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1. Indledning 

Miljøstyrelsen har d. 9. november 2011 via Holstebro Kommune modtaget en VVM-
anmeldelse af projektet Maabjerg Energy Concept (MEC) fra 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 Renescience (udvidelse af eksisterende anlæg). Ejeren er DONG 
Energy Generation A/S 

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

MEC bygger på en helhedstænkning af flere energiproducerede 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 affald/biprodukter fra en 
proces kan anvendes som råvarer i en anden proces eller afsættes som gødning eller til andre 
industrier. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at projektet er VVM-pligtigt. VVM 
er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Formålet med en VVM- proces er at 
give det bedst mulige grundlag for en offentlig debat og vurdere - og om muligt undgå, 
mindske eller kompensere for miljømæssige konsekvenser ved projektet. Desuden er 
processen er forudsætning for den endelige beslutning om at udarbejde et 
kommuneplantillæg med retningslinjer for det anmeldte projekt. Kommuneplantillægget 
med tilhørende VVM-redegørelse vil danne ramme for de VVM-tilladelser og 
miljøgodkendelser, der er nødvendige for de konkrete anlæg, der indgår i det anmeldte 
projekt. Realiseringen af projektet inden for kommuneplantillæggets retningslinjer vil ske 
over en årrække, hvorfor VVM-redegørelsen kan rumme eventuelle ændringer eller 
tilpasninger af de enkelte anlæg. Vurderingerne af projektet dækker den samlede påvirkning 
af omgivelserne fra de tre koblede anlæg og andre påvirkninger, den såkaldte kumulative 
effekt. 

Forud for udstedelse af et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelsen for det 
anmeldte projekt skal Holstebro Kommune sikre, at de relevante planrammer for projektet er 
til stede. Holstebro Kommune har derfor besluttet at udstede et forslag til 
kommuneplantillæg og forslag til lokalplan samt tilhørende miljøvurdering iht. reglerne i Lov 
om Miljøvurdering af planer og programmer. 

Der var i perioden fra 8. januar 2012 til 7. marts 2012 en offentlighedsfase, hvor alle borgere, 
foreninger, interesseorganisationer og andre myndigheder fik mulighed for at komme med 
forslag og ideer til indholdet i VVM-redegørelsen. De indkomne forslag og ideer er 
indarbejdet i VVM-redegørelsen i det omfang, de er vurderet relevante af Miljøstyrelsen.  

VVM-redegørelsen fremlægges sammen med Miljøstyrelsens forslag til kommuneplantillæg 
med retningslinjer i 8 ugers offentlig høring, hvor borgerne igen får mulighed for at komme 
med bemærkninger til projektet.  

Indkomne bemærkninger fra den 8 ugers offentlige høring vil indgå i den afsluttende 
myndighedsbehandling af projektet. Den endelige vedtagelse forventes at foreligge i foråret 
2013. 
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Figur 1-1: Overblik over området med Maabjerg Energy Concept (MEC) og øvrige 
virksomheder indenfor lokalplanens grænser. 

 
VVM-redegørelsen omfatter både nye og eksisterende anlæg indenfor MEC. 
Miljøpåvirkningerne er vurderet både ud fra den totale påvirkning fra hele MEC, når det er 
fuldt udbygget og alene ud fra merpåvirkningen som følge af nye anlæg. Redegørelsen 
behandler de tre anlæg som ét samlet projekt, fordi de er processuelt og geografisk knyttet 
sammen, men der meddeles en miljøgodkendelse til hvert af de tre anlæg. 
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1.1 Læsevejledning  

Denne VVM-redegørelse følger Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 
2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet i medfør af lov 
om planlægning. Med den arbejdsdeling, der er i VVM-bekendtgørelsen, ændrer 
Miljøstyrelsen ikke Holstebro Kommunes kommuneplan og derfor er projektet fra 
Miljøstyrelsens side ikke omfattet af Bekendtgørelse nr. 936 af 24.09 2009 om 
miljøvurdering af planer og programmer.   

 

For at sikre at alle relevante problemstillinger der skal belyses efter VVM-regelsættet er 
emnerne opstillet i Tabel 1-1: 

 

 

 
 
Fakta boks: Hvad er en VVM- redegørelse  
 
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-
reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse 
nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet i medfør af Lov om planlægning. Reglerne 
sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke 
miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-
redegørelse. 
 
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for 

både den offentlige debat og for den endelige beslutning om projektets 
realisering. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes idéer 

og forslag til det videre arbejde. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og 
vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: 

 
 mennesker, fauna og flora 

 
 jordbund, vand, luft, klima og landskab 

 
 materielle goder, kulturarv og 

 
 samspillet mellem disse faktorer 

 
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets 
miljøkonsekvenser, som kan danne baggrund for såvel en offentlig debat 
som den endelige beslutning om projektets gennemførelse.  

VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et forslag til 
kommuneplantillæg.  

. 
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Tabel 1-1: Oplysninger, der skal gives i en VVM-redegørelse og henvisning til sidenummer i 
denne rapport for de enkelte miljøtemaer 

Oplysninger der skal gives i henhold til § 7 

BEK. Nr.1510 af 15.12 2012: Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet ( VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 

De oplysninger, der i henhold til § 7 skal gives, er følgende: 
 

Fremgår af denne 
rapports kapitel 

 
1 
 

En beskrivelse af det påtænkte anlæg 
Kapitel 3. 

 
1.1 

En beskrivelse af anlæggets fysiske udformning og karakteristika 
samt arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfaserne, 
herunder angivelse af anlægget på kortbilag i relevante 
målestoksforhold. 

Kapitel 5. 

 
1.2 

En beskrivelse af de væsentlige karakteristika for 
produktionsprocesserne, f. eks. type og mængde af de anvendte 
materialer, herunder om der indgår risikofyldte 
produktionsprocesser eller andre miljøbelastende forhold. 

Kapitel 5. En mere 
detaljeret 
gennemgang af 
indholdsstoffer i 
luft, vand og jord 
findes i kapitel 9, 13 
og 15. 

 
1.3 

Et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og 
emissioner (vand-, luft- og jordbundsforurening, støj, 
vibrationer, lys, varme, stråling osv.) i forbindelse med driften af 
det foreslåede projekt. 

Kapitel 5. En mere 
detaljeret 
gennemgang af 
indholdsstoffer i 
luft, vand og jord 
findes i kapitel 9, 13 
og 15. 

 
2 En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har 

undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til dennes valg 
af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet. Endvidere 
en oversigt over de væsentligste alternativer og alternative 
placeringer, som herudover har været undersøgt, en beskrivelse 
af konsekvenserne af, at anlægget ikke gennemføres (0-
alternativet), samt oplysninger om de vigtigste grunde til 
planmyndighedens valg af alternativ under hensyn til 
virkningerne på miljøet. 

Kapitel 4. 

 
3  En beskrivelse af de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive 

berørt af det ønskede anlæg, beskrivelse af anlæggets betydelige 
virkninger på omgivelserne, herunder navnlig virkningerne på 
befolkning, fauna, flora13), jord, vand, luft, klimatiske forhold, 
omfanget af transport, materielle goder, herunder den 
arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landskabet, 
offentlighedens adgang hertil og den indbyrdes sammenhæng 
mellem ovennævnte faktorer14) samt en beskrivelse af de som en 
mulig følge af miljøpåvirkningerne afledte socioøkonomiske 
forhold. 

Kapitel 3.2 og 3.5. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134469#Not13#Not13�
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134469#Not14#Not14�
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4.1 En beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede 

virkninger på miljøet, som følge af: Påvirkning af overflade- og 
grundvandssystemer. 

Kapitel 13. 

 
4.2 En beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede 

virkninger på miljøet, som følge af: Luftforurening. 

Kapitel 9. 

 
4.3 En beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede 

virkninger på miljøet, som følge af støjbelastning 

Kapitel 8. 

 
4.4 En beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede 

virkninger på miljøet, som følge af anvendelse af naturlige 
råstoffer 

Kapitel 15. 

 
4.5 En beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede 

virkninger på miljøet, som følge af Emission af forurenende 
stoffer, andre genevirkninger samt bortskaffelsen af affald. 

Kapitel 9 og kapitel 
15. 

4.6  Beskrivelse af, hvilke metoder der er anvendt til 
forudberegningen af virkningerne på miljøet. 

Fremgår af 
metodeafsnit i hvert 
kapitel fra kapitel 7-
15. 

5 
En beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med 
henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de 
skadelige virkninger på miljøet. 

Kapitel 16 

6 
Et ikke-teknisk resumé på grundlag af ovennævnte oplysninger. 

Kapitel 2 

7 
En oversigt over eventuelle mangler ved oplysningerne og 
vurderingen af miljøpåvirkningerne. 

Kapitel 16 
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2. Ikke teknisk resumé  

Dette kapitel er et resumé af VVM-redegørelsen for Maabjerg Energy Concept, som skal 
muliggøre projektet. I dette kapitel gives en kortfattet beskrivelse af projektet og 
konklusioner om påvirkninger af miljøet som følge af projektet.   
 

2.1 Projektet 
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 anlæg, 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 Generation A/S. 

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

Det forventes, at de fleste anlægsarbejder er afsluttet ved udgangen af 2015. Anlægsarbejdet 
vil således strække sig over en ca. 3-årig periode. 
 
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 udledning 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 producere biogas på 
Maabjerg BioEnergy. 
Husholdningsaffald bearbejdes ved hjælp af  "Renescience" teknologien, der via 
enzymbehandling opdeler affaldet i en biovæske, som anvendes til produktion af biogas, og 
en fast del, der efter frasortering af genanvendeligt 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 naturgaskvalitet 
(VE-gas) ved hjælp af brint som produceres af vandtryk fra Måbjergværket. Den såkaldte VE-
gas distribueres via naturgasnettet. 
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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 udbringningsarealer, når 
projektet er fuldt etableret i 2015, skal disse vurderes i overensstemmelse med de gældende 
VVM- og habitatregler. 

 

Figur 2-1: Input og output af produkter, der behandles på det fuldt udbyggede MEC-anlæg 

 
For at optimere klima- og miljøaspektet i projektet, udformes de kedelanlæg, som anvendes 
til at forbrænde fiberen fra biogasanlægget og lignin fra produktionen af bioethanol, så 
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næringsstoffer fra den afbrændte fiber lignin kan opsamles og udnyttes som gødning på 
landbrugsarealer.  

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, Vandforbruget er i høj grad baseret på genanvendelse 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 udbringes 
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 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 gasopgraderingsanlæg 

Det eksisterende biogasanlæg Maabjerg BioEnergy udbygges til mere end en fordobling, så 
det kan modtage restprodukter fra halm (melasse) fra Maabjerg Bioethanol og omdanne 
denne til biogas. Erfaringsmæssigt er især 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. Anlægget til gasopgradering defineres som en 
risikovirksomhed, fordi der er risiko for brand og eksplosion. Anlægget er omfattet af 
risikobekendtgørelsen.  
 
Måbjergværket og Renescienceanlæg 
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 affaldsbehandlingsanlæg 
(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. Desuden vil der blive en mindre 
del til genanvendelse, primært bestående af metal og glas. Håndteringen af affaldet kan give 
støv- og lugtgener, men dette foregår hovedsageligt indendørs. Måbjergværket får et stort 
vandbehov. 
 
VVM-redegørelsen omfatter både nye og eksisterende anlæg indenfor MEC. 
Miljøpåvirkningerne 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 
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geografisk tæt knyttet sammen. VVM- processen for det anmeldte projekt udmøntes i en 
VVM-tilladelse samt en miljøgodkendelse for hver af de tre anlæg. 

Omgivelserne 

MEC projektområdet fremgår af Figur 2-2. Det ligger i den nordlige del af Holstebro ved 
Måbjerg, afgrænset af hovedvej 11 til Struer mod vest og Hjermvej mod øst. I dag findes 
Måbjergværket og Maabjerg BioEnergy inden for projektområdet. Afgrænsningen af 
projektområdet har stort sammenfald med udstrækningen af to eksisterende lokalplaner, der 
fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål, industriformål og offentlige formål 
Området omkring MEC er allerede i dag stærkt præget af landbrug, veje, industri, vindmøller, 
højspændingstracéer og andre tekniske anlæg. Afstanden til nærmeste nabo ved Hjermvej er 
ca. 250 meter. Desuden ligger der landbrugsejendomme 500-1.000 meter nord for 
projektområdet. Ca. 500-1.000 meter sydvest for projektområdet ligger erhvervsparken 
Nupark. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2-2: MEC- projektets geografiske placering. 

 
De enkelte virksomheders placering og fremtidige kommuneplanrammer i 
kommuneplantillægget fremgår af Figur 2-3. 
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Figur 2-3: 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 
kommuneplantillæg nr. 20. Afgrænsningen af MEC-projektet er en delmængde heraf.  
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2.2 Inddragelse af offentligheden 

Miljøstyrelsen har i perioden den 7. februar 2012 til og med den 7. marts 2012 gennemført 
debatfasen for Maabjerg Energy Concept i henhold til reglerne i planloven. Der er udsendt 
debatfolder til en lang række interessenter, og debatfasen blev ligeledes annonceret i 
Holstebro Onsdag den 8. februar 2012 samt på Miljøstyrelsens hjemmeside. Under 
debatfasen har Miljøstyrelsen modtaget høringssvar og indlæg fra Midt- og Vestjyllands 
Politi, Holstebro Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. På baggrund af 
høringssvarene har Miljøstyrelsen konkluderet følgende: 
 
Miljøstyrelsen har anmodet Maabjerg Energy Concept om at redegøre for risikoforhold, 
herunder i hvilket omfang der vil være aktiviteter, der er omfattet af risikobekendtgørelsens 
regelsæt. For de virksomheder i konceptet, der vil være omfattet af risikobekendtgørelsen, 
skal der fremsendes anmeldelse efter regler i risikobekendtgørelsen. Realitetsbehandling af 
Maabjerg Energy Concept efter VVM-regelsættet beror på afklaring af risikoforholdene for 
projektet. 
 
Miljøstyrelsen har indarbejdet de relevante grundvands- og drikkevandsforhold samt 
trafikforhold i VVM redegørelsen. Det skal dog præciseres, at afklaring af omfanget af den 
supplerende redegørelse, der skal foreligge, jf. ”Statslig udmelding til vandplanernes 
retningslinje 40 og 41 (august 2012)”, foretages af kommunen i forbindelse med udarbejdelse 
af kommuneplanrammer for MEC-projektet.  
 
Det anmeldte projekt er vurderet i forhold til den kommunale planlægning, herunder planer 
for varme, energi og håndtering af affald. Miljøstyrelsen samarbejder med Holstebro 
Kommune om myndighedsbehandling af det anmeldte projekt. Det anmeldte projekt vil 
derfor også blive behandlet under hensyn til den kommunale sektorplanlægning. 
 
Overordnede energipolitiske problemstillinger behandles ikke i det konkrete projekt. Disse 
vil blive henvist til behandling i de rette politiske fora. 

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 muligheden for, at 
der ved levering af varme skal sammenlignes med andre nyinvesteringer end kul. I det 
anmeldte projekt er miljøpåvirkningen vurderet i forhold til substitution 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.  

I VVM-redegørelsen indgår kun det ansøgte hovedforslag. Der er dog foretaget mindre 
reguleringer af layout og placeringer af de enkelte anlæg inden for projektområdet i forhold 
til det fremlagte i debatfolderen i 1. offentlighedsfase.  

0-alternativet 

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 
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nu inden for rammerne af de miljøgodkendelse, der gælder for de eksisterende anlæg. 0-
alternativet er således ikke en situation uden påvirkning af miljøet, men med mindre lokal 
påvirkning af miljøet generelt. Da MEC vil bidrage væsentligt til produktion af grøn energi og 
dermed reducere Danmarks CO2-udledning, vil 0-alternativet gøre det sværere at nå 
Danmarks klimamål, og der skal gennemføres andre nationale tiltag.  

2.3 Mulige miljøpåvirkninger 

Et projekt af denne størrelse vil ikke kunne undgå at påvirke miljøet, men med den nyeste 
teknologi, samt planlægning i forhold til reduktion af risiko-, støj-, lugt- og støvpåvirkning af 
omgivelserne, reduceres denne påvirkning betydeligt. 
 
Generelt kan støv- og støjgener forekomme med den øgede trafik i området, da store 
mængder affald og biomasse skal transporteres til anlægget, og slutprodukter som bioethanol 
skal leveres til omverdenen. Anlægsetableringen vil i en kortere periode kunne give anledning 
til støv- og støjgener fra jordarbejde og nedgravning af tanke. Derudover er der en række 
gener, der skal tages hånd om ved de enkelte anlæg under driften. Øget forbrug af ressourcer, 
restprodukter som spildevand og afgasset slam fra biogasanlægget, risiko ved oplag af 
brændbare og eksplosive materialer, påvirkning af grundvand (beskyttelse, indvinding og 
dannelse), støj, lugt, støv, landskabelige forhold, trafikale forhold og sårbare naturområder i 
driftsfasen er væsentlige temaer, der belyses i miljørapporten. 
 
I kapitel 2.4 til 2.11 er vurderingen af VVM-redegørelsens miljøtemaer resumeret. 

2.4  Risiko  

Under de nuværende forhold udgør Maabjerg BioEnergy en risiko for større uheld med mulig 
påvirkning af omgivelserne. Ved udslip af biogas kan der ved antændelse opstå en brand eller 
eksplosion. Der opstilles et elektrolyseanlæg, der spalter vand i brint og ilt. Begge disse 
stoffer skal  i det udbyggede anlæg produceres og opbevares under et højt tryk, som giver 
risiko for eksplosionstryk på omgivelserne ved brand.  

Risikoanalysen i forbindelse med MEC projektet er foretaget ved at udregne den stedbundne 
risiko i planlægningsområdet og de nærmeste omgivelser ved et stort uheld.  

Anlægsfase 

Det vurderes, at anlægsfasen ikke vil indebære væsentlig risikoforøgelse i forhold til 
nuværende situation. Dette forudsætter, at der arbejdes efter fornødne uheldsforebyggende 
procedurer og instruktioner. 

Driftsfase 

Maabjerg BioEnergy er defineret som en risikovirksomhed på grund af risikoen for brand 
eller eksplosion fra oplag af gas. Maabjerg Bioethanol er ikke omfattet af 
risikobekendtgørelsen som Maabjerg BioEnergy, da mængden af bioethanol ikke er 
tilstrækkelig høj. Bioethanol er dog et let antændeligt flygtigt stof, og bidrager derfor til den 
samlede risikovurdering.  
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Normalt defineres et acceptabelt risikoniveau for boligområder til 10-6 og 10-5 for tilstødende 
industriområder. En dødsfaldsrisiko på 10-5 per år betyder en statistisk dødsrisiko på 1 til 
100.000, hvilket svarer til, at der vil gå 100.000 år mellem et dødsfald og det næste. 
Tilsvarende betyder 10-6 per år, at der statistisk vil gå 1.000.000 år mellem et dødsfald og det 
næste.  
 
Der er beregnet en stedbunden risiko fra MEC på 10-6 dødsfald per år, som rækker et lille 
stykke ind på Nomi Affaldsterminal, men da dette er et industriområde, vil det være 
acceptabelt i henhold til de normalt anvendte acceptkriterier for industriområder. 

Genbrugspladsen vurderes efter samme kriterier som boligområder, da pladsen besøges af 
offentligheden. Pladsen ligger imidlertid uden for grænsen for 10-6 per år og repræsenterer 
dermed ikke noget problem i forhold til denne kravværdi. Den stedbundne risiko bruges til at 
vurdere den individuelle risiko for en person. Til vurdering af samfundsrisikoen benyttes den 
såkaldte FN-kurve. FN-kurven for projektet er påvirket af, at mange mennesker på samme tid 
kan være til stede i risikoområdet på genbrugspladsen. En flytning af genbrugspladsen vil 
derfor kunne være en mulig afværgeforanstaltning, selvom det ikke er et krav. 

2.5 Støj 

Støj defineres generelt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel, forkortet dB. Støj er 
sammensat af dybe og høje toner, som det menneskelige øre ikke er lige følsomt overfor. Der 
tages ved opgørelse af støjen hensyn hertil ved at vægte de forskellige frekvenser svarende til, 
hvordan det menneskelige øre opfatter støjen - kaldet A-vægtning.  

Decibel er en logaritmisk enhed. Dette indebærer, at hvis man lægger to lige store lydtryk 
sammen, vil det give et resulterende lydtryk som er 3 dB højere. Når afstanden til støjkilden 
fordobles, falder lydtrykket 6 dB. Den mindste ændring i støjniveau, som det menneskelige 
øre kan opfatte, er en ændring på 1 dB, når de to niveauer sammenlignes umiddelbart efter 
hinanden. En ændring i på 3 dB opfattes som tydeligt hørbar, også efter længere tid. En 
reduktion af støjniveauet på 8-10 dB opfattes som en halvering af støjen. 
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Støjbarometret ovenfor giver nogle eksempler på situationer med forskellige støjniveauer.  

Anlægsfasen 

I anlægsfasen vil der være almindelige bygge- og anlægsaktiviteter. Det forventes, at særligt 
støjende aktiviteter begrænses til at foregå i dagperioden. Det vurderes, at der ikke vil være 
problemer med at overholde gældende støjgrænseværdier. 

Vibrationer udbredes gennem jorden og måles på gulvet indendørs i den bygning, hvor 
vibrationerne skal kontrolleres. Der er kun undtagelsesvist konstateret generende vibrationer 
i bygninger som er længere væk end nogle få hundrede meter fra vibrationskilden, oftest har 
det drejet sig om afstande under 50 m. Vibrationer vurderes derfor ikke som et problem, da 
afstanden til nærmeste boliger er ca. 250 meter fra nærmeste nye bygninger. 
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Driftsfasen 

Der findes krav til støj, som gælder for boliger henholdsvis om dagen og natten. Tabel 2-1 
viser de beregnede støjbidrag for nærmeste naboer samt den summerede støjbelastning 
angivet for hhv. dag-/natteperiode, idet resultatet for aften- og natteperioden er ens.  

Tabel 2-1: Beregnede støjbidrag i dB (A) fra MEC (dag/nat) 

Referencepunkt Maabjerg  
Bioethanol 

Maabjerg 
BioEnergy 

Måbjerg- 
værket 

Sum 

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 35/34 33/32 38/37 

10 - Boligområde 
02.B.01 

22/21 24/23 25/25 28/28 

 
Af Tabel 8-2 fremgår det, at ingen af de tre virksomheder vil give anledning til støj, der 
overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på 45 dB om dagen og 40 dB om 
natten ved naboboliger. Det fremgår endvidere, at summen af støj fra MEC vil være op til 45 
dB om dagen og op til 40 dB om natten for alle boliger i det åbne land bortset fra Asmosevej 
1, hvor der vil være ca. 43 dB om natten. Det er 3 dB mere end støjgrænseværdier for de 
enkelte virksomheder ved normal drift. Det vurderes at være acceptabelt med en 
overskridelse på 3 dB i den summerede støjbelastning fra MEC, idet overskridelsen kun 
omfatter én bolig i det åbne land ved den forventede normale drift. Såfremt de tre 
virksomheder alle udnyttede støjrammen op til 40 dB om natten ved den mest støjbelastede 
nabobolig ville støjgrænsen være overskredet på 4 boliger, hvilket fremgår af tabel 8-3. 
 
Det bemærkes, at alle tre virksomheder i MEC, når de er fuldt udbyggede og i drift, vil kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for industrivirksomheder. Med de planlagte 
udbygninger og væsentlige udvidelser af virksomhederne i MEC vurderer bygherre, at det 
ikke er muligt at skærpe Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier af hensyn til den 
summerede støjpåvirkning af naboboliger. Der anvendes allerede nyeste teknologi ved 
udbygningerne, og det vil være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger at 
tilpasse driften til skærpede støjkrav. Der er ikke fastsat bestemmelser om skærpede støjkrav 
til virksomhederne i lokalplanen og kommuneplantillægget af MEC med hensyn til den 
kumulerede støjpåvirkning fra MEC. Miljøstyrelsen vil efter offentlighedsfasen tage endelig 
stilling til, om der skal stilles krav til yderligere nedbringelse af støjbelastningen. 
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2.6 Luftforurening og klima 

De tre anlæg, der er omfattet af projektet, vil både i anlægs- og driftsfasen medføre 
luftforurening og have effekter på klimaet. De væsentligste udledninger (emissioner) fra 
anlæggene vil være lugt, støv, NOX, SO2 og CO2. Luftemissioner fra Måbjergværket vil fortsat 
omfatte støv med indhold af metaller med fastsatte grænseværdier for emission.  Der er 
foretaget emissionsopgørelser baseret på de foreløbige rapporter fra de enkelte anlæg, samt 
transport- og klimaberegninger foretaget i forretningsplanen for projektet. Beregninger af 
spredning til omgivelserne fra MEC er foretaget ud fra anerkendte faglige metoder.  

Anlægsfasen 

I anlægsfasen vil der på grund af gravearbejde og transport af jord og materialer forekomme 
udledning af støv, der kan påvirke nærområderne. Dette vil især kunne berøre de nærmest 
liggende boliger og de eksisterende virksomheder på området. Desuden vil erhvervsparken 
Nupark kunne blive påvirket. Transport og gravearbejde vil også give brændstofemissioner i 
anlægsfasen. MEC anlægget er endnu ikke detailprojekteret, og der findes derfor ikke 
tilgængelige oplysninger om jordflytning, transport mv. der kan bruges til 
emissionsberegninger under anlægsfasen. I projektet vil der dog blive truffet foranstaltninger 
til at forhindre uacceptable støvgener ved naboer. Brændstofemissionerne i anlægsfasen vil 
være begrænset set i forhold til emissioner fra anlæggene og transport i driftsfasen. 

Driftsfasen 

I driftsfasen vil de væsentligste udledninger være lugt, støv, tungmetaller, UHC, NOx og SO2 
og CO. Generelt vil der ske en stigning i emissionerne af alle stoffer, undtagen for 
tungmetaller. Faldet i emissioner af tungmetaller skyldes, at en forbrændingslinje på 
Måbjergværket ændres fra afbrænding af affald til afbrænding af lignin. Tungmetalindholdet 
i lignin er væsentligt lavere end i affald. Stigningen af øvrige emissioner skyldes, at den 
samlede produktion af biobrændsler øges ganske betydeligt. Beregninger viser, at der ikke vil 
ske en ophobning af tungmetaller på de omgivende arealer, der vil medføre overskridelser af 
jordkvalitetskriterierne. Der vil heller ikke ske en forsuring af jorden eller væsentlig 
næringsstofberigelse af sårbare naturområder. 

Anlæggene i projektet vil have en positiv klimaeffekt, idet hovedformålet med MEC er at 
producere CO2-neutrale brændsler i form af bioethanol og biogas, som erstatter 
energiproduktion baseret på afbrænding af fossile brændstoffer. MEC vil øge CO2 
reduktionseffekten fra de nuværende ca. 125.000 tons CO2/år til ca. 377.500 tons CO2/år, 
eller ca. en 3-dobling af effekten. Reduktionen på 377.500 tons CO2/år er af omtrent samme 
størrelsesorden som den samlede CO2-emission i Holstebro Kommune. Reduktionen skal dog 
ses som en samlet samfundseffekt for Danmark og ikke kun Holstebro Kommune. 

Det beregnede maksimale lugtbidrag vil være 5-6 LE/m3 i områder sydvest for MEC og inde 
på MEC's egne arealer. I boligområdet syd for MEC forventes maksimale lugtbidrag på 5 
LE/m3. Dette vurderes at være acceptabelt, da lugtgrænsen i Miljøstyrelsens lugtvejledning er 
5-10 LE/m3, der normalt fortolkes således at bidraget ikke må være over 5 LE/m3 i større 
samlede boligområder og 10 LE/m3 i øvrige områder. Furfural fra Maabjerg Bioethanol er 
undersøgt og det vurders at udledning af furfural fra Maabjerg Bioethanol ikke  vil udgøre et 
miljømæssigt problem. 
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2.7 Mennesker, sundhed og samfund 

Anlægsfasen 

Der vil ikke være væsentlige påvirkninger for mennesker i anlægsfasen i relation til 
arealanvendelse, risiko, støj, men der vil være mere trafik og støj end normalt. I 
anlægsperioden vil der således forekomme transporter med jord, byggematerialer mv., som 
vil belaste vejene omkring byggepladsen og tilkørselsvejene. Tilkørslen vil ske fra Energivej, 
og transporten vil primært foregå i dagtimerne. Det vil især være de ansatte og kunderne på 
de virksomheder, der ligger i nærheden af Energivej, samt beboerne i de 
beboelsesejendomme, der ligger i det pågældende område, som vil blive berørt af den øgede 
trafik i området. Belastningen af beboerne afhænger meget af, om de er hjemme i 
dagtimerne.  

Der er ikke identificeret rekreative interesser i eller omkring projektområdet, som vil kunne 
påvirkes af anlægsfasen. Dog kan personer, der benytter området til almene aktiviteter, 
såsom hundeluftning, cyklister mv. opleve midlertidige gener i form af støj fra transporter og 
anlægsarbejdet. 

I anlægsfasen vil der på grund af gravearbejde og transport af jord og materialer forekomme 
emission af støv og brændstof, der kan berøre de nærmest liggende boliger og de eksisterende 
virksomheder i nærområdet. For at begrænse støvgenerne vil der i projektet blive etableret 
forebyggende foranstaltninger. Brændstofemissionerne vurderes at være ubetydelige i 
forhold til sundheden.  

Investeringen i MEC forventes at skabe ca. 4.100 jobs i anlægsfasen over en periode på 2-3 
år. Disse jobs vil primært være indenfor bygge- og anlægssektoren og i industrien. Effekten 
lokalt af denne ekstra beskæftigelse vides ikke, da anlægsarbejdet kan udføres af danske såvel 
som internationale virksomheder, der kan vælge at oprette arbejdslejre og importere 
arbejdskraft.  

Driftsfasen 

Der er ikke konstateret rekreative interesser i eller omkring projektområdet, som vil kunne 
påvirkes af anlæggets miljømæssige effekter. Støjbidrag fra alle stationære anlæg og 
installationer mv. i driftsfasen vil overholde støjgrænseværdierne. 
 
Den samlede lugtpåvirkning fra MEC vil ligge under Miljøstyrelsens grænseværdier for 
luftpåvirkninger af såvel bolig- som andre områder, men der kan være perioder med 
bestemte vindretninger, der giver anledning til lugtgener for nogle mennesker. 

Med udgangspunkt i de foreslåede sikkerhedssystemer og afværgeforanstaltninger for at 
mindske risikoen for forurening af grundvand og overfladevand, hvis et uheld skulle ske, vil 
der ikke være en væsentlig påvirkning af forsyning og kvalitet af drikkevand. 

Risikoen for alvorlige konsekvenser for befolkningen som følge af en brand eller eksplosion 
er meget lille, men det kan alligevel overvejes at flytte den offentlige genbrugsplads, fordi der 
ofte kan være samlet mange mennesker på ét sted. 

Hjermvej, der løber øst for projektområdet, lukkes af for offentlig trafik. Til gengæld er det 
forslået at etablere en parallelvej til Hjermvej. På denne måde sikres beredskabskørsel og 
generel gennemgående trafik i nord/syd gående retning. Aktiviteter langs Struervej, herunder 
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Nupark erhvervsområdet, forventes ikke at blive væsentligt påvirkede. Tilladelse til ændring 
af vejforløb skal vurderes og meddeles af Holstebro Kommune. 

Den øgede trafik af tunge køretøjer til og fra projektet vil endvidere belaste Ringvejen i 
Holstebro og medføre en forringelse af fremkommeligheden på Ringvejen til gene for de 
borgere og virksomheder, der anvender denne. Det vil også slide mere på vejbelægninger, 
som må forventes repareret eller fornyet hyppigere end i dag. 

Investeringen i MEC forventes at skabe grundlag for ca. 2.200 jobs på årsbasis, når anlægget 
er fuldt udbygget. Disse forventes blandt andet at blive skabt indenfor de primære erhverv, 
energiproduktionen, bygge- og anlæg, samt finansiering of forretningsservice. Disse jobs vil 
alt andet lige være positivt for de omkringliggende byer og opland.  
 

2.8 Landskab, kulturhistorie og rekreative forhold 

Landskabet, hvor projektområdet ligger, er overvejende åbent, med et stort antal gårde og 
huse spredt ud som fritliggende bebyggelse, ofte med en skærmende beplantning mod nord 
og vest. Det er karakteristisk, at kirkerne i Sir og Hjerm ligger frit i landskabet. I dette 
landskab er Hjerm by og i mindre grad Sir samt Avsumgård Skov de væsentligste større 
elementer der afskærmer det frie udsyn. Dertil kommer enkelte spredte læhegn. I selve 
projektområdet allerede dominerende tekniske anlæg i form af Måbjergværket og Maabjerg 
BioEnergy. Umiddelbart syd for projektområdet er Holstebro By begyndt at vokse op ad 
bakken med erhvervsbebyggelsen Nupark, der markerer sig som et tydeligt element i 
landskabet, i modsætning til en mere utydelig bykant i selve Måbjerg. Sir Lyngbjerge vest for 
projektområdet er i dag bevokset med plantagebeplantning, og udgør et selvstændigt 
landskabselement. Terrænet øst for Brusen markerer sig hovedsageligt ved at være lidt mere 
kuperet. 

Landskabsvurderingen er i høj grad baseret på visualiseringer af anlægget, hvor MEC er sat 
ind på fotos med den korrekte størrelse og placering i terrænet. 

Anlægsfasen 

De mulige påvirkninger, som projektet kan betyde for landskab, kulturarv og friluftsliv er 
inddragelse af areal, opsplitning af landskabet samt påvirkning af landskabsoplevelsen og 
visuel uro. I anlægsfasen kan det forventes, at der vil være trafik til området med 
byggematerialer, og at trafikken sammen med anlægsaktiviteterne vil betyde visuel 
påvirkning af omgivelserne. Opførelse af MEC vil betyde, at landskabsoplevelsen i ca. 3 år 
gennem anlægsfasen vil være påvirket af anlægsmaskiner, kraner, lastbiler der kører til og fra 
området med materiale mv. Hvor der er god sigtbarhed til projektområdet, vil 
landskabsoplevelsen kunne forstyrres af arbejdsmaskiner, kraner og kunstigt lys.   

De mulige påvirkninger, som projektet i anlægsfasen kan have for kulturarven, er tab af 
kulturarv/arkæologi og inddragelse af kulturlandskab. Der er ikke hidtil registreret fund 
inden for projektområdet, men der er registreret spor af en jernalderboplads umiddelbart syd 
for. I Holstebro Museums udtalelse om arkæologiske interesser, anbefales bygherre at få 
udført en arkæologisk forundersøgelse på det berørte areal. Uanset om der er udført 
forudgående arkæologiske undersøgelser, vil anlægsarbejdet blive standset, hvis der under 
jordarbejdet gøres fortidsfund, og fundet vil blive indberettet til Holstebro Museum. 
Påvirkningen på projektområdets kulturarv i anlægsarbejdet vurderes at være lille. 
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Da der ikke er rekreative interesser inden for selve projektområdet, og der heller ikke er 
identificeret stier og rekreative anlæg i de umiddelbare omgivelser, vurderes påvirkningerne i 
anlægsfasen at være ubetydelige. Det almene uorganiserede friluftsliv som eksempelvis 
hundeluftere, cyklister mv., der passerer området, kan dog opleve anlægsarbejdet som 
generende. Dette vil hovedsageligt være i form af støj og lys.  

Driftsfasen 

Området, der inddrages til at opføre de samlede anlæg til MEC, udgør ca. 53 ha i et landskab, 
der hovedsageligt er præget af landbrug og spredt bebyggelse. MEC vil visuelt virke meget 
markant og teknisk præget element i et ellers ensartet landbrugslandskab. Det er særligt 
anlæggets høje skorstene, bygningernes størrelse og former med siloer og haller, samt de til- 
og frakørende lastbiler, der vil påvirke landskabet og landskabsoplevelsen. Påvirkningen af 
landskabet i forhold til i dag er dog begrænset, fordi MEC området allerede er udlagt til 
erhverv og i dag huser store industrielle anlæg, herunder Maabjerg BioEnergy og 
Måbjergværket og andre markante tekniske anlæg. 

Inden for projektområdet er der i dag kun få kulturhistoriske strukturer tilbage i landskabet, 
så anlæggets placering vil ikke have væsentlig betydning for det omgivende kulturlandskab. 
Ved at placere de nye bygninger i forbindelse med de eksisterende anlæg, koncentreres 
påvirkningen, i stedet for at være spredt ud på flere lokaliteter. På den ene side vil det give et 
væsentlig mere kompakt og markant anlæg, men på den anden side er den geografisk set 
begrænset. MEC vil blive et markant industrianlæg, der vil være synligt i store områder nord 
for Holstebro og fra højdepunkter på f.eks. Skivevej og Sir Lyngbjerge Plantage mod vest. 
Bygrænsen ligger i et lavere niveau end projektområdet, og særligt fra den vestlige del vil den 
skærmende beplantning kunne sikre, at det hovedsageligt er de høje skorstene,  der ses 
herfra. Det vil dog tage en årrække før beplantningen vil fremstå tæt og sammenhængende, 
og effekten vil variere med årstiderne.    

Kirkezonerne omkring de to nærmeste kirker, Måbjerg Kirke og Sir Kirke, er orienteret væk 
fra projektområdet, og de påvirkes derfor ikke af anlægget i driftsfasen. Anlægget vil dog 
være synligt fra både Måbjerg og Sir kirker samt den lidt fjernere Hjerm Kirke. Fra Måbjerg 
Kirke vil de visuelle påvirkninger være begrænsede, da der hovedsageligt er tale om 
anlæggelse af nye byggerier mod nord. Udsigten ændres med det nye anlæg, men 
bygningsmassen vil ikke fylde mere af horisonten. Fra Hjerm Kirke vil MEC være en markant 
del af udsigten mod syd, og sammen med de fire opstillede vindmøller er der mange større 
tekniske anlæg, der optager udsigten. Det særligt værdifulde kulturmiljø, Oldtidsvejen ca. 
700 m syd for projektområdet vil ikke være påvirket af anlægget.  De sparsomme rekreative 
interesser i det omgivende område påvirkes ikke nævneværdigt. Anlæggets omfang, 
skorstene og markante bygninger vil gøre, at det vil være synligt på store afstande. 



 
 

 

 

25

 

Figur 2-4: Fotopunkt 4 af MEC set fra Struervej. Med projektet udfylder Maabjerg 
BioEthanol's tanke horisonten, og landskabets industripræg øges i samspil med 
højspændingsmaster og vindmøller. 

Fra området ved Sir Lyngbjerge Plantage vil anlægget kunne ses fra udsigtstårnet, der står ca. 
4 km nordøst for området. Anlægget vil være synligt, men ikke dominerende for udsigten. 
Frilufts- og naturoplevelsen i Sir Lyngbjerg Plantage vil ikke forringes af anlæggets placering 
og drift.    

Samlet set vurderes påvirkningen af landskab, kulturarv og rekreative interesser ikke at være 
væsentlig. 

2.9 Trafik 

Når MEC er i fuld drift forventes det, at der dagligt vil være en døgntrafik til MEC på ca. 710 
biler/døgn, når både tilkørende og frakørende biler medregnes. Trafikken vil både bestå af 
både personbiltrafik og lastbiltrafik. Den eksisterende trafik på Energivej til MEC er ca. 300 
biler/døgn. Stigningen i forhold til i dag er således 410 biler/dag og skyldes først og fremmest 
øget trafik til Maabjerg Bioethanol. Transporterne til MEC vil i høj grad bestå af tunge 
transporter med halm. Den øgede trafik består af følgende: 

› Til halmlageret forventes der at komme 113 transporter/dag 

› Til at transportere bioethanol fra anlægget forventes 10 tankbiler/ dag  

› Transporter med biobrændsel forventes at være 27 lastbiler/dag. 
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› Til øvrige transporter af kemikalier og palletransporter forventes 5 lastbiler eller 
tankbiler/dag.  

› 100 personbiler, medarbejdere m.m. 

Al ny tung trafik til og fra MEC forventes at komme fra Hjermvej og Nordre Ringvej. Trafik til 
og fra det eksisterende Måbjergværket vil fortsat komme fra Struer Landevej via Energivej. 

Etablering af de nye funktioner i MEC- området vil have en påvirkning af de trafikale forhold 
i området. Det vurderes dog, at både trafikken til de eksisterende funktioner og til de nye 
funktioner i MEC vil kunne afvikles forsvarligt og uden væsentlige påvirkninger med de 
planlagte udbygninger af vejnettet og med de anviste afværgeforanstaltninger omkring 
udbygning af specielt Hjermvej. 

Anlægsfasen 

Bygge- og anlægsarbejder i projektet medfører transporter med jord, byggematerialer m.m., 
som vil belaste vejnettet omkring byggepladsen og tilkørselsvejene. For at mindske gener fra 
byggepladstrafik med lastbiler, betonkanoner, blokvogne, mobilkraner og lignende kan 
Holstebro Kommune stille krav om, at transport foregår inden for normal arbejdstid. 
Særtransporter kan dog forekomme uden for disse tidspunkter, men bør søges begrænset. I 
anlægsfasen vil tilkørsel af materialer til byggepladsen ske fra Energivej. Transporterne vil 
som de øvrige anlægsarbejder være reguleret af de krav som Holstebro Kommune opstiller i 
forhold til miljølovgivningen. 

Driftsfasen 

Vejadgangen til de nye funktioner i MEC vil ske fra en ny forbindelsesvej, som forbinder 
Hjermvej med Energivej. Hjermvej føres direkte over i den nye forbindelsesvej. Nord for den 
nye forbindelsesvej forlægges den eksisterende Hjermvej en smule og tilsluttes den nye 
forbindelsesvej i et 3-benet vigepligtsreguleret kryds. Fra den nye forbindelsesvej etableres en 
ensrettet adgangsvej til Maabjerg BioEthanol's halmlager. Transporter med halm kører ud 
igen ad en ensrettet udkørsel som tilsluttes forbindelsesvejen i et vigepligtsreguleret kryds. 
Adgang for al øvrig trafik til anlægget sker via en adgangsvej ca. 200 m vest for udkørslen fra 
halmlageret. Den dobbeltrettede adgangsvej tilsluttes den nye forbindelsesvej i et 
vigepligtsreguleret kryds. 
 
Ud over at give adgang til anlægget vil også Maabjerg BioEnergy få adgang fra den nye 
forbindelsesvej. Dermed er der mulighed for at adskille den tunge trafik som kommer til de 2 
anlæg fra øst via Hjermvej fra den øvrige trafik til området, som kan komme til området fra 
Struer Landevej via Energivej. 
 
Hjermvej, der løber øst for projektområdet, lukkes af for offentlig trafik. Til gengæld er det 
foreslået at etablere en parallelvej som afværgeforanstaltning. På denne måde sikres 
beredskabskørsel og generel gennemgående trafik i nord/syd gående retning. 
 
I forbindelse med produktion af bioethanol og biogas vil der være restprodukter, som kan 
anvendes til fremstilling af varme i Måbjergværket. Overførslen sker ved interne 
lastbiltransporter ad den eksisterende vejforbindelse vest for Maabjerg BioEnergy og 
Energivej til Måbjergværket. 
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MEC vil medføre en øget trafik af tunge køretøjer på vejnettet, der fører til anlægget. Det må 
forventes at samtlige transporter fra øst, syd og vest vil anvende Ringvejen gennem 
Holstebro. Ringvejen har allerede i dag har en høj belastningsgrad og den større lastbiltrafik 
vil alt andet lige medvirke til at forringe fremkommeligheden på Ringvejen.  
 
Det er endnu ikke afklaret, hvordan udbygningen af E 18 til motorvej vil påvirke trafikken til 
og fra MEC. I det øjeblik, hvor motorvejen er etableret, vil den fremtidige vejbetjening af 
anlægget afhænge af, hvilken linjeføring der vælges.  

Etablering af de nye funktioner i MEC- området vil have en påvirkning af de trafikale forhold 
i området. Det vurderes dog, at trafikken vil kunne afvikles forsvarligt og uden væsentlige 
påvirkninger med de planlagte udbygninger af vejnettet og med de anviste 
afværgeforanstaltninger omkring udbygning af specielt Hjermvej.  

2.10 Natur 

Der er foretaget biologiske feltundersøgelser i 2011 og 2012 i projektområdet og i en radius på 
300 meter fra det fremtidige MEC's ydergrænser. Inden for denne radius er der besigtiget 
lokaliteter, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven, f.eks. vandhuller. Desuden er de 
registrerede ammoniakfølsomme naturområder, der ligger i en radius af ca. 6 km fra 
projektområdet, besigtiget. For hver lokalitet er der foretaget en vurdering af lokalitetens 
naturværdi og en artsliste over planter og dyr, der blev registreret. Ved feltundersøgelser er 
der eftersøgt strengt beskyttede dyrearter, der er opført på habitatdirektivets bilag IV.  

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) ligger ca. 10 km 
fra projektområdet, og der er foretaget en foreløbig Natura 2000-konsekvensvurdering ud fra 
informationer fra Natura 2000-planerne og beregninger af mulige påvirkninger fra MEC.  

Anlægsfasen 

Som følge af anlægningsarbejdet vil der være en fysisk påvirkning af naturområder inden for 
projektområdet. Det vurderes, at naturområder udenfor projektområdet ikke vil blive fysisk 
påvirket af anlægningsarbejdet, da de ligger minimum 80 meter fra anlægsområdet.  

Der ligger et beskyttet vandhul den nordlige del af projektområdet, hvor Maabjerg Bioethanol 
er planlagt placeret. Det vil blive nedlagt (fyldt op og tilbygget), under projektets anlægsfase 
af Maabjerg Bioethanol. Nedlæggelse af vandhullet medfører ikke et stort tab af biologiske 
værdier, da vandhullets vandkvalitet er ringe, men erstatningsvandhuller er allerede etableret 
i forbindelse med tilladelser til opførelse af Maabjerg BioEnergy. 

Anlægsarbejdet til en ny intern vej og Maabjerg Bioethanol vil ligge i nærheden af to 
vandhuller. Såfremt vandhullerne berøres direkte eller nedlægges, skal der meddeles en 
dispensation fra Holstebro Kommune. Ved nedlæggelse vil der tabes biologiske værdier. 
Vandhullerne indgår sandsynligvis i et større netværk af vandhuller, der ligger nord for 
projektområdet.  

Bilag IV-arter og bilag I-fuglearter 
Ved de seneste undersøgelser i 2011 og 2012 er der ikke observeret såkaldte bilag IV-
paddearter i eksisterende vandhuller i selve projektområdet. Det kan dog ikke med sikkerhed 
afgøres, om vandhullerne er yngle- og rasteområde for stor vandsalamander og spidssnudet 
frø, da der er registreret andre padder i vandhuller inden for projektområdet og i nærheden 
af projektområdet. Desuden er der tidligere fundet stor vandsalamander i de nu nedlagte 
vandhuller ved Maabjerg BioEnergy og i vandhullet nord for Maabjerg BioEnergy. I forhold 
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til bilag IV-arter i projektområdet vurderes det, at yngle- og rasteområde for stor 
vandsalamander og spidssnudet frø potentielt kan blive påvirket af anlægningsarbejdet for 
MEC. Det vurderes, at de afværgeforanstaltninger, der allerede er foretaget i form af 
etablering af erstatningsvandhuller forud for opførelsen af Maabjerg BioEnergy vil være 
tilstrækkeligt til 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. Det vurderes generelt, at MEC ikke vil påvirke bilag I-
fuglearter eller andre fuglearter væsentligt, da projektområdet i forvejen har lav værdi som 
levested for fugle. 

Driftsfasen 

MEC vil resultere i en øget udledning til luften af kvælstof, som vil falde ned på omgivelserne. 
Den maksimale kvælstofbelastning vil ske i en afstand af ca. 600 m fra Måbjergværket.  

Der findes ca. 10 beskyttede naturlokaliteter, som er enten potentielle eller eksisterende 
levesteder for paddearter, herunder bilag IV-arter, og samtidig modtagere af et mindre bidrag 
med kvælstof fra MEC. Kvælstof kan forringe vandkvaliteten i vandhuller og næringsfattige 
naturområder. Kvælstofnedfald fra MEC vil være så lav (< 2 % af total tilførsel), at det ikke 
forringer naturområderne væsentligt, og således heller ikke de vandhuller, hvor f.eks. stor 
vandsalamander kan opholde sig.  Det vurderes, at der ikke vil være en negativ påvirkning på 
naturarealer i området omkring MEC. Jordkvalitetskriterierne til tungmetaller vil ikke blive 
overskredet indenfor MEC's levetid, ligesom en øget svovldeposition på naturområder ikke 
vil have en væsentlig påvirkning af disse. 

Natura 2000 
Nærmeste Natura 2000 (N62) ligger ca. 10 km vest for MEC. På trods af den laveste 
tålegrænse for kvælstof for naturtypen tør hede er overskredet, har naturtypen på det 
pågældende område en god naturtilstand, og størstedelen af naturtyperne i N64 som helhed 
har ligeledes en god naturtilstand. Det vurderes, at merbidraget af kvælstof fra MEC-
projektet er tæt på 0. Den foreløbige vurdering viser, at MEC-projektet i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter ikke kan påvirke nærmeste Natura 2000-område 
væsentligt med kvælstof eller tungmetaller. På grund af afstandsafhængig kvælstofdeposition, 
kan det derfor også konkluderes, at Natura 2000-områder, der ligger længere væk end 10 
km, heller ikke påvirkes af MEC-projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter. 

En gennemgang af observationer af trækkende fugle viser, at MEC ikke ligger på en primær 
trækrute mellem Natura 2000 områderne Venø Sund (F40) og Nissum Fjord (F38). Det 
vurderes derfor, at hverken en øget trafik eller øget bygningsmasse omkring MEC vil have en 
væsentlig påvirkning på arter på udpegningsgrundlagene for de omkringliggende Natura 
2000-områder, der er fuglebeskyttelsesområder. 

Ved den planlagte håndtering af overfladevand fra befæstede arealer og tage i MEC-området 
med rensning i i regnvandsbassiner inden udledning til vandløb, vil der ikke være en 
væsentlig påvirkning af Natura 2000-området Nissum Fjord. Spildevand til kloak fra MEC 
renses på Holstebro Centralrenseanlæg efter gældende miljøkrav. Vurderinger af 
spildevandet i forhold til Nissum Fjord vil bero på de udlederkrav, der vil være på Holstebro 
Centralrenseanlæg. Det forudsættes at udledning herfra vil ske under hensyn til 
målsætningen for Natura – 2000 området Nissum Fjord. Holstebro Kommune har i 
forbindelse med tilslutningstilladelsen mulighed for at fastætte vilkår herunder vilkår om 
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forrensning af spildevandet fra MEC-projektets anlæg. Da MEC-projektet fortsat omfatter 
udvikling af nye teknologier og processer vil der i VVM-tilladelsen for det samlede projekt 
blive fastsat vilkår der sikrer at forudsætninger for de habitatvurderinger, der er foretaget, 
fastholdes.  Foretages der ændringer der ikke kan rummes indenfor disse forudsætninger vil 
der skulle foretages en fornyet VVM og habitavurdering.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 fuld 
Natura 2000 konsekvensanalyse. 

Bilag IV-arter og bilag I-fuglearter 
Der vurderes ikke at bilag IV-arter, hvis yngle - og rasteområder vil blive skadet af projektet i 
driftsfasen. Der er ingen hjemmel til særlig beskyttelse af bilag I-fuglearterne uden for EF-
fuglebeskyttelsesområderne, og projektområdet vurderes ikke egnet som levested for fugle på 
bilag-I fuglearter.  

2.11 Vandmiljø 

Projektområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i oplandet til Frøjk 
Vandværk og Holstebro Vandværk. Der er udarbejdet indsatsplaner for begge vandværker, 
som opstiller en række indsatser i forhold til grundvandsbeskyttelsen i oplandet. 
Projektområdet er dermed omfattet af disse indsatser.  

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 Centralrenseanlæg, før det 
rensede vand udledes til Storå. Regnvand fra området ledes i et regnvandssystem med udløb 
Frøjk Bæk og herefter i Storå. 
 
MEC ligger inden for det delvandopland, som blandt andet omfatter Frøjk Bæk, Storå og i 
sidste ende Nissum Fjord. Frøjk Bæk og Storå opfylder allerede miljømålet i vandplanen 
mens Nissum Fjord ikke har målopfyldelse. Her skal der ske en ekstra indsats for at reducere 
tilførslen af kvælstof.   

Anlægsfasen 

Der skal stilles vilkår til opbevaring, sikring og håndtering af flydende stoffer, på 
veldefinerede og egnede områder, herunder tankningsanlæg, som anvendes i anlægsfasen. 
Der stilles krav til en beredskabsplan, så der kan ske en hurtig indsats ved eventuelle spild af 
hensyn til beskyttelsen af grundvandet. Spildevand fra mandskabsvogne opsamles og køres 
til rensning. Der vurderes ikke at være væsentlige påvirkning af vandmiljøet generelt i 
anlægsfasen. 

Driftsfasen 

De primære grundvandsmagasiner i områder, der anvendes til drikkevand, er godt beskyttet 
mod nedsivning af forurenede stoffer af et tykt lerlag. Den største risiko for grundvandet er 
brud på lagertanke og forbindelsesrør. Der bliver etableret systemer til overvågning og 
monitering af rørledninger og tanke, som registrerer eventuel lækage og derved sikrer en 
hurtig indsats. Der etableres afløb til kloak via olieudskillere og separationstanke på arealer, 
hvor der lastes og håndteres stoffer, produkter eller materialer, som kan forurene 
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grundvandet. Grundvandet sikres i øvrigt gennem vilkår til befæstelse, afvanding, 
membranløsninger og lignende. Der stilles vilkår til en beredskabsplan til sikring af en hurtig 
indsats ved spild. Det vurderes, at risikoen er meget lille for uheld, der kan medføre utilsigtet 
udledning af stoffer, produkter eller materialer.  

Den samlede spildevandsmængde fra projektområdet udledes til offentlig spildevandskloak 
og hermed til Holstebro Centralrenseanlæg vurderes at være 506.000-594.000 m3/år og ca. 
7.400-7.600 PE. Det er en forøgelse i forhold til spildevandsplanens plansituation på ca. 
342.000-430.000 m3/år.  

Vestforsyning har oplyst, at det skal analyseres og vurderes nærmere, om der er tilstrækkelig 
rensekapacitet (evt. med procesomlægninger), eller om der skal ske en fysisk udvidelse af 
anlægget for at kunne fastholde eller forebedre den nuværende renseeffektivitet.  

Vestforsyning A/S og Holstebro Kommune har tilkendegivet, at spildevandet fra MEC-
projektet kan tilledes Holstebro Centralrenseanlæg. Det forventes at der vil blive stillet krav 
om forrensning og at der findes en miljømæssig, teknisk og økonomisk løsning af håndtering 
af de store vandmængder . Holstebro Kommune kan regulere på udledningen enten ved at 
skærpe på vilkårene til Holstebro Centralrenseanlæg alternativt at iværksætte afhjælpende 
foranstaltninger. Holstebro Kommunes spildevandsplan bygger på sidstnævnte 
princip/model.   

Da Holsterbro Kommunes vilkår for spildevandstilladelsen ikke er kendt for nuværende  er 
det dermed ikke muligt at vurdere konsekvenserne af den øgede spildevandsmængde på 
Holstebro Centralrenseanlæg for Nissum Fjord og andre nedstrøms recipienter på 
nuværende tidspunkt. I VVM-redegørelsens kapitel 13 er der foretaget en nærmere angivelse 
af hvilke spildevandsmængder der forventes håndteret og hvilke stoffer det evt. kan 
indeholde. Det forudsættes i denne VVM-redegørelse, at der fastsættes vilkår i forbindelse 
med MEC-projektes tilslutningstilladelser, der sikrer at den forøgede udledning ikke giver 
anledning til uoverensstemmelse med retningslinjerne i vandplanen for Nissum Fjord  

VVM-redegørelsen har vurderet de foreløbige formodede mængder og indhold. Da 
datagrundlaget skal være mere solidt i forhold til varetagelse af de fremtidige miljøhensyn, vil 
der blive sat vilkår om redegørelse og yderligere dokumentation i VVM-tiladelsen. Hvis en 
opfølgende miljøvurdering viser sig nødvendig vil den blive behandlet som et tillæg til denne 
VVM-redegørelse og anvendt i forbindelse med kommunens sagsbehandling af 
tilslutningstilladelsen til Holstebro Centralrenseanlæg og deraf følgende fremtidige 
udledninger. Med disse forudsatte tiltag forventes det at tilførslen af vand, næringsstoffer, 
organisk stof og miljøfarlige stoffer fra regnbetingede udledninger på MEC ikke vil give 
anledning til miljømæssige problemer i Frøjk Bæk, Storå eller Nissum Fjord. 

Sammensætningen og koncentrationer af miljøfarlige stoffer i spildevandet til Holstebro 
Centralrenseanlæg  formodes ikke at give anledning til overskrideleser af vandkvalitetskrav i 
vandløb og Nissum Fjord. Sammensætningen af spildevandet fra MEC skal dog vurderes 
nærmere med henblik på krav til rensning på MEC.  

Spildevandsoplandet for MEC projektet er omfattet af den nuværende spildevandsplan. I 
2013 udarbejder Holstebro Kommune et tillæg til spildevandsplan. Data for oplandet vil blive 
ajourført, så der tages højde for MEC-projektet. 

2.12 Råstoffer, affald og forurenet jord 

Synergien mellem de forskellige enkeltanlæg understøttes ved, at affald/biprodukter fra én 
proces kan anvendes som råvarer i en anden proces eller afsættes som gødning eller til andre 
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industrier. Der er foretaget en beregning af det forventede forbrug af råmaterialer, halm, flis 
og andre biobrændsler og mængderne og sammensætningen af restprodukter.  

Anlægsfasen 

Råstof- og materialeforbruget til etablering af anlægget består hovedsageligt af beton, stål, 
bygningsmaterialer til anlægskonstruktioner samt asfalt og grus til omlægning af vejanlæg. 
Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en opgørelse af råstof- og materialeforbrug i 
forbindelse med anlægsarbejdet, men det forventes trods anlægsopgaven omfang ikke at 
opgaven vil udgøre et råstofmæssigt problem. I takt med, at projektets detaljer bliver 
planlagt, herunder placering og dimensionering af rørledninger, tankanlæg, veje og andre 
installationer, vil der løbende være fokus på at minimere anlægsperiodens mulige gener med 
støv, lugt og støj samt vibrationer. Der er ikke konstateret forurenet jord i området, men det 
bør undersøges nærmere. Tilkørsel af råmaterialer vil udgøre et større antal transporter, og 
håndteringen samt bortskaffelsen af jord bør koordineres i en jordhåndteringsplan.  

Byggefasens affald vil bestå af jord til videre forarbejdning/deponi og i mindre grad neddelte 
bygningselementer. Mængderne er endnu ikke kendte og afhænger af den endelige 
projektering samt mulighederne for genanvendelse. Der er således ikke udarbejdet forslag til, 
hvor eventuel overskudsjord fra projektet skal slutdisponeres. Det vurderes, at 
påvirkningerne i anlægsfasen ikke er væsentlige. 

Driftsfase 

I driften af MEC indgår der en række faste og flydende stoffer, herunder halm, bioethanol, 
biobrændsel, gylle og melasse mv., som er organiske stoffer, der er mere eller mindre 
oparbejdet. Desuden indgår der en række tilsætningsstoffer i form af f.eks. enzymer til 
fremstilling af bioethanol baseret på halm.  
 
Der er redegjort for tilgængeligheden af de væsentligste råvarer; halm, gylle og affald, og der 
vurderes ikke at være et kapacitetsproblem med disse ressourcer på kort sigt. På længere sigt 
kan det ikke udelukkes, at der kan opstå regionale leveranceproblemer for halm og evt. behov 
for import fra større afstande end det midtjyske område. 
 
Der er heller ikke vurderet at ske en uhensigtsmæssig omfordeling i forhold til halmens 
anvendelse til andre behov i og uden for landbrugssektoren. Der kan dog på længere sigt 
opstå problemer med humusindholdet på landbrugsjorde, hvis der gennem en længere 
årrække ikke sker en tilbageførsel af organisk stof til jorden ved konstant fraførsel af halm i 
stedet for nedmuldning.  

Hvad gylle angår, er der en række positive samfundsmæssige fordele ved afgasning, og det er 
ligeledes vurderet at være tilstrækkelige husdyrgødningsressourcer inden for det undersøgte 
opland til Maabjerg BioEnergy. 

Som det fremgår af Tabel 2-2 vil der i forhold til 0-alternativet ske en næsten 5 dobling af 
produktionen af biogas, mens elproduktionen på Måbjergværket til elnettet falder, fordi der 
skal bruges energi fra anlægget til opgradering af biogas til naturgas. Mængden af slam, der 
skal afhændes efter slambekendetgørelsens bestemmelser stiger med 38.685 ton slam. 
Spildevandsmængden til Holstebro Centralrenseanlæg stiger betydeligt. Nye produkter er 
produktion af bioethanol på Maabjerg Bioethanol og produktionen af lignin til afbrænding på 
Måbjergværket og ekstern afsætning. 
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Tabel 2-2: Afsætning af producerede fraktioner inden for MEC og ændringer i forhold til 0-
alternativet (godkendt drift af nuværende anlæg, Måbjergværket og Maabjerg BioEnergy)   

 Fraktioner/ 
type 

Mængder Eksterne aftagere Ændring i 
forhold til 
0-
alternativet 

Biogas  98,6 mio. m3 Til naturgasnettet som VE-gas 
efter biogasopgradering (45.6 
mio. m3). Eksisterende 
produktion på 17,1 mio. m3 
afsættes som biogas 

+78,6 *mio. 
m3 

El  
 
Varme 
 
 
Bioethan
ol 
 
Lignin 

El 
 
Varme 
 
 
Brændstof 
 
Affald-
/biobrænds
el til 
forbrændin
g 

84.257 MWh 
 
1749 TJ 
 
 
73.200 m3 

 
51.000 ton 
 

Til elnettet 
 
Varmetransmissionsselskabet 
Holstebro-Struer 
 
Forskellige aftagere, ikke 
endeligt afklaret 
Forskellige aftagere, ikke 
endeligt afklaret 
 

-65.243 
MWh 
 
          0 
 
 
+73.200 m3 
 
+51.000 ton 
 

Spildeva
nd  

Gødningsv
æske 
 
Spildevand 
 

513.000 m3 

 
 
550.000 m3 
 

Landbruget 
 
 
Holstebro Centralrenseanlæg  
 

-30.000** 
m3 

 
 
+386.000 
m3 
 

Slagge og 
aske 

 38.000 ton Genanvendelse eller deponi 0 

Slam  51.310 ton  Genanvendelse eller deponi +38.685 ton 
* I forhold til aktuel driftssituation vil der ske en stigning på 81,6 mio. m3 
**I forhold til den aktuelle driftssituation vil der ske en stigning på 72.800 m3 

Afgasset biomasse fra Maabjerg BioEnergy's grønne linje vil falde fra 543.000 ton 
(nuværende produktionskapacitet) til 513.000 ton. Den afgassede biomasse forventes 
anvendt som gødningsvæske på landbrugsarealer. Det skal dog bemærkes, at i forhold til den 
aktuelle drift vil der ske en stigning i afgasset biomasse fra den grønne linje på 72.800 ton, 
som forventes afsat på landbrugsjorde i nærområdet. Denne biomasse er omfattet af 
Maabjerg BioEnergy’s VVM-redegørelsen fra 2008 og indgår derfor ikke i denne VVM-
redegørelse for MEC-projektet.  Den afgassede biomasse udbringes efter gældende regler, 
som det fremgår af slambekendtgørelsen eller senere ændringer af denne.  

På grundlag af den viden og de forudsætninger der er for MEC-projektet vurderes der ikke at 
være miljøfarlige stoffer i affald eller spildevand fra MEC, der kan medføre overskridelser af 
gældende kravværdier for udledning til vandmiljøet og udbringning efter 
slambekendtgørelsens regler. Men da projektet er omfattet af stor grad af udvikling af nye 
teknologi og nye processer vil der i VVM-tilladelsen for projektet blive stillet vilkår om 
undersøgelse af miljøfremmede stoffer i vandet og spildevand fra projektet. 
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2.13 Afværgeforanstaltninger  

I processen med udarbejdelsen af denne VVM-redegørelse er der identificeret behov for 
projekttilpasninger for at minimere de negative påvirkninger af omgivelserne. Tilbage står 
nogle forslag til afværgeforanstaltninger, der yderligere kan begrænse de negative 
påvirkninger af omgivelserne. De skal vurderes efter 2. offentlighedsfase og kan evt. indgå 
som supplement til vilkår i miljøgodkendelsen af de enkelte virksomheder i projektet i det 
omfang, de ikke indgår i kommuneplanramme eller lokalplan. 

› Selv om samfundsrisikoen ved større uheld på MEC overholder gældende 
acceptkriterier, vil risikoen for brugere af Holstebro Kommunes genbrugsplads kunne 
reduceres yderligere ved en flytning af genbrugspladsen til en anden placering længere 
væk fra MEC virksomhederne.  

› Der kan i udbudsbetingelserne for nye anlæg blive stillet krav til anlægsleverandører om, 
at det samlede anlæg overholder de mest skærpede støjgrænseværdier i natperioden ved 
de nærmeste beboelser.  

› Det anbefales at udføre arkæologiske forundersøgelser inden anlægsarbejdet 
iværksættes. Der plantes træer og levende hegn omkring på flere af de ydre strækninger, 
der omgiver projektområdet, men også inden for området imellem de forskellige anlæg. 
Placering af overskydende jord, eller opførelse af jorddiger omkring MEC-anlægget, skal 
indpasses i det eksisterende landskab. Jorddiger i dette område kan med fordel anlægges 
i organisk form med bløde kurver og varierende overfladeterræn, der matcher det 
omgivende landskab. Opstilling af levende hegn vil have en afskærmende virkning og 
begrænse anlæggets visuelle påvirkning af landskabet og landskabsoplevelsen. Plantning 
af levende hegn kan særligt afhjælpe indsigten til området fra nord og vest, hvor det 
tilstødende landskab er åbent og terrænet stigende. 

› For det eller de vandhuller, der sløjfes i projektområdet i forbindelse med etablering af 
MEC er der allerede etableret erstatningsvandhuller. Holstebro Kommune skal dog 
behandle sagen igen i forhold til naturbeskyttelsesloven, herunder om der er behov for 
flere erstatningsvandhuller. Ved anlægsarbejde i projektområdets vestlige del, kan der 
opsættes afskærmning minimum 20 m fra vandhullernes kant (lokaliteter 11 og 12), for 
at undgå køreskader på dem.  

› Der er 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 sikre relevante tiltag så Holstebro Centralrenseanlæg 
fortsat kan overholde udledningskravene i bekendtgørelse 1022 for de miljøfremmede 
stoffer der er relevant. 

› Der kan eventuelt stilles vilkår til monitering af grundvandet under MEC. Moniteringen 
kan omfatte et løbende analyseprogram fra grundvandsprøver i forskellig dybde, så en 
eventuel grundvandspåvirkning kan registreres og imødegås på et tidligt tidspunkt. 

› Det bør sikres i den videre myndighedsbehandling, 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. 
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› Der bør stilles vilkår til en beredskabsplan til sikring af en hurtig indsats til opsamling af 
forurenende væsker fra brudte rørføringer eller ved spild fra tanke. Grundvandet sikres i 
øvrigt gennem vilkår til befæstelse, afvanding, membranløsninger og lignende.  

› For at sikre tilfredsstillende afviklingsforhold for den tunge trafik til og fra området skal 
den eksisterende Hjermvej syd for den nye forbindelsesvej udbygges til en 
kørebanebredde på ca. 8 m således at 2 lastbiler kan passere hinanden de. Der bør 
etableres en dobbeltrettet cykelsti øst for Hjermvej for at sikre de svage trafikanter. Den 
eksisterende rundkørsel i krydset Nordre Ringvej/Hjermvej bør udvides for at tilgodese 
den tunge trafik. Hjermvej nord for den nye forbindelse forlægges og tilsluttes 
forbindelsesvejen i et vigepligtsreguleret kryds. 

› Der vil blive indarbejdet vilkår til håndtering af overskudsjord i anlægsfasen, så 
påvirkningen af råstofressourcer reduceres mest mulig. Dette reducerer tillige 
omkostningerne forbundet med evt. prøvetagning og jordhåndtering. Vilkår til 
affaldshåndtering samt råvareoplag mv. stilles i anlæggenes miljøgodkendelser. 

› Det bør belyses, hvilke afværgeforanstaltninger, der påtænkes i tilfælde af, at den 
afgassede biomasse ikke kan håndteres efter gødningsbekendtgørelsen, og hvis lignin 
ikke kan klassificeres som biobrændsel efter biomassebekendtgørelsen 

2.14 Sammenfattende vurdering 

I nedenstående Tabel 2-3 er der foretaget en samlet vurdering af påvirkningen af de vigtigste 
miljøtemaer: 
Tabel 2-3: Samlet vurdering af påvirkningen af miljøet i anlægsfasen og driftsfasen, når MEC 
er fuldt udbygget. 

Anlægsfasen  Driftsfasen  Bemærkninger 

Risiko   Risikoen for brand og eksplosion. 
stedbunden risiko på 10-5 på 
Maabjerg BioEnergy og Maabjerg 
Bioethanol. Risiko på 10-6 på 
Nomi. Meget lille risiko i 
beboelsesområder. Lille risiko på 
genbrugspladsen, men på grund af 
offentlig adgang kan den evt. 
flyttes. 

Støj   Støjkravværdier overholdt for de 
enkelte virksomheder i MEC. 3 dB 
over støjgrænser for 
enkeltvirksomheder på Asmosevej 
1. Øget trafikstøj omkring MEC fra 
transport af især halm og gylle. 

Luft   Lille forøgelse af udledning af 
kvælstof, svovl. Færre 
tungmetaller. 5-6 lugtenheder 
(LE/m3) i områder sydvest for 
MEC og inde på MEC's egne 
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arealer. I boligområdet syd for 
MEC forventes maksimale 
lugtbidrag på 5  LE/m3 (krav: ikke 
over 5 LE/m3 i boligområder) 

Klima   Stor reduktion af klimagasser som 
CO2. Positiv indvirkning på 
klimaet. 

Mennesker, sundhed og samfund   Periodevis støj fra anlægsarbejde 
Øget trafik på især Energivej, 
større udledning af partikler 
lokalt.  Periodevis lugtgener ved 
nærmeste naboer. Positiv 
indvirkning på beskæftigelsen 

Landskab, kulturarv og rekreative 
interesser 

  Landskabet er allerede præget af 
industrielle anlæg i 
erhvervsområdet, men skorstene 
og flere anlæg vil gøre anlægget 
mere synligt. Anlægsarbejde og 
øget trafik kan påvirke lokale 
rekreative interesser, der dog er 
små i området. Der bør 
gennemføres en arkæologisk 
forundersøgelse, selvom der ikke 
forventes væsentlige fund. 

Natur   Der nedlægges op til 3 vandhuller. 
Behovet for erstatningsvandhuller 
klarlægges af Holstebro Kommune 
i forbindelse med behandling af 
ansøgning om dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven. 

Natura 2000 områder og bilag IV 
arter 

  Der vil være en lille forøgelse af 
tilførsel af næringsstoffer til 
Nissum Fjord fra tagvand og 
vejvand efter rensning i bassiner. 
Ingen forøget atmosfærisk 
deposition. Ikke behov for fuld 
Natura 2000 
konsekvensvurdering. Ingen bilag 
IV arter registreret i 2011 og 2012.  

Vandmiljø, herunder 
overfladevand, grundvand og 
spildevand 

  På grundlag af de kendte data for 
projektet vurderes det, at der er en 
ubetydelig påvirkning af Frøjk 
Bæk og Nissum Fjord. 
Drikkevandsområde er godt 
beskyttet af et lerlag i jorden. 
Tanke, membraner og bassiner 
m.m. skal forebygge forurening 
ved uheld. Miljøfarlige stoffer i 
spildevand vurderes ikke at være 
et problem Da projektet fortsat er 
under udvikling skal der foretages  
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kontrol af om omfanget og art af 
miljøfremmede stoffer svarer til 
forudsætninger i denne VVM-
redegørelse.er det ikke tilfældet vil 
der blive udarbejdet et tillæg til 
denne VVM-redegørelse. 
Kloakledningen til Holstebro 
Centralrenseanlæg er 
underdimensioneret i forhold til 
MEC.. 
Merudledningen fra Holstebro 
Centralrenseanlæg afhænger af 
fremtidige udleder krav til 
vandløb. 

Trafik   Byggepladstrafik og transport af 
byggematerialer fra Energivej. 
Øget trafik af lastbiler især på 
Ringvejen 
Øget transport af råvarer, især fra 
Hjermvej. Hjermvej lukkes og der 
etableres en ny parallelvej for 
øvrig trafik på Hjermvej 

Råstoffer, affald og jord    Ingen kortlagt jordforurening 
Landbrugsjord der leverer halm 
kan få reduceret humuslag med 
tiden 
Halm kan med tiden blive en 
begrænset ressource. Udbringning 
af afgasset biomasse vil muligvis 
kræve adgang til flere 
udbringningsarealer, hvis 
biomassen ikke kan udbringes 
efter gødningsbekendtgørelsens 
regler. Er det tilfældet vil der blive 
udarbejdet et tillæg til denne 
VVM-redegørelse der behandler 
dette forhold. 

Samlet betydning 
Kategorisering: 
Ingen betydning  :  Der er ingen påvirkning af betydning 
Mindre betydning: Der kan være en lille påvirkning men ingen påvirkning af betydning udenfor området 
Moderat betydning Der kan være en moderat påvirkning, også uden for området 
Væsentlig betydning Der kan være en væsentlig påvirkning, også udenfor området.  
 
Påvirkningerne kan både være negative eller positive. Hvis den er positiv, er dette specifikt nævnt i 
skemaet. 
 
Vurderingsgrundlag: 
Vurdering af den samlede betydning på et emne som følge af summen af virkninger efter 
anlægsudvidelsen omfatter en evaluering af virkningens intensitet, udbredelse og omfang. 
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3. Projektet  

I det følgende gives en oversigtlig beskrivelse af MEC-projektet. En nærmere teknisk 
beskrivelse af de enkelte anlæg findes i kapitel 5, mens strømme af energi og ressourcer er 
nærmere beskrevet og vurderet i kapitel 15. 

3.1 Baggrund og formål 

Maabjerg Energy Concept er MEC-konsortiets vision om at realisere en samlet bæredygtig 
energiløsning baseret på lokale og CO2-neutrale råvarer og affaldsprodukter. Miljøstyrelsen 
Aarhus har d. 9. november 2011 via Holstebro Kommune modtaget en VVM-anmeldelse af 
projektet Maabjerg Energy Concept (MEC) fra Maabjerg Energy Concept I/S, der er et 
konsortium med flere ejere bestående af tre virksomheder. De tre virksomheder har 
samtidigt indsendt ansøgninger om miljøgodkendelser af de tre anlæg der indgår i projektet. 

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

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

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

 
Planerne består i etablering af nye energianlæg samt videreudvikling og udvidelse af 
eksisterende anlæg. 
 
Projektets formål er at samtænke flere energiforsyningers formål i et helhedsorienteret 
systemkoncept, hvor synergien mellem de enkelte løsninger udnyttes optimalt gennem 
afbalancering af ressource- og energistrømmene mellem enkeltanlæggene og gennem optimal 
udnyttelse af anlægskomponenterne i de enkelte anlæg. Hovedstrømme af affald, råvarer og 
energi fremgår af Figur 3-1. 
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Figur 3-1: Hovedstrømme af affald, råvarer og energi i MEC 

 
De konkrete mål med projektet er:  
 
› Fossilfri forsyning med varme, el og transportbrændstof via produktion af biogas, 

bioethanol på basis af halm og forbedret affaldshåndtering  

› Større forsyningssikkerhed gennem anvendelse af lokale biomasseråvarer og affald.  

› Forbedret miljø og klima gennem optimal anvendelse af biomasseressourcernes 
energiindhold, herunder reduktion af CO2-udledningen og nyttiggørelse af 
næringsstoffer som kvælstof og fosfor.  

› Øge beskæftigelse som følge af driften, samt som følge af nyudviklede koncepter i 
forbindelse med tilblivelsen.  

› Større eksport af viden og teknologi gennem demonstration i 1:1 referenceanlæg.  

› Opbygningen af et videns- og udviklingsmiljø der sammentænker energi i intelligente 
helhedsløsninger.  

Maabjerg Energy Concept (MEC) tilfredsstiller således flere formål: Der produceres varme og 
el, der produceres biogas og bioethanol, der blandt andet kan tilsættes benzin som 
supplerende brændstof, Endelig udnyttes produktionen til at afbalancere 
overskudsproduktionen fra vindmøller i elforsyningen. 
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Der produceres 2. generation bioethanol baseret på halm. Det vil sige, at man udnytter ikke 
spiselige planteprodukter til produktionen frem for f.eks. majs i 1. generations bioethanol 
anlæg. Restmængderne fra bioethanol produktionen, som består af lignin og melasse 
udnyttes til energifremstilling. Ligninet anvendes til produktion af damp (og el) på 
kraftvarmeanlægget, og melasse anvendes til at producere biogas på biogasanlægget. 

Husholdningsaffald bearbejdes ved hjælp af renescience teknologien, der via 
enzymbehandling opdeler affaldet i en biovæske som anvendes til produktion af biogas og en 
fast del. Den faste del opdeles i en fraktion til genbrug og resten anvendes til produktion af 
varme og el ved afbrænding. Den faste del til afbrænding er lagerstabil og kan derfor 
anvendes, når der er behov herfor.  

Den biogas, som ikke bliver anvendt i processen og lokalt, opgraderes til naturgaskvalitet 
(VE-gas) ved hjælp af brint, som produceres på basis af overskudsstrøm fra vindmøller eller 
anden energikilde. Den såkaldte VE-gas forventes distribueret i naturgasnettet - der herved 
også kommer til at fungere som buffer for vindmøllestrøm, idet anlægget kan udnytte strøm 
produceret på vindmøller om natten, hvor der på grund af et mindre forbrug er risiko for 
periodevis overproduktion af strøm. 

For at optimere klima- og miljøaspektet i projektet, udformes de kedelanlæg som anvendes til 
at forbrænde fiberen fra biogasanlægget og ligninet fra bioethanol produktionen, så de heri 
værende næringsstoffer opsamles og udnyttes. Her er specielt udnyttelsen af fosfor helt 
essentiel, da dette grundstof globalt har meget stor betydning, da råstoffet indenfor nogle 
årtier vil blive stærkt begrænset. 

Tabel 3-1: Samlet tilførsel og fraførsel af affald, råvarer og energi fra MEC, når alle anlæg er i 
fuld drift.  

Tilført MEC Fraktioner ud af MEC  
› Dagrenovation 50.000 (affald) 

› Erhvervsaffald 46.832 (affald)  

› Spildevandsslam 80.655 ton 

› Biomasse  

›  - Halm 400.000 ton (råvare) 

›  - Valle 80.000 m3  (affald) 

› Husdyrgødning, mejeriprodukter m.m. i 
grøn linje 514.789 ton (affald) 

› El 95.212 MWh  

› Vand 250.400 m3, heraf 177.600 m3 
spædevand (råvare) 

› Hjælpestoffer (enzymer, lud, polymerer, 
mv.) (råvare) 

› Bioethanol 73.200 m3 

› Lignin ≈ 51.000 ton 
(affald/biobrændsel) 

› VE-gas 47,2 mio. m3  

› Biogas 17,1 mio. m3 

› Gødningsvæske fra afgasset biomasse 
513.000 ton (affald) 

› Spildevand til renseanlæg ≈ 550.000 
m3 

› Slagge og aske til 
deponi/genanvendelse≈38.000 ton 
(affald) 

› Slam 51.310 ton (affald) 

› El 84.257 MWh til elnettet 

› Varme 1749 TJ til Vestforsyning og 
Struer Forsyning 
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Årlig tilførsel af råvarer/affald og energi tilført udefra samt mængden af producerede 
fraktioner og affald, der fraføres MEC, når dette er fuldt udbygget, ses Tabel 3-1. En oplistet 
gennemgang af massestrømme for de enkelte anlæg findes i kapitel 5. De væsentligste 
ændringer i forhold til de eksisterende (miljøgodkendte) forhold ses af Tabel 3-2. 
 
 

Tabel 3-2: Afsætning af producerede fraktioner inden for MEC og ændringer i forhold til 0-
alternativet (godkendt drift af nuværende anlæg, Måbjergværket og Maabjerg BioEnergy)  

 Fraktioner/ 
type 

Mængder Eksterne aftagere Ændring i 
forhold til 
0-
alternativet 

Biogas  98,7 mio. m3 Til naturgasnettet som VE-gas 
efter biogasopgradering (47,2 
mio. m3). Eksisterende 
produktion på 17,1 mio. m3 
afsættes som biogas 

+78,6. 
*mio. m3 

El  
 
Varme 
 
 
Bioethan
ol 
 
Lignin 

El 
 
Varme 
 
 
Brændstof 
 
Affald-
/biobrænds
el til 
forbrændin
g 

84.257 MWh 
 
1749 TJ 
 
 
73.200 m3 

 
51.000 ton 
 

Til el-nettet 
 
Varmetransmissionsselskabet 
Holstebro-Struer 
 
Forskellige aftagere, ikke 
endeligt afklaret 
Forskellige aftagere, ikke 
endeligt afklaret 
 

-65.243 
MWh 
 
          0 
 
 
+73.200 m3 
 
+51.000 ton 
 

Spildeva
nd  

Gødningsv
æske 
 
Spildevand 
 

513.000 m3 

 
 
550.000 m3 
 

Landbruget , afgasset biomasse 
 
 
Holstebro Centralrenseanlæg  
 

-30.000** 
m3 

 
 
+386.000 
m3 
 

Slagge og 
aske 

 38.000 ton Genanvendelse eller deponi 0 

Slam  51.310 ton  Genanvendelse eller deponi +38.685 ton 
* I forhold til aktuel driftssituation vil der ske en stigning på 81,6 mio. m3 
**; I forhold til den aktuelle driftssituation vil der ske en stigning på 72.800 m3 
 

3.2 Beliggenhed og situationsplan 

MEC-projektområdet fremgår af Figur 3-2. Det ligger i den nordlige del af Holstebro ved 
Måbjerg, afgrænset af hovedvej 11 til Struer mod vest og Hjermvej mod øst. I dag findes 
Måbjergværket og Maabjerg BioEnergy inden for projektområdet. Afgrænsningen af 
projektområdet har stort sammenfald med udstrækningen af to lokalplaner. Lokalplan nr. 
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1001 fra 2009 for et område nord for Energivej, Holstebro fastlægger områdets anvendelse til 
erhvervsformål og offentlige formål. Lokalplan nr. 249 for et kraftvarmeværk nord for 
Måbjerg fra 1990 fastlægger områdets anvendelse til industriformål og offentlige formål. Der 
er i dag en genbrugsplads med offentlig adgang inden for projektområdet. Landskabet er 
stærkt præget af landbrug, veje, industri, vindmøller og højspændingstracéer, Figur 3-3. 
Afstanden fra projektområdets ydre grænse til nærmeste nabo ved Hjermvej er ca. 50 meter. 
Desuden ligger der landbrugsejendomme 500-1.000 meter nord for projektområdet. Ca. 
500-1.000 meter sydvest for projektområdet ligger erhvervsparken Nupark. 

Figur 3-4 viser de nuværende virksomheder inden for afgrænsningen af de to lokalplaner 
med matrikelgrænser.  

 

 

Figur 3-2:Gegrafisk placering af kommuneplanrammeområdet hvori MEC- Projektet indgår. 

 
 



   
42  

 
 

Figur 3-3: Arealanvendelse og tekniske anlæg omkring kommuneplanrammeområdet hvor 
MEC- projektet indgår. 

 
 



 
 

 

 

43

 
 

Figur 3-4:  Nuværende arealanvendelse og ejerskab i projektområdet. Rød: Hunsballe Frø 
A/S, Gul: NOE NET A/S (transformatorstation), Grøn: Maabjerg BioEnergy Drift A/S, Lys 
Lilla: H.J. Hansen A/S, Orange: NOMI I/S (med offentlig genbrugsplads i det sydøstlige 
hjørne), Lys Blå: Dong Energy A/S 
 

Der vil ske 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 et gasopgraderingsanlæg. Det 
eksisterende Måbjergværket udbygges med Renescience affaldsbehandling og kobles via 
rørføringer sammen med Maabjerg BioEnergy. 

På Figur 3-5 ses en situationsplan over MEC, svarende til det ansøgte projekt. Der vil blive 
indkørsel fra Hjermvej til Maabjerg Bioethanol, hvor halm aflæses fra lastbiler i halmlager. 
Udkørsel sker for alle lastbiler med ærinde på Maabjerg Bioethanol eller Maabjerg BioEnergy 
sker også til Hjermvej. Hjermvej lukkes for øvrig trafik fra indkørslen til den offentlige 
genbrugsplads og Nomi. Der planlægges etableret en ny parallelvej til den lukkede del af 
Hjermvej for at sikre adgang for eksisterende trafik og beredskab i nord- og sydgående 
retning på Hjermvej. Tilkørslen til Hjermvej for de mange lastbiler med halm fra en stor del 
af Jylland vil mest hensigtsmæssigt kunne ske ved afkørsel fra den kommende motorvej 
mellem Herning og Holstebro syd for Hjermvej. Endelige beslutninger om forløbet af den nye 
motorvej er dog ikke taget endnu. Alternativt kan tilkørsel ske fra Struer Landevej og via 
Energivej.  
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Figur 3-5: 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 
kommuneplantillæg nr. 20. Afgrænsningen af MEC-projektet er en delmængde heraf. 
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3.3 Kommuneplantillæggets indhold 

Realisering af det ansøgte projekt forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg. Som 
plan- og VVM-myndighed for projektet udsteder Miljøstyrelsen forslag til 
kommuneplanretningslinjer for projektet. Kommuneplantillægget ændrer ikke eksisterende 
kommuneplanrammer, og der udpeges ikke nye rammeområder. Eksisterende retningslinjer 
respekteres og ændres ikke ved dette kommuneplantillæg. 
 
Det anmeldte projekt indeholder etablering af en række anlæg, herunder udvikling af nye 
anlæg. VVM-tilladelser vil i dette tilfælde være identiske med miljøgodkendelserne af de 
respektive anlæg, jf. VVM-bekendtgørelsens § 9, stk. 4. Miljøgodkendelserne kan blive givet i 
flere led, således at de anlæg, der på et tidligt tidspunkt er afklaret af bygherre, vil blive 
omfattet af VVM-tilladelse/miljøgodkendelse samtidig med udstedelsen af det forslag til 
kommuneplanretningslinjer, der følger denne VVM-redegørelse.  

3.4 Tidsplan 

Projektet er opdelt i fire faser forud for anlæggenes idriftsættelse, der forventes at blive 
ultimo 2015. Idefasen og analysefasen blev gennemført fra 1.6 2011 til 1.4 2012.  

Afklarings- og modningsfase 1 gennemføres fra 1.4 2012 til 31.12 2012 og klarlægger tekniske 
løsninger og konkretiserer selskabsmodellen. I modningsfase 2, startende 1.1 2013, 
detailprojekteres og udbydes de omfattede anlæg med henblik på påbegyndelse af 
realiseringer fra efteråret 2013. Etableringsfasen for Maabjerg Bioethanol forventes at være 
perioden 1.9 2013 til 31.12 2015. Etableringen af de øvrige anlæg kan påbegyndes senere, men 
skal for kraftvarme- og biogasprojekterne tilsvarende være i drift 31.12 2015 på grund af den 
indbyrdes afhængighed. VVM-processen foregår i afklarings- og modningsfase 1 og frem til 
foråret 2013 i modningsfase 2, hvor de nødvendige tilladelser forventes givet. 
Myndighedsfasen er således en del af modningsfasen. Projektets realiseringsforløb fremgår af 
Tabel 3-3.  

Idefase

Analysefase

Afklarings- og modningsfase 1

Modningsfase 2

Realisering 

2011 2012 2013 2014

 

Tabel 3-3: Faseopdelt tids- og handlingsplan for MEC 

3.5 Projektets mulige miljøpåvirkninger 

Et projekt af denne størrelse vil ikke kunne undgå at påvirke miljøet i nogen grad, men med 
den nyeste teknologi, samt planlægning i forhold til reduktion af risiko-, støj-, lugt- og 
støvpåvirkning af omgivelserne, reduceres denne påvirkning mest muligt. I denne VVM-
redegørelse vurderes den samlede påvirkning på miljøet fra hele MEC, dvs. både fra 
eksisterende og nye anlæg. Det skyldes, at VVM-redegørelsen skal forholde sig til den 
kumulative effekt. I praksis er det ikke hensigtsmæssigt at vurdere miljøeffekten af de enkelte 
anlæg alene, når de er koblet sammen inden for et relativt lille område geografisk. Der skal 
dog meddeles 3 særskilte miljøgodkendelser, hvor krav og vilkår for hvert anlæg er 
specificeret. 
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Mulige miljøpåvirkninger i anlægsfasen 

I anlægsfasen vil der især være påvirkninger i form af øget lastbiltrafik under transport af 
byggematerialer til og fra projektområdet samt støj fra entreprenørmaskiner. Der vil også 
kunne opstå støv- og støjgener fra jordarbejde og nedgravning af tanke. Da anlægsarbejdet vil 
foregå frem til 2015 vil generne kunne opstå i perioder, overvejende om dagen, i forbindelse 
med gradvis opbygning af anlæggene. 

Mulige miljøpåvirkninger i driftsfasen 

Generelt kan støv- og støjgener forekomme med den øgede trafik i området, da store 
mængder affald og biomasse skal transporteres til anlægget og slutprodukter som bioethanol 
og afgasset biomasse skal leveres til omverdenen. Derudover er der en række gener ved de 
enkelte anlæg i form af støj, lugt og udledning af røggasser fra skorstene. Der er risiko ved 
transport og oplag af brændbare materialer som biogas og hydrogen, og da området er 
udpeget som særligt drikkevandsområde, skal påvirkning af grundvand (beskyttelse, 
indvinding og dannelse) vurderes nærmere og om nødvendigt forebygges. Også de 
landskabelige forhold, herunder samspil med andre tekniske anlæg, kirker, udsigtspunkter 
m.m. skal vurderes. Sårbare naturområder, herunder hensynet til beskyttelsen af Natura 
2000-områder og vandmiljøet er andre væsentlige temaer.  

3.6 Opfølgning fra 1. offentlighedsfase 

Miljøstyrelsen Aarhus har i perioden den 7. februar 2012 til og med den 7. marts 2012 
gennemført debatfase (1. offentlighedsfase) for Maabjerg Energy Concept i henhold til 
reglerne i planloven. Der er udsendt debatfolder til en lang række interessenter, og 
debatfasen er ligeledes annonceret i Holstebro Onsdag den 8. februar 2012 samt på 
Miljøstyrelsens hjemmeside. Under debatfasen er der modtaget følgende høringssvar og 
indlæg: 
 
Midt- og Vestjylland Politi har i e-mail af 8. februar 2012 kvitteret for modtagelsen af 
materialet vedrørende Maabjerg Energy Concept. Man tilkendegiver deltagelse i eventuel 
myndighedsbehandling i det omfang virksomheder i konceptet bliver omfattet af 
risikobekendtgørelsen, kolonne 2 og 3.  
 
Miljøstyrelsen har anmodet Maabjerg Energy Concept om at redegøre for risikoforhold, 
herunder i hvilket omfang der vil være aktiviteter, der er omfattet af risikobekendtgørelsens 
regelsæt. For de virksomheder i konceptet, der vil være omfattet af risikobekendtgørelsen, 
skal der fremsendes anmeldelse efter regler i risikobekendtgørelsen. Realitetsbehandling af 
Maabjerg Energy Concept efter VVM-regelsættet beror på afklaring af risikoforholdene for 
projektet. 
 
Holstebro Kommune har i brev af 6. marts 2012 oplyst: 
 
› At debatoplægget har været forelagt Økonomiudvalget, og der anmodes om, at det i den 

påtænkte VVM uddybende belyses, hvor lille risikoen vil være for byens aktuelle 
drikkevandsforsyning, samt uddybende beskrives, hvilke foranstaltninger inklusive den 
økonomiske dimension, der vil sikre en drikkevandsforsyning, hvis det usandsynlige 
alligevel indtræffer. 
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› At kommunen vil bidrage med kommunale data til belysning af emnet, og at man gerne 
vil samarbejde i øvrigt omkring projektet og den nødvendige planlægning i forbindelse 
med det. 

› At kommunen har taget fat i aspekter af den væsentlige trafikmæssige udfordring, som 
projektet rejser.  

Miljøstyrelsen har indarbejdet de relevante grundvands- og drikkevandsforhold samt 
trafikforhold i VVM redegørelsen. Det skal dog præciseres, at den supplerende redegørelse, 
der skal foreligge, jf. ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinje 40 og 41 (august 
2012)”, foretages af kommunen i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanrammer for 
MEC-projektet.  
 
Danmarks Naturfredningsforening har ved e-mail af 7. marts 2012 fremsendt 
høringssvar, der omfatter følgende forhold: 
 
1 At man antager, at affaldsforbrændingsanlægget må importere husholdningsaffald fra 

England. 

2 At husholdningsaffald skal genanvendes efter affaldshierarkiet ved at den grønne 
fraktion omdannes til muld. Denne proces forslås at foregå i et lukket anlæg, hvor 
opsamling af gas er mulig. 

3 At biogas produceret på halm eller anden dyrket biomasse fjerner kulstof fra markerne 
og optræder i konkurrence med fødevareproduktion og udbredelse af naturområder. 

4 At ved levering af varme skal der sammenlignes med andre scenarier for ny investering 
end kul. 

5 At produktion af elektricitet bedst sker ved solceller og vindmøller. 

6 At lagring af energi kan ske i ubrugte havnebassiner. 

7 At biogas anvendes i tunge køretøjer og fly. 

Miljøstyrelsen har inddraget høringsbidraget i den kommende VVM-proces med følgende 
konkrete forbehold: 
 
Ad 1: Det fremgår ikke af det anmeldte projekt, at der skal importeres affald fra England. 
 
Ad. 2: Det anmeldte projekt er vurderet i forhold til den kommunale planlægning, herunder 
planer for varme, energi og håndtering af affald. Miljøstyrelsen Aarhus samarbejder med 
Holstebro Kommune om myndighedsbehandling af det anmeldte projekt. Det anmeldte 
projekt vil derfor også blive behandlet under hensyn til den kommunale sektorplanlægning. 
 
Ad. 3- 7: De anførte problemstillinger er inddraget i VVM-redegørelsen, dog med det 
forbehold, at et konkret projekt anmeldt i overensstemmelse med de gældende regler, også 
skal behandles i overensstemmelse med disse regler. Det betyder, at overordnede 
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energipolitiske problemstillinger ikke behandles i et konkret projekt. Disse vil blive henvist til 
behandling i de rette politiske fora. Danmarks Naturfredningsforening ønske om en 
belysning af muligheden for, at der ved levering af varme skal sammenlignes med andre ny 
investeringer end kul imødekommes ikke. I det anmeldte projekt er miljøpåvirkningen 
vurderet i forhold til substitution af de fossile brændstoffer, som anvendes i dag. 
Gennemføres det anmeldte projekt ikke, vil denne substitution ikke ske.  

 
4. Alternativer  

4.1 Undersøgte 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 muligheden for, at 
der ved levering af varme skal sammenlignes med andre ny investeringer end kul. I det 
anmeldte projekt er miljøpåvirkningen vurderet i forhold til substitution 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.  

I VVM-redegørelsen indgår kun det ansøgte hovedforslag. På grund af kompleksiteten i 
projektet, herunder sammenkoblingen af de enkelte anlæg, kan der komme senere 
projekttilpasninger. Der vil ikke blive valgt projekttilpasninger der bidrager til øget 
miljøpåvirkning fra projektet til det omgivende miljø i forhold til miljøpåvirkningen fra 
hovedforslaget. 

Der er derfor ikke undersøgt alternativer til hovedforslaget, idet der dog er foretaget mindre 
reguleringer af layout og placeringer af de enkelte anlæg inden for projektområdet i forhold 
til det fremlagte i debatfolderen i 1. offentlighedsfase.  

4.2 0-alternativet 

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 miljøgodkendelse, der gælder for de eksisterende anlæg. 0-
alternativet er således ikke en situation uden påvirkning af miljøet, men med mindre lokal 
påvirkning af miljøet generelt. Da MEC vil bidrage væsentligt til produktion af grøn energi og 
dermed reducere Danmarks CO2-udledning, vil 0-alternativet gøre det sværere at nå 
Danmarks klimamål og der skal gennemføres andre nationale tiltag.  

I de enkelte kapitler i VVM-redegørelsen er de eksisterende forhold beskrevet og udgør ved 
uændret drift 0-alternativet. I selve vurderingen af projektet ses der således både på 
merpåvirkningen i forhold til 0-alternativet og den kumulative effekt ved at gennemføre det 
ansøgte projekt. 
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5. Teknisk beskrivelse af eksisterende og nye anlæg 

Dette kapitel omfatter en separat beskrivelse for hvert anlæg i MEC, når de enkelte anlæg er 
fuldt udbyggede, herunder en beskrivelse af den tekniske indretning og design og driften i 
form af produktion af biogas, naturgas, bioethanol, el og varme samt tilkørsel af biomasse og 
bortkørsel af produkter og restprodukter. Massebalancen for hele anlægget og flow mellem 
de enkelte anlæg findes i dette kapitel. I kapitel 15 er massebalancen yderligere beskrevet og 
vurderet i forhold til råstoffer, affald og forurenet jord. Her er også forskellen mellem tilførsel 
og fraførsel af produkter fra de nuværende anlægs drift sammenlignes med forholdene ved 
den fremtidige drift, så ændringerne tydeliggøres, hvis MEC gennemføres som ansøgt. 

5.1 Maabjerg Bioethanol 

Maabjerg Bioethanol placeres i den nordøstlige del af projektområdet. Placeringen er valgt ud 
fra bygherrens krav om, at tilkørsel af råvarer og udlevering af produkter sker fra Hjermvej. 
Den væsentligste trafik vil komme fra transporten af halm til fabrikken samt fra udlevering af 
bioethanol og biobrændsel. Antallet af daglige transporter vil være ca. 160 dobbeltture. Det 
vurderes, at det vil være nødvendigt at udvide Hjermvej til at bære denne trafik hen til den 
planlagte omfartsvej. Hjermvej forventes lukket i nordgående retning af hensyn til 
trafiksikkerheden, men der etableres en parallelvej langs den lukkede del af Hjermvej for at 
sikre den eksisterende trafik, ligesom selve Hjermvej gøres mere sikker for cyklister og 
gående. I Figur 5-1 ses en situationsplan med den foreslåede placering på grunden. 
 

 

Figur 5-1:  Maabjerg Bioethanol  med indkørsel og udkørsel via Hjermvej vist sammen 
med Maabjerg BioEnergy i venstre side af billedet. 
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I procesanlæggene er langt den overvejede del kontinuerte processer, og produktionen 
foregår 24 timer 7 dage om ugen. Der regnes med en samlet produktionstid på 8.000 timer 
om året.  
 
I de følgende afsnit beskrives de enkelte procesområder i kort form: 

›  

› Der etableres et halmlager med en kapacitet svarende til 65 timers kontinuerlig drift. 

› Nøgletal for bioethanolfabrikkens årlige produktion er 73,2 mio. liter ethanol (99,7 %), 
139.200 tons lignin (med tørstof på 90 % og 185.600 tons melasse med tørstof på 65 % 
ved 8000 timers effektiv drift pr. år). 

› Som følge af en kraftig organisk belastning i procesvandet, vil der desuden årligt 
produceres 5,7 mio. m3 biogas med 70 % metan, der føres til Maabjerg BioEnergy. 

› Der etableres et silolager til biobrændselspiller (lignin) på 3.200 tons. Leverance til 
Måbjergværket eller til eksterne aftagere eller eksterne lagre foretages med lastbil. 

› Der etableres et lokalt melasselager på 2.000 tons. Leverance af melasse til 
Måbjergværket sker via underjordisk rørledning. 

› Der etableres et lager til bioethanol bestående at 3 dagtanke hver på 250 m3 og 1 
lagertank på 2000 m3. Udlevering af bioethanol sker løbende og via tankbil og forventes 
tilført et eksternt tanklager godkendt til oplag af ethanol. Tanklageret kan ligge på Struer 
havn eller andet tanklager på en anden lokalitet til oplag af ethanol med de nødvendige 
godkendelser til formålet.  

› Der er etableret dampforsyning fra Måbjergværket samt kølevandsledninger, som fører 
den afkølede energimængde tilbage til varmepumpeanlæg på Måbjergværket. 
Forbindelse for damp er via en rørbro og for kølevandsledninger og 
dampkondensatledning i jord. 

› Maabjerg Bioethanol har under normale omstændigheder et meget beskedent 
vandforbrug. En vandbalance viser at der tilføres mere vand til procesformål (fra direkte 
dampindblæsning og fra halmen) end der forsvinder som fordampning, i bioethanol og 
slam fra rensning af vand. Der er et vandoverskud på 30-40 m3/time som bortledes som 
spildevand. Der vil dog være behov for vand til sanitære formål, låsevand og vand til 
opfyldning af vandtanke efter nedlukning. Det gennemsnitlige vandforbrug vil være på 
2,6 m3/time eller ca. 20.800 m3/år. I spidsbelastninger dog op til ca. 150 m3/time især 
under opstart. Brandvand forsynes fra buffertank på 1000 m3, som også skal fyldes op. 
Der produceres en spildevandsmængde til Holstebro Centralrenseanlæg på ca. 324.000 
m3/år 
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Tabel 5-1: Tilførte og producerede energi- og stofmængder pr. år på Maabjerg Bioethanol 
med angivelse af leverandør og modtager indenfor og udenfor MEC (nyt anlæg). 

Tilført Produceret 
›  

› El 64.642 MWh 

› Enzymer 

› Vand 20.800 m3 

› Halm 400.000 ton 

› Damp 475.200 ton, 1.321 TJ fra 
Måbjergværket 

› Biogas, 5,7 mio. m3, produceret ved 
anaerob rensning af kondensat fra 
melasse til Maabjerg BioEnergy  

› Melasse 185.600 ton (65 % TS) til 
Maabjerg BioEnergy 

› Kølevarme 595 TJ til 
Måbjergværket 

› Ikke udnyttet kølevarme 485 TJ (tab) 

› Lignin 50.728 ton 90 % TS, 1.013 TJ 
(til ekstern afsætning som affald) 

› Lignin 88,472 ton 90 % TS, 1.769 TJ 
til Måbjergværket 

› Kondensat 256.000 ton til 
Måbjergværket 

› Spildevand ca. 324.000 m3 til 
Holstebro Centralrenseanlæg 

› Slam 5.525 ton (udbringes efter 
slambekendtgørelsens krav) 

› Ethanol 73.200 m3    

 

Halmlager 

Halmlageret etableres ud mod Hjermvej, hvor der etableres særskilt til- og frakørsel for 
halmtransporterne. Halmlageret er dimensioneret med en kapacitet på ca. 3.250 tons 
svarende til 65 timers forbrug ved kontinuert drift. Halmballerne aflæsses og ind lagres af 
automatiske kransystemer og i denne proces foregår fugtmåling og afvejning automatisk. 
 
Halmballerne transporteres til lageret eller føres direkte til halmopberedningen. I 
halmopberedningen neddeles, renses og leveres halmen til forbehandling. Neddelingen kan 
udføres med hammermølleteknologi, men alternativ proces med snitteanlæg skal vurderes 
yderligere i næste projektfase. 

Procesbeskrivelse 

I procesanlægget befugtes biomassen og føres til den termiske forbehandlingsreaktor, der 
koger biomassen ved en temperatur på 180-200 °C. Herved åbnes ligninstrukturen, og 
hemicellulosen opløses, så enzymer kan få adgang til cellulosen. 
 
Blandingen af biomasse og væske fra forbehandlingsreaktoren presses og vaskes 
efterfølgende i et to-trins presse- / vaskesystem for at fjerne gærings hæmmere. C5-filtratet 
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(C5 er den del af melassen, som ikke kan anvendes til produktion af bioethanol) genanvendes 
delvist i forbehandlingen, mens den overskydende del føres til et C5-melasse-
inddampningsanlæg. 
 
Fiberfraktionen tilsættes enzymer for at omdanne cellulose til glukose.  
 
Fibermassen føres til fermentering, hvor de fermenter bare sukkere omdannes til bioethanol. 
 
Den fermenterede fiber mask destilleres og dehydreres, og bioethanolen føres til lager og 
transporteres med tankbil til et eksternt tanklager på Struer havn til senere udskibning eller 
andetsteds med de nødvendige godkendelser til formålet. 
 
Bundfraktionen fra destillationskolonnen afvandes i en kammerfilterpresse. Denne våde 
ligninkage tørres, pelleteres og føres til silolager, hvorefter pillerne afvejes og transporteres 
med lastbil/trailer til Måbjergværket eller til eksterne aftagere eller eksterne lagre. 
 
Filtratet fra presseanlægget føres til C5-inddampningsanlægget, hvor dette filtrat samt den 
overskydende C5-væske blandes, op koncentreres ved inddampning og føres til en 
mellemtank på Maabjerg Bioethanol, hvorfra den via en underjordisk rørledning pumpes til 
et C5-lager på Maabjerg BioEnergy. På Maabjerg BioEnergy omdannes de 185.600 ton C5-
melasse til 62,6 mio. m3 biogas og 72.800 ton udrådnet materiale. 
 
Maabjerg Bioethanol forsynes med damp (20 bar) fra Måbjergværket. Fremføringen sker via 
en overjordisk rør bro med damprør og kølerør og returkondensat i jord. En del af dampen 
injiceres direkte i den neddelte halm under forbehandlingsprocessen, og en del af dampen 
anvendes indirekte ved lavere tryk på 9 og 3 bar til andre procesformål. Reduktion til de 
lavere tryk sker på bioethanolfabrikkens. Kondensat fra lavtryksdampen returneres til 
Måbjergværket, mens 27 tons/time optages i halmen og derfor skal erstattes med nyt 
kedelfødevand. 
 
Kølevand leveres ligeledes fra Måbjergværket. Det betydelige kølevandsforbrug på Maabjerg 
Bioethanol udløser en stor energimængde, som udnyttes via varmepumper og energien 
herfra tilføres til det lokale fjernvarmenet. Varmepumpeanlægget er placeret ved 
Måbjergværket og dette er beskrevet nærmere i afsnittet om Måbjergværket. 
 
Øvrige forsyninger omfatter anlæg til fremstilling af gasformigt kvælstof, der anvendes til 
dækning af bioethanoloplag for at reducere brandfare og korrosion. Desuden etableres 
trykluft til ventiler og reguleringsudstyr, brandvandssystem, samt lokale køleanlæg, hvor der 
er behov for kølevand ved lavere temperatur. 
 
Kondensatet fra C5-inddampningen udgør den væsentligste vandstrøm i fabrikken, og da 
dette procesvand har et højt indhold af organisk materiale, vil det være nødvendigt at rense 
vandet for at kunne genbruge det som procesvand samt til fortynding af kemikalier og som 
rensevæske til tanke og reaktorer på nuværende tidspunkt. Der er valgt en biologisk rensning 
først med en anaerob proces efterfulgt af et aerobt procestrin. Produceret biogas fra det 
anaerobe rensningstrin føres til Maabjerg BioEnergy for yderligere forarbejdning.  
 
Sekundære procesanlæg til understøtning af basisprocessen udgøres af oplag af gær til 
ethanolgæringen, næringsstofoplag til bioethanolgæring, ludoplag til kontrol af pH under 
forbehandlingsprocessen samt enzymoplag til opbevaring af enzymopløsninger, der tilsættes 
under hydrolyseprocessen. 
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Elforsyningen er udlagt med fire transformatorer på hver 3 kW med tilhørende 
hovedfordelingstavler. Transformere og hovedfordelingstavler er placeret i tre forskellige 
bygninger. Placeringerne er optimeret i forhold til installations- og driftsomkostninger og ved 
at være tæt på forbrugerne. Hovedtavlerne forsyner motorstyringstavler og belysningsanlæg 
for de enkelte anlægsafsnit. 

Der etableres et samlet proceskontrolsystem og kontrolrum, hvorfra operatører kan overvåge 
og styre alle proces- og forsyningsanlæg. Halmlageret skal betjenes lokalt, men styringen 
varetages som en del af det overordnede system. Der etableres desuden et interface til det 
centrale kontrolsystem, således at halmanlægget kan overvåges fra det centrale kontrolrum 
og med interface til de administrative systemer for afregning af halmleverancer. Der etableres 
desuden kommunikation til Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket. 

Derudover er der medregnet svagstrøms- og overvågningsanlæg til bl.a. adgangskontrol, 
kameraovervågning, brandalarmeringsanlæg, gasdetekteringsanlæg samt administrativt it 
system. 

Anlægsbeskrivelse 

Anlægget etableres indenfor rammerne af Holstebro kommunes kommuneplan og i 
overensstemmelse med kommunens lokalplan. 

Bygningsanlæggene omfatter i hovedtræk følgende bygninger: 

› Halmlager og modtagelse 

› Bygning for halmhåndtering elforsyning  

› Bygning for forbehandling og inddampning mv. 

› Bygninger for separering, tørring og pelletering af biobrændsel 

› Administration, kontrolrum, værksteder mv. 

› Indendørs tankgård og elforsyning 

› Lager og haller for diverse forsyninger, oplag og vandbehandlingsanlæg 

› Udvendige tankanlæg med tankgårde, rør bro mv. 

 

 

 
Bygningernes størrelse er tilpasset funktion og anvendelse. Arealer, volumener og etageantal 
for de enkelte bygninger fremgår af bilagsmaterialet og dette har været grundlaget for 
vurdering af investeringer i bygninger. 

Der arkitektoniske overvejelser, så som bygningshøjde, materiale- og farvevalg, i dette 
projekt ligger indenfor rammerne af kommune- og lokalplan. I den følgende projektfase 
detaljeres bygningsstørrelser og -udførelse yderligere og bygningerne skal bearbejdes 
arkitektonisk. Den arkitektoniske linje skal fremstå visuelt i harmoni med området og 
områdets øvrige bebyggelse, herunder især med Maabjerg BioEnergy, der ligger tæt på den 
foreslåede placering af Maabjerg Bioethanol. For en nærmere vurdering af den fysiske 
fremtoning af bygninger henvises til visualiseringerne i kapitel 11. 



   
54  

Terræn reguleres i nødvendigt omfang. Vejanlæg på grunden udbygges til den fremtidige 
trafikbelastning og sikres gode og optimerede til- og frakørselsforhold. Vejanlæg udføres så 
de opfylder de gældende myndighedskrav - herunder indsatsmæssige forhold for 
brandvæsen. Eksisterende jordvold langs den kommende udkørselsvej med overjordiske 
rørføringer fjernes. 

Området indhegnes med et 2,0 m højt sikkerhedshegn. Evt. påkrævet ekstra sikkerhed for 
området skal revurderes ved udførelse af det endelige projekt. Sikring af adgang til området 
udføres ved etablering af ADK (adgangskontrol) betjente adgangsveje. Der etableres 
skydeporte med stor åbningsbredde ved vejtilslutning samt nødvendige adgangsdøre i hegn. 

5.2 Maabjerg BioEnergy 

Det eksisterende Maabjerg BioEnergy udbygges med ekstra kapacitet, så det kan modtage 
melasse fra Maabjerg BioEthanol, biovæske fra et Renescience affaldsbehandlingsanlæg og 
valle fra HOCO og omdanne disse biomasser til biogas.  
 
Den producerede biogas opgraderes ved henholdsvis tilsætning af brint til biogassen i en 
traditionel reaktor samt ved traditionel trykvandsvask. Den opgraderede biogas (VE-gas) 
afsættes til naturgasnettet.  
 
Projektet opdeles i to etaper, hvor første etape består af etablering af nye faciliteter, der kan 
håndtere valle fra Arla. Den producerede biogas herfra opgraderes til VE-gas ved tilsætning 
af brint til gassen, og ledes til naturgasnettet, mens den nuværende biogasproduktion på ca. 
17,1 mio. m3 pr. år fortsat afsættes som biogas. 
 
Anden etape består af etablering af faciliteter, således at der kan modtages melasse og biogas 
fra Maabjerg Bioethanol samt biovæske fra Renescience. Den heraf producerede biogas 
opgraderes til VE-gas i et trykvands vaskeanlæg, hvorefter gassen ledes til naturgasnettet.  
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Tabel 5-2: Tilførte og producerede energi- og stofmængder pr. år på Maabjerg BioEnergy, 
ekskl. gasopgraderingsanlægget, med angivelse af leverandør og modtager indenfor og 
udenfor MEC (efter udbygning af eksisterende anlæg). 
Tilført Produceret 
› El 657 MWh 

› Grøn linje i alt 730.234 ton fordelt på: 
Husdyrgødning 457.122 ton 
Anden biomasse 57.667 ton 
Teknisk vand 29.845 ton 
Melasse 185.600 ton 65 % TS fra Maabjerg 
Bioethanol 

› Slamlinje i alt 158.255 ton fordelt på: 
Spildevandsslam 80.655 ton 
Biovæske 77.600 ton fra Renescience 

› Gasrensningslinje i alt 80.000 ton fra Valle 
14 HOCO 

› Varme 28,7 TJ, overskudsvarme fra 
Biogasopgradering 

› Biogas 5,7 mio. m3 (C5-inddamper) fra 
Maabjerg Bioethanol 

› Biogas i alt 98,7 mio. m3 fordelt på: 
Biogas 5,7 mio. m3 (fra valle) til 
Biogasopgradering 
Biogas 62,6 mio. m3 (fra melasse) til 
Biogasopgradering 
Biogas 5,2 mio. m3 (fra valle) til 
Biogasopgradering 
Biogas 8,1 mio. m3 (fra biovæske) til 
Biogasopgradering 
Biogas 17.1 mio. m3 fra eksisterende drift, 
der videreføres og afsættes uden opgradering 

› Afgasset biomasse  512.700 m3 (fra melasse 
og  nuværende grøn linje) til landbruget 

› Fiber 74.875 ton til Måbjergværket  

› Afgasset biovæske 50.000 ton til 
Renescience 

› Teknisk vand 19.860 m3 (fra Valle). 
Anvendes internt som vaskevand og 
tilbageføres til grøn linje og slamlinje 

› Slam (fra slamlinje) 45.785 ton. Afhændes 
efter slambekendtgørelsens bestemmelser. 

› Spildevand (rejekt vand) 97.810 m3 til 
Holstebro Centralrenseanlæg 

› El 9.500 MWh til El nettet 

 

 
Tabel 5-3: Tilførte og producerede energi- og stofmængder pr. år på Maabjerg BioEnergy's 
gasopgraderingsanlæg med angivelse af leverandør og modtager indenfor og udenfor MEC 
(nyt anlæg, som del af Maabjerg BioEnergy). 

Tilført Produceret 
› El 26.872 MWh 

› Vand 12.000 m3 

› Biogas 5,2 mio. m3 65 % CH4 (fra valle) fra 
Maabjerg BioEnergy 

› Biogas 76,4 mio. m3, 61,4 % CH4 (fra melasse, 
biovæske og ethanol) fra Maabjerg BioEnergy 

› Varme 28,7 TJ, overskudsvarme til 
Maabjerg BioEnergy 

› El 8.856 MWh til elnettet 

› VE-gas 47,2 mio. m3, heraf: 
VE-gas 45,4 mio. m3 fra trykvask 
VE-gas 1,8 mio. m3 fra elektrosør 

› Overskudsvarme 16 TJ til 
varmetransmissionsselskabet Holstebro-
Struer 

› Spildevand 8.000 m3 til Holstebro 
Centralrenseanlæg 
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Procesbeskrivelse  
I forbindelse med udvidelsen af kapaciteten på Maabjerg BioEnergy er der foretaget 
beregninger af tilførslen af melassekoncentrat, kondensat fra melasseinddampning, 
husdyrgødning og valleaffald fra ARLA samt slam fordelt på 3 proceslinjer:  
 
› 80.000 ton valle behandlet i et nyetableret anaerobt anlæg (konventionel teknologi), der 

tilbygges det nuværende anlæg i en ny gasrensninglinje. 

› 185.600 ton C5-melasse (den del af melassen, der ikke kan anvendes til produktion af 
bioethanol på Maabjerg Bioethanol) og 544.634 ton husdyrgødning m.m. behandlet i det 
eksisterende biogasanlægs grønne linje.  

› 77.600 ton biovæske fra Renescience, der behandles sammen med 80.655 ton slam i det 
eksisterende biogasanlægs slamlinje. 

2/3 af vallen fra Arla tilføres en traditionel anaerob biogasreaktor, der drives ved ca. 38° C. 
Den anden 1/3 af vallen tilføres en separat reaktor, hvor brint tilsættes, der reagerer med 
biogassens indhold af CO2, hvorved resultatet er ren metan og vand.  
 
C5-melassen behandles i kombination med husdyrgødningsfraktionen på det eksisterende 
biogasanlæg. Biogasproduktionen i forhold til tankvolumen øges væsentligt ved at kombinere 
gylle/melasse. Denne biomasse drives ved en temperatur på ca. 53 °C.  
 
Den modtagne mængde biovæske behandles i Maabjerg BioEnergy’s slamlinje sammen med 
den øvrige slam, der behandles på Maabjerg BioEnergy. Rejektvandet afledes til 
rensningsanlæg og den fraseparerede slammængde behandles på samme måde som den 
øvrige slam, efter bestemmelserne i Slambekendtgørelsen, og vil således ikke blive anvendt 
som gødning i henhold til Gødningsbekendtgørelsen.  

Den modtagne mængde valle behandles i en ny gasrensningslinje, der tilbygges det 
nuværende biogasanlæg. Biogassen produceres i en biogasreaktor og en VE reaktor og den 
afgassede biomasse behandles i en aerob reaktor ved tilsætning af ilt. Rejektvandet bruges 
efter klaring som teknisk vand, eller som biovæske i Renescience anlægget. Det tekniske 
vand, der ikke leveres til Renescience, anvendes som vaskevand og tilbageføres til grøn linje 
og slamlinje, og indgår derfor i opgørelsen af output fra disse linjer. Bortset fra en mindre 
mængde slam skal vallen ikke udspredes på landbrugsjord. Det er således alene den tilførte 
mængde melasse, der skal anvendes som gødning på landbrugsjord sammen med afgasset 
gylle fra den eksisterende produktion.  

Den tilførte mængde melasse er som tidligere nævnt 185.600 ton pr. år og reduceres i 
udrådningsprocessen til en mængde på 72.800 ton pr. år, idet der ved udrådningsprocessen 
konverteres 112.800 ton organisk materiale til biogas.  

De 72.800 ton gødningsvæske kommer ud af reaktorerne sammenblandet med afgasset 
materiale fra den eksisterede grønne linje på Maabjerg BioEnergy. I alt 512.700 ton afgasset 
biomasse. 

Den samlede mængde udrådnet materiale separeres i anlæggets dekantercentrifuger, og 
fibermængden anvendes som brændsel på Måbjergværket. Den afgassede biomasse, som skal 
anvendes som landbrugsgødning, er 512.700 ton pr. år. De sammenblandede 
gødningsmængder er velegnet som landbrugsgødning. Samlet vil der årligt produceres en 
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ekstra mængde afgasset biomasse på 72.800 ton i forhold til nuværende produktion. De 
lovmæssige forhold omkring afsætningen er nærmere beskrevet i kapitel 15 

I oplandet til Maabjerg BioEnergy vil en meget stor del af landbrugsarealet allerede være 
anvendt til udspredning af husdyrgødning. Afsætning af den yderligere mængde på 72.800 
ton er mulig, da udgangspunktet for VVM-redegørelsen, VVM-screeningen og 
miljøgodkendelsen af Maabjerg BioEnergy var en større mængde end 512.700 ton, og der er 
egnede landbrugsarealer i lokalområdet for udspredning. Det vurderes, at arealer indenfor en 
radius af 8 km fra Maabjerg BioEnergy allerede er fuldt udnyttede, men der vil være egnede 
arealer i området syd og øst for det nuværende udspredningsområde.  

Udbygning i to etaper 

Udbygningen af Maabjerg BioEnergy er tidsmæssigt delt op i to etaper, hvor første etape 
forudsættes idriftsat 1. januar 2014 omhandlende biogasproduktion fra valle tilført fra Arla 
HOCO samt etablering af gasopgradering ved brinttilsætning til biogas fremstillet fra valle.  
 
Anden etape af udvidelsen omhandler biogasproduktion fra melasse tilført fra Maabjerg 
Bioethanol samt fra biovæske fra Renescience suppleret med etablering af gasopgradering 
ved trykvandsanlæg for biogas fremstillet fra tilsætning af melasse og biovæske. Anden etape 
forudsættes idriftsat 1. januar 2016 og forventes etableret sideløbende med Maabjerg 
Bioethanol og Renescience.  
 

 

Figur 5-2: Visualisering af Maabjerg BioEnergy efter udvidelsen. I baggrunden ses Maabjerg 
Bioethanol. 
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Etape 1  
Via en pumpeledning tilføres 80.000 ton valle pr. år fra Arla til den eksisterende industritank 
på Maabjerg BioEnergy. Vallen tilføres henholdsvis en nyetableret biogasreaktor (ny linje) på 
3.000 m3 samt en nyetableret VE-gasreaktor på 1.500 m3. 

Den årlige biogasproduktion fra biogasreaktoren svarende til 3,41 mio. m3 tilkobles det 
eksisterende biogassystem.  

Den producerede biogas anvendes i en nyetableret biogasmotor, hvor den producerede el 
leveres til elnettet, og den producerede varme fra gasmotoren og elektrolyseanlægget tilføres 
det eksisterende varmesystem på biogasanlægget og anvendes dels som procesvarme på 
biogasanlægget og dels som varmeleverance til fjernvarmesystemet.  

Ved processen produceres ca. 50.000 m3 afgasset biovæske (teknisk vand) pr. år som leveres 
til Renescience.  
 
Der produceres årligt 14.000 m3 spildevand fra anlægget, som føres til kloaknettet til 
rensning på Holstebro Centralrenseanlæg. Renseanlægget har kapacitet til denne ekstra 
mængde. 
 
Overfladevand fra befæstede arealer ledes i dag til et regnvandsbassin med udledning til 
regnvandssystemet med udledning i Frøjk Bæk. Der skal fortsat udledes til denne recipient. 

På Maabjerg BioEnergy etableres et hydrolyseanlæg til produktion af brint. Elektriciteten til 
hydrolysøren kommer via en udvidelse af den eksisterende transformator på anlægget fra 
elnettet.  

Den producerede brint med et tryk på 30 bar, tilføres et brintlager på 65 m3. Efter 
brintlageret reduceres trykket til 3 bar hvorefter brinten tilføres VE-reaktoren. Den 
producerede ilt med et tryk på 30 bar tilføres et iltlager på 32 m3. Efter iltlageret reduceres 
trykket til 3 bar hvorefter ilten tilføres aerobe tank.  

Ved hydrolysen fremstilles årligt 2,51 mio. m3 brint samt 1,25 mio. m3 ilt. I VE-reaktoren 
produceres der 1,79 mio. m3 biogas, som tilsættes brinten således at brinten går i forbindelse 
med CO2,  hvorved der dannes CH4. Den samlede årlige VE-gasproduktion udgør dermed 
1,79 mio. m3, som afsættes til naturgasnettet.  

Etape 2.  
Fra Maabjerg Bioethanol tilføres årligt 185.600 mio. ton C5-melasse via rør til en nyetableret 
7.500 m3 tank placeret øst for Maabjerg BioEnergy sammen med et nyt 
gasopgraderingssystem.  

Fra den nye melassetank pumpes melassen i eksisterende rør til de 4 eksisterende 
biogasreaktorer, grøn linje. For at kunne efterhygiejnicere den øgede biomassemængde 
etableres der 3 stk. 50 m3 hygiejniseringstanke der parallelkobles til de eksisterende 
hygiejniseringstanke.  

Processen ændres fra drift ved ca. 38° C til drift ved ca. 53 °C . 

Ved tilsætning af C5-melassen til biogasreaktorerne stiger biogasproduktionen med ca. 62,6 
mio. Nm3 pr. år, og derudover tilføres årligt yderligere 5,7 mio. m3 biogas produceret på 
Maabjerg Bioethanol.  

Fra Renescience tilføres årligt 77.600 ton biovæske til Maabjerg BioEnergy’s eksisterende 
slamlinje. Biogasproduktionen fra biovæsken bliver 8,1 mio. m3 pr. år. Merproduktion af 
biogas i forbindelse med tilførsel af biovæske og melasse samt biogassen fra Maabjerg 
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Bioethanol bliver således 76,4 mio. Nm3/år. Den årlige merproduktion af biogas på 76,4 mio. 
m3 pr. år føres til et trykvandsanlæg placeret mod øst på anlægget, for opgradering til VE-gas.  

Til opgradering af biogassen etableres 4 stk. vandtryksanlæg, der hver især kan behandle 
2.400 m3 biogas pr. time. Biogassen renses for indhold af CO2, således at der i alt produceres 
43,8 mio. m3  VE-gas/år. VE-gassen afsættes til naturgasnettet. I forbindelse med 
gasrenseanlægget etableres der endvidere et lugtrenseanlæg der kan håndtere afkastluften fra 
de 4 gasrenseanlæg. Det nye lugtrenseanlæg kombineres med det eksisterende 
luftrenseanlæg. Vandforbruget til anlægget er 12.000 m3 pr. år og giver en udledning af 
spildevand på 8.000 m3 pr. år, som føres til kloaknettet og til efterfølgende rensning på 
Holstebro Centralrenseanlæg.  

5.3 Måbjergværket 

Måbjergværket findes i dag i den sydlige del af projektområdet og er omfattet af lokalplan nr. 
249. Måbjergværket skal udbygges, så det i fremtiden kan håndtere det brændsel, som 
genereres i MEC-regi, samt producere den nødvendige energi til procesanlæggene. Anlægget 
skal forbrænde fiberen fra biogasproduktionen og ligninet fra fremstillingen af bioethanol. 
Damp fra værket skal bruges til fremstillingen af bioethanol på Maabjerg Bioethanol. 

Ud over den nødvendige procesenergi skal Måbjergværket fortsat forsyne borgerne i 
Holstebro og Struer med fjernvarme samt i mindre mængde producere el til elnettet. 
Placeringen af anlægget fremgår af situationsplanen Figur 3-3. 

Tabel 5-4: Tilførte og producerede energi- og stofmængder pr. år på Måbjergværket, ekskl. 
Renescience, med angivelse af leverandør og modtager inden for og udenfor MEC (efter 
udbygning af eksisterende anlæg) 

Tilført Produceret  
› Erhvervsaffald 46.832 ton, 539 TJ 

› Spædevand 177.600 m3 

› Råvand 40.000 m3  

› Biogas 4,125 mio. m3 fra Maabjerg 
BioEnergy 

› Faststof (RDF) 22.000 ton fra Maabjerg 
Renescience 

› Gyllefiber 60.000 ton 198 TJ fra 
Maabjerg BioEnergy 

› Kondensat 256.000 ton fra Maabjerg 
Bioethanol 

› Lignin 88.472 ton 1.769 TJ fra Maabjerg 
Bioethanol 

› Kølevarme 595 TJ fra Maabjerg 
Bioethanol 

› Damp 475.200 ton 1.321 TJ til 
Maabjerg Bioethanol  

› Procesvarme 25 TJ til Maabjerg 
Renescience 

› Varme 1.733 TJ til 
Varmetransmissionsselskabet 
Holstebro-Struer 

› Spildevand 120.000 m3  til Holstebro 
Centralrenseanlæg 

› El 65.901 MWh (netto til elnettet) 

› Affaldsslagge 25.766 ton til genbrug 

› Bioslagge 8.874 ton til deponi 

› Restprodukt 3.321 ton til 
specialdeponi.  
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Tabel 5-5: Tilførte og producerede stofmængder pr. år på Maabjerg Renescience med 
angivelse af leverandør og modtager inden for MEC (nyt anlæg, som del af Måbjergværket). 

Tilført Produceret  
› El 3.041 MWh 

› Enzymer 

› Affald - dagrenovation 50.000 ton, 405 TJ 

› Afgasset biovæske 50.000 ton fra 
Maabjerg BioEnergy  

› Varme 25 TJ fra Måbjergværket 

› Faststof (RDF) 22.000 ton til 
Måbjergværket 

› Biovæske 77.600 ton til Maabjerg 
BioEnergy  

 

5.3.1 Procesbeskrivelse 

Måbjergværket skal i MEC-regi levere følgende energimængder: 

› Til Fjernvarme 1.733  TJ 

› Til Maabjerg Bioethanol (damp, 20 bar) 1.321  TJ 

› Til Renescience (varmt vand) 25 TJ 

De brændsler som indgår i processen på anlægget ses nedenfor. De er angivet i den 
prioriterede rækkefølge som de skal anvendes. Dette medfører, at energikilderne nederst i 
tabellen helt eller delvist tages ud af drift eller lagres om sommeren. 

› Biofiber 
› RDF (affaldsbaseret brændsel) 
› Lignin (90 % TS) 
› Erhvervsaffald 
› Husholdningsaffald 
› Skovflis (som reservebrændsel) 

 
Brændslerne klassificeres på følgende måde: 

Tabel 5-6: Klassificering af brændsler 

 
Biofiber 
RDF 
Erhvervsaffald 
Husholdningsaffald  
Lignin 

Affald som skal håndteres i henhold til 
bekendtgørelse for affaldsforbrænding 
(Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. 
(BEK nr. 1356 af 21.11 2011) 

Skovflis  
Lignin 

Biomasse som skal håndteres i henhold til 
biomassebekendtgørelse 
(Bekendtgørelse nr. 1637 om biomasseaffald (BEK 
nr. 1637 af 13.12 2006 ) 
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Det brændsel, som klassificeres som affald, skal håndteres på en dedikeret affaldslinje med 
dertil hørende høje miljøkrav. Det forventes, at Holstebro Kommune klassificerer lignin som 
biomasse.  Fiberen fra biogasanlægget har et meget højt vandindhold/lav brændværdi. For at 
kunne håndtere biofiber på en ristefyret affaldsovn skal det først tørres og derefter blandes 
med et brændsel med væsentlig højere brændværdi. Dette udgøres bl.a. af RDF, som dog kun 
forefindes i en begrænset mængde hvorfor der, for at sikre en optimal drift på 
forbrændingslinje skal tilføres erhvervsaffald eller andet tilsatsbrændsel med relativ høj 
brændværdi. Den mængde brændsler, som er til rådighed fra de øvrige processer i MEC, 
fremgår af Tabel 5-7. 

Tabel 5-7: Brændsler til rådighed for Måbjergværket 
 

Brændsel Brændvæ
rdi, 

GJ/ton  

Mængde til 
rådighed, 

ton/år 

Mængde 
behandlet, 

ton/år 

 r r 

Lignin 20,0 139.200 88.472 

RDF, Våd (Scen 
2) 

 22.000 22.000 

Biofiber 3,3 74.875 74.875 

Erhvervsaffald 11,5 - 46.832 

Biogas 
23,4 - 

4.128 (mio. 
m3/år) 

 
Primærenergien i form af damp 65 bar / 520 °C produceres på en affaldskedel og to 
biokedler. Endvidere leverer varmepumperne en stor del af energien til fjernvarmenettet. 

Måbjergværket vil også i fremtiden være elproducerende, men da værket i fremtiden skal 
producere en større mængde procesdamp, vil niveauet for elproduktion være væsentligt 
lavere end i dag. Elproduktion på Måbjergværket falder således fra ca. 160.000 MWh til 
65.901 MWh. 

Måbjergværket skal i MEC-regi som nu forsyne forbrugerne i Holstebro og Struer med 
fjernvarme.  

Måbjergværket skal hvad angår procesenergi først og fremmest levere damp til produktionen 
af bioethanol, hvor der skal bruges damp af tre kvaliteter, 19 bar, 9 bar og 3 bar, samt varme 
til affaldsbehandlingen. Værket vil ikke blive udstyret med decideret reservelast.  

Energien produceres på tre enheder, og alene dette indebærer en vis grad af 
forsyningssikkerhed, da uventede udfald kun forventes at ske på en linje af gangen.  

Med hensyn til sikkerhed for dampproduktionen til bioethanol er den nye biolinje lagt ud 
med større kapacitet end strengt nødvendigt. Dette skyldes dels, at den skal dække det 
samlede energibehov om sommeren, hvor de to øvrige linjer kan tages ud til revision, dels at 
der bør være en vis reservekapacitet for fjernvarmen ved udfald af en varmepumpe.  
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Elproduktionen vil for anlægget i MEC regi være reduceret i forhold til den nuværende 
produktion på 28 MW i fuldlastsituationen. Da Måbjergværket fremover skal levere en 
anseelig mængde damp til bioethanolproduktionen ved 20 bar og levere drivenergi til 
varmepumperne ved 6 bar, vil elproduktionen blive reduceret til ca. 15,3 MW i 
fuldlastsituationen.  

Når Måbjergværket er fuldt udbygget produceres der i alt 37.961 tons slagge fra MEC med 
forskellige anvendelsesmuligheder. 

Bundasken fra såvel affalds- som biokedler forudsættes genanvendt til vejfyld og 
cementproduktion. Bundasken fra biokedler vil evt. helt eller delvist kunne føres tilbage til 
marker og skove. 

Bundasken fra biokedlerne vil, når behandlingsmetoden er på plads, kunne behandles med 
henblik på udvinding og genanvendelse af fosforindholdet. 

Restprodukt og flyveasken fra affaldskedlen skal bringes til specialdeponi, hvorimod det i dag 
er muligt at behandle flyveasken fra biokedlerne på Kommunekemi for udvinding af kalium 
mv. Alternativt må også denne fraktion føres til specialdeponi. 

Ud af de ca. 60 t damp som skal tilføres bioethanolprocessen sendes kun 38 t kondensat retur 
til kraftvarmeværket. Der vil derfor være behov for at tilføre 22 t spædevand til kedelanlægget 
hver time. Der er derfor i projektet medtaget et vandbehandlingsanlæg for tilberedning af 
fuldt afsaltet kedelvand med en kapacitet på 25 m3/h. I alt skal anlægget dermed tilføres 
177.000 tons spædevand og 40.000 tons råvand om året. Der produceres 106.229 tons 
spildevand pr. år.  

Overfladevand fra befæstede arealer ledes i dag til et regnvandsbassin med udledning i Frøjk 
Bæk fra såvel Maabjerg BioEnergy som Måbjergværket. 
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Maabjerg Renescience 
Af hensyn til at lette overførslen af den faste fraktion til forbrændingsanlægget opføres 
Renescienceanlægget som en integreret del af det eksisterende Måbjergværket. 

Anlægget bearbejder dagrenovation, forventet ca. 50.000 ton årligt, gennem en enzymatisk 
proces, hvor dagrenovationens bionedbrydelige del omsættes til en biovæske, som tilføres 
Maabjerg Biogas for produktion af biogas, og en fastfraktion som tilføres kraftvarmeværket 
til afbrænding.  Procesopbygningen fremgår af Figur 5-3.   

 

 

 

 

 

 

Figur 5-3: Renescience anlæggets processer 
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Affaldet modtages fra affaldsbilerne i en traditionel affaldssilo placeret i en overdækket 
aflæsningshal, og føres herfra via kran til anlæggets indløbstragt. Affaldssiloens kapacitet er 
fastlagt til et samlet volumen på ca. 2000 m3, svarende til 5 dages drift. Afhængigt af 
ombygningen af Måbjergværket vil anvendelse af den eksisterende silo kunne være aktuel. 

Fra affaldssiloen doseres affaldet, ved hjælp af en affaldskran, til indløbstragten og videre ind 
i det første procestrin, forbehandlingstrinnet, hvor affaldet gennem en opvarmning til ca. 50° 
C og en vandtilsætning forberedes for den enzymatiske proces. Procesvandet som tilsættes 
første procestrin recirkuleres fra vaskeprocessen og opvarmes samtidig til ca. 85° C. 
Opholdstiden i første procestrin er ca. 1 time. 

Fra forbehandlingsdelen forsætter affaldet videre over i enzymreaktoren, hvor den 
enzymatiske proces, forflydelsesprocessen, foregår. I enzymreaktoren doseres enzymerne. I 
løbet af opholdstiden på ca. 20 timer, omsættes den bioomsættelige del af affaldet til en 
biovæske, som efterfølgende kan adskilles fra den faste fraktion af affaldet. 

Efter enzymprocessen forsætter blandingen af biovæske og fastfraktion til 
separationsprocessen, hvor hovedparten af biovæske separeres fra fastfraktionen. For at 
reducere mængden af biovæske i den efterfølgende vaskeproces afvandes fastfraktionen 
mekanisk. 

I vaskeprocessen gennemløber fastfraktionen et antal vasketrin for at fjerne mest muligt af 
den resterende biovæske på materialet. Efter vaskeprocessen afvandes fraktionen endnu 
engang for dels at fange mest mulig biovæske dels for at sikre at fraktionen er lagerstabil og 
eventuelt kan indgår i en efterfølgende nyttiggørelsesproces. 

Alt procesvand til Renescience-processen, i Figur 5-4 angivet som ”Waste Water”, tilsættes 
via vaskeprocessen. Renescience-processen har ikke behov for drikkevandskvalitet og vil 
kunne modtage ”spildevand” fra andre processer. 

Biovæsken opsamles fra de forskellige separationstrin i en mindre lagerbeholder/pumpetank 
inden biovæsken pumpes til Maabjerg BioEnergy for anvendelse i biogasanlægget. 

Procesbygningen vil være forsynet med traditionel bygningsventilation mens områderne 
”affaldssilo” og ”lagerområde for fastfraktionerne” vil være forsynet med forøget ventilation 
for at sikre tilfredsstillende arbejdsmiljø. 
 
Ventilationsluften tilføres forbrændingsanlæggets primærluftsystem sammen med 
forbrændingsanlæggets ventilationsluft fra siloområdet. 

Anlægsbeskrivelse 

Placeringen af de nye procesanlæg på Måbjergværket med Renescienceanlæg fremgår af 
Figur 5-4. 
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Figur 5-4: Placering af Måbjergværkets procesanlæg efter ombygning (nye bygninger, 
herunder Renescience, er vist med rødt) 

 
Der er tale om to nye anlæg. Den nye biokedel placeres inde på det nuværende område syd 
for anlægget. Herved vil kedlen få god adgang til fællesanlæggene som brændselsforsyning, 
askehåndtering, fælles dampskinne, skorsten mv.  

Tørringsanlægget for tørring af biofiber placeres i området, hvor den nuværende halmlade 
findes. Den våde biofiber transporteres fra Maabjerg BioEnergy til tørreanlægget på lastbil. 
Biofibren vil formentlig afgive lugt således at det er nødvendigt med ventilation af 
tørringsanlægget. Udformning af evt. ventilationsanlæg er ikke kendt på nuværende 
tidspunkt, men det vil blive sikret at der gennemføres lugtrensning om nødvendigt således at 
Måbjergværket kan overholde lugtgrænseværdierne som angivet under forslag til vilkår, evt. 
via et biofilter, RTO anlæg eller lignende. 

Varmepumper og tørkølere som skal behandle kølevandet fra Maabjerg Bioethanol placeres 
syd for det nuværende Måbjergværket, hvor der i dag er et frit tilgængeligt terræn. 
Komponenter fra det eksisterende Måbjergværket anvendes i videst muligt omfang.  

Som nævnt skal der anvendes en del forskellige brændsler, hvoraf nogle har karakter af affald 
og andre af biomasse. For ikke at blande restprodukterne er det nødvendigt med en separat 
kedel til affaldsfraktionerne og en separat kedel til ligninet.  

Der er derfor arbejdet med et koncept, hvor den ene af de to eksisterende affaldskedler 
genbruges, den eksisterende biomassekedel ombygges til lignin, og der suppleres med en ny 
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biokedel af passende størrelse. Den blivende affaldskedel ombygges således at 
halmhåndteringen fjernes og der udføres nødvendige justeringer i brændkammeret. 

Måbjergværket har i dag to ens affaldskedler, hvoraf den ene af kedlerne tænkes anvendt som 
MEC-anlæg. På kedlen produceres der ca. 35 MW friskdamp inkl. overhedning med biogas, 
svarende til ca. 41 t damp i timen. Den eksisterende biokedel ombygges, så den kan 
forbrænde ligninpiller fra Maabjerg Bioethanol, og den ombyggede kedel kan producere ca. 
48 MW friskdamp.  

Der etableres en ny supplerende biokedel til forbrænding af lignin, som dels skal levere den 
resterende dampmængde, men vil uden for højlastområdet også kunne bruges som reserve.  

Røggasrensningen på den nuværende affaldskedel og på biomassekedlen genbruges med 
mindre modifikationer, grundet den anden brændselstype som ovnene fremover skal 
håndtere. Den ny biomassekedel udstyres med røggasrensning som den nuværende biokedel, 
samt skrubbertårn for røggaskondensering.  

Da den eksisterende dampturbine ikke kan anvendes under de nye omstændigheder skal der 
etableres en ny turbine.  

Måbjergværket vil i videst muligt omfang ved hjælp af varmepumpeanlægget genindvinde de 
ca. 35 MW køleeffekt som bioethanolanlægget påkræver året rundt. Imidlertid vil det om 
sommeren kun være muligt at genvinde en mindre del af den producerede effekt, fordi 
fjernvarmebehovet er relativt lille.  

Håndtering af brændsler og transport 

Kraftvarmeværket skal kunne håndtere de brændsler som genereres i de øvrige processer i 
MEC-regi. Forhold omkring brændslerne vurderes i det følgende. 

Som affald kategoriseres følgende brændsler: 

› RDF (affaldsbaseret brændsel) 
› Biofiber 
› Brændbart erhvervsaffald 

› Lignin 

Disse brændsler skal håndteres i affaldsovne med tilhørende røggasrensning.  

Det forudsættes at anvende den ene af affaldsovnene til at håndtere disse brændsler. 
Imidlertid vil biofiber blive tilført Måbjergværket med en tørstofindhold på ca. 32 % og vil på 
grund af det store vandindhold ikke kunne brændes direkte i ovnene. Det skal derfor først 
tørres og pelleteres hvilket forudsættes gjort i et skivetørreanlæg, hvor tørstofindholdet kan 
bringes op på ca. 90 %. 

De tre nævnte brændsler kan imidlertid ikke alene kunne dække ovnens brændselsbehov, så 
der skal derfor tilføres yderligere brændsel i form af brændbart erhvervsaffald eller evt. 
skovflis. 

RDF modtages i affaldssiloen med lastbil på sædvanlig vis. Biofiberen kommer med lastbil til 
tørreanlægget. Efter endt tørring skal fiberen transporteres fra tørreanlægget til affaldssiloen. 
Biomasseovnene kan brænde lignin fra bioethanolproduktionen samt skovflis som 
reservebrændsel. 
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På baggrund af de foreliggende oplysninger vil ligninet kunne håndteres i den nuværende 
biokedel efter ombygningen. Ligeledes kan det brændes i den ny biokedel. Ovnene kan fyres 
med 100 % lignin, samt med skovflis som tilsats/reserve brændsel. Lignin og flis ankommer 
til kraftvarmeværket med lastbil. 

Der forventes et maksimalt ligninforbrug på ca. 15 t/h, og ca. 10 t/h som gennemsnit på et år, 
8400 h/år. Erstattes ligninet af flis er det maksimale flisforbrug ca. 30 t/h, og ca. 20 t/h som 
gennemsnit på et år (flisens brændværdi er den halve af ligninets brændværdi). 

Flis er indarbejdet som alternativt brændsel til lignin i biokedel-konceptet, og der søges ikke 
på nuværende tidspunkt om ekstra lagerkapacitet til flis på biokedlerne, idet ligninet er 
forudsat som primært brændsel.  

I praksis forventes det, at der kan modtages lastbiler i perioden 7-18 på hverdage og 7-14 på 
lørdage1. 

Lagerkapaciteten dimensioneres, så lageret af brændsler kan rumme den mængde, der skal 
anvendes fra fredag kl. 18:00 til mandag kl. 07:00, dvs. 6 timer fredag aften + hele lørdag + 
hele søndag + 7 timer mandag nat/morgen. Dertil beregnes 4 timers reservekapacitet. I alt 6 
+ 24 + 24 + 7 + 4 timer = 65 timer. Denne lagerstørrelse gør at det under normale 
omstændigheder ikke er nødvendigt at modtage lignintransporter om lørdagen. 

Hvis varmepumperne skal producere maksimal fjernvarme, og ligninforbruget dermed er på 
max, så kan denne lagerstørrelse ikke dække forbruget ud over en normal weekend. Det vil 
sige, at enkelte perioder med kombinationen af helligdage og weekend (jul og påske) ikke kan 
opretholde drift alene baseret på losning i de 5 hverdage. 

I disse perioder kan man supplere dels ved at modtage piller også om lørdagen, og dels ved at 
tilsætte flis. 

Med kapacitet til 65 timer og 15 t/h, fås lagerkapaciteten til 975 tons svarende til ca. 1435 m3. 
I løbet af én uge brændes 2.520 tons ligninpiller. Disse skal leveres inden for 5 hverdage á 11 
timer, dvs. ca. 46 t/h. Én lastbil uden anhænger kan transportere ca. 12 tons. I alt 210 
lastbiler i løbet af de 5 hverdage, dvs. 42 lastbiler om dagen, eller 4 i timen. 

Der installeres en læssegrav med båndtransportører til toppen af en silo med kapacitet til de 
975 tons. 

Under siloen installeres en snegl, som losser over på de bånd, der fører ind til kedlernes 
indfødningssystem. For at opnå mest mulig fleksibilitet skal der være et ligninbånd pr. kedel. 

Flissystemet tager udgangspunkt i det nuværende flislager, kran osv. Biokedlerne vil kunne 
anvende flis som reserve op til 30 t/h, og skal kunne fordeles til de to biokedler afhængigt af 
hvordan driften fordeler sig på lignin og flis hhv. den renoverede og nye biokedel. 

Som reservebrændsel for erhvervsaffald i affaldskedlen kan skovflis evt. anvendes. Dette kan 
tilføres affaldskedlens silo, hvor den skal blandes med RDF og tørret biofiber. 

                                                                    
1 Vejledning fra miljøstyrelsen: Ekstern støj fra virksomheder tabel 2.2.2. Vejledning nr. 5/1984. Område 3 
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6. Lov- og plangrundlag  

Dette kapitel oplister regelgrundlaget, som indgår i vurderingerne i de efterfølgende kapitler, 
hvor indvirkningerne på de forskellige miljøtemaer er vurderet.    

6.1 VVM af projektet 

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne er en uddybning af planloven 
og er reguleret i henhold til BEK. Nr.1510 af 15/12/2012 : Bekendtgørelse om vurdering af 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet ( VVM) i medfør af lov om planlægning. 
( implementering af EU-direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 med senere ændringer. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134469 
 
Reglerne sikrer, at etableringen af nye store byggerier og tekniske anlæg, der må antages at 
medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, kun kan gennemføres med baggrund i en VVM-
redegørelse. 

Hovedelementerne der indgår i projektet er omfattet af flere punkter på VVM-bilagene. 
Anlæg på bekendtgørelsens bilag 1 er obligatorisk VVM-pligtige. Anlæg på bilag 2 skal 
screenes, for at afgøre om de må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.  

Miljøstyrelsen Aarhus har den 2. februar 2012 truffet afgørelse om VVM-pligt for projektet. 
Projektets anlæg og aktiviteter er omfattet af følgende punkter i VVM-bekendtgørelsen: 

Bilag 1 

› Pkt. 6b: Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af 
stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, 
og som er  
b) til fremstilling af uorganiske grundkemikalier 

› Pkt. 10: Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk 
behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF, afsnit D9) med en 
kapacitet på over 100 tons/dag. 

› Pkt. 39: Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt 
en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er 
fastsat i dette bilag. 

Bilag 2 

› Pkt. 10: Risikoanlæg. Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter § 4 i 
Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer. 

› Pkt. 12: Andre anlæg.  
b) Anlæg til bortskaffelse af affald. 

› Pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, 
er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller 
udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1). 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134469�
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VVM-redegørelsen skal indeholde en vurdering af anlægsprojektets virkninger på miljøet og 
skal ledsage et forslag til kommuneplantillæg, som fastlægger rammer og retningslinjer for 
det anmeldte anlæg. De oplysninger der skal gives fremgår af VVM-bekendtgørelsen, jf. Tabel  
A  i læsevejledningen. Når der samtidigt gives en miljøgodkendelse, udstedes der ikke en 
VVM-tilladelse, men vilkårene affødt af VVM-redegørelsen indarbejdes i hver af de tre 
miljøgodkendelser, der skal gives i MEC, som så erstatter VVM-tilladelsen. 

6.2 Miljøvurdering af kommuneplantillægget  

Miljøvurderingen af planer og programmer omfatter ikke kommuneplantillægget der kun 
indeholder retningslinjer, som Miljøstyrelsen er ansvarlig for. Miljøvurderingen af 
kommuneplanrammer og lokalplanen er et kommunalt anliggende og udarbejdes af 
Holstebro Kommune som et selvstændigt dokument, der ledsager lokalplanen. 

6.3 Planforhold 

Kommune- og lokalplan 

 
Kommuneplan 2009-2021 for Holstebro Kommune 
Projektområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 02.E.01. Området er udlagt 
til erhverv med særlige beliggenhedskrav; produktionsvirksomheder med særlige 
beliggenhedskrav. Der må ikke etableres boliger i området. Derudover indeholder 
kommuneplanen retningslinjer med relevans for projektet, i forhold til virksomheder med 
særlige beliggenhedskrav, virksomheder med stort transportbehov, affaldsvirksomheder, 
Maabjergværket og Maabjerg Bioenergianlæg. 

Det anmeldte projekt medfører, at Holstebro kommune udarbejder et kommuneplantillæg 
der ændrer rammerne for området geografisk og indholdsmæssigt, således de er tilpasset til 
det planlagte projekt. De nye kommuneplanrammer fremgår af Figur 6-1. Hertil kommer 
efterfølgende et kommuneplantillæg med retningslinjer, der muliggør realisering af projektet 
på udmeldte vilkår. 

Syd for området er rammelagt et erhvervsområde. De resterende områder omkring projektets 
rammeeområde indgår ikke i kommuneplanrammerne, og anvendes som landbrugsjord. 
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Figur 6-1: Ny kommuneplanramme for det område som MEC- projektet er en delmængde 
af. 
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De gældende lokalplaner for området er henholdsvis en lokalplan for Måbjergværket i den 
sydlige del af området (lokalplan 249), og en lokalplan for den nordlige del af området, der 
fastlægger anvendelsen til tekniske anlæg - tungere industri (lokalplan 1001). 

 
 
 

 
 
Figur 6-2: Ny lokalplan (nr. 1085) for projektet området. Kortet viser områdets opdeling og 
fremtidige anvendelse. 
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Holstebro Kommune har udarbejdet en samlet lokalplan for projektområdet og de 
omkringliggende arealer, der afløser de eksisterende lokalplaner og muliggør projektets 
realisering (lokalplan 1085), Figur 6-2. 
 
Et af de centrale områder her er grundvand, jf. Naturstyrelsens notat om ”Statslig udmelding 
til vandplanernes retningslinjer 40 og 41”, side 9 midtfor. Hvad der skal fremgå af 
kommunens redegørelse for så vidt angår grundvandsbeskyttelse i OSD, skal indskrives 
kommuneplanens rammer jf. PL § 11b. 

Vand- og naturplaner 

 
Vandplaner 
Bestemmelserne for overfladevand og grundvand er fastlagt i Vandplan 2010 - 2015, der 
implementerer EU's vandrammedirektiv gennem LBK nr. 932 af 24/09/2009 - 
Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 
naturbeskyttelsesområder www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127102. I 
overfladevand som kystvande, søer, vandløb og vådområder skal der som udgangspunkt 
opnås en god økologisk tilstand i 2015, dog med visse undtagelser for stærkt modificerede 
vandområder og i vandområder, hvor målet ikke kan nås i første planperiode. 
Projektområdet ligger i hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord, der er ét ud af 23 
hovedvandoplande i Danmark med hver sin vandplan. Miljømålene for vandområderne nås 
gennem vandplanernes indsatsprogrammer, der effektueres gennem generelle virkemidler og 
specifikke virkemidler, der nærmere defineres og prioriteres i de kommunale handleplaner. I 
vandplanen er der 54 retningslinjer, hvoraf de mest relevante for MEC projektet er oplistet 
her: 
 
2)  Der må ikke gives tilladelse til øget direkte eller indirekte forurening af 
overfladevand, med  mindre det vil medføre en øget forurening af miljøet som helhed, hvis 
tilladelse ikke gives,  eller  tilladelsen kan begrundes i væsentlige samfundsmæssige 
forhold. 
 
8)  Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal udløbene 
som udgangs- punkt forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på 
tilbageholdelse 
 af bundfældelige stoffer. 
 
9)  Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som 

udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), svarende til naturlig 
afstrømning. Bassiner på såvel separate regnvandsudløb som på overløbsbygværker 
skal i disse situationer have en størrelse, så der som gennemsnit højst sker overløb fra 
bassinet hvert 5. år (n=1/5 pr. år). Med hensyn til udformning af bassiner for separat 
regnvand henvises til Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 49/1992 om lokal 
rensning af regnvand. Oversigt over oplysninger om eksisterende og planlagte 
udledninger af forurenende stoffer etableres og opdateres løbende, og udledningernes 
omfang kvantificeres. 

 

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127102�
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10)  Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til 
nedsivning  eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Ved tilladelse til 
udledning i vandløb skal  det  sikres, at vandløbets samlede hydrauliske 
kapacitet ikke overskrides.  

 
12) Udledningen af spildevand fra særligt vandforurenende erhverv skal i videst muligt 

omfang søges begrænset ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) og 
vandbesparende foranstaltninger, dernæst via rensning ved kilden. 

 
 
Natura 2000 planer. 
For hvert af de 252 internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark, de såkaldte Natura 
2000-områder, der er udpeget på baggrund af Danmarks forpligtelser i forhold til EU-
habitatdirektivet, EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og Ramsarkonventionen, er der udarbejdet 
en Natura 2000-plan, der på sigt skal sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og 
naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget i de enkelte områder. Ligesom med 
vandplanerne skal kommunerne udarbejde kommunale handleplaner, som opfølgning på 
hvert enkelt Natura 2000-plan. 

MEC ligger ikke i umiddelbar nærhed til et Natura 2000-område. Der ligger en række Natura 
2000-områder inden for en afstand af 10-20 km, som projektet skal vurderes i forhold til 
Natura 2000-planerne er der 6 generelle retningslinjer, som er oplistet her:  
 
Indsatser efter sigtelinje 1. Areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for 
udpegede arter må ikke gå tilbage eller forringes. 

1.1  Reduktion af kvælstofdeposition fra luften på områdets habitatnaturtyper sker ved 
administration af husdyrgodkendelsesloven, der med ændringen af 10. februar 2011 har 
fastlagt et særligt beskyttelsesniveau af hensyn til bevaringsmålsætningen i Natura 2000-
planlægningen. Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til naturtyperne reduceres, herunder 
fra dræntilløb og fodring. For marine naturtyper, søer og vandløb reguleres tilførslen af 
næringsstoffer via vandplanen. 
 
1.2  Der sikres den for naturtypen optimale hydrologi på arealer med våd hede, 
hængesæk, tørvelavning, og rigkær. Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at 
skabe en mere hensigtsmæssig hydrologi i stilkege-krattene, og disse steder sikres den for 
skovnaturtyperne mest hensigtsmæssig hydrologi. 
 
1.3  De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje, 
og vand- løb med vandplanter sikres gode fysiske forhold samt kontinuitet. Dette vil 
samtidig 
 begunstige forekomsten af bæklampret, laks og odder. Denne indsats sikres via 
vandplanen.  Stilkegekrattene sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige 
tilfælde kan permanent  ophør af drift i stilkegekrattene (urørt skov) være nødvendig 
for at opfylde direktivforpligtigelsen  primært på arealer, som i forvejen i en længere 
periode har haft minimal eller ingen hugst. 
 
1.4  Der sikres fortsat velegnede levesteder for odder, bæklampret, laks, stor 
vandsalamander. 
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1.5  Ynglevandhuller for stor vandsalamander plejes i overensstemmelse med bedst 
kendte viden  om artens krav til vandhullerne. 
 
1.6  Invasive arter bekæmpes og deres spredning forebygges efter bedste kendte metode, 
så vidt  det er muligt. 
 
Udover de generelle retningslinjer findes der i hver Natura 2000-plan specifikke 
retningslinjer, der understøtter indsatsprogrammet for at sikre gunstig bevaringsstatus for 
arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.  

Drikkevandsinteresser og indsatsplaner 
 
Drikkevandsinteresserne er opdelt i: 
 
› Områder med drikkevandsinteresser (OD) 

› Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 
 

MEC skal ligge i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 

Projektområdet er et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). For OSD-områder 
gælder følgende retningslinjer (jf. Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord, Hovedvandopland 
1.4, Vanddistrikt Jylland og Fyn, s. 56): 
 
40) Ved placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokalplanlagte 

erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der 
kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af 
forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke 
udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandinteresser samt 
inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Særligt 
grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for 
områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som 
særligt grundvandstruende aktiviteter anses f.eks. etablering af deponeringsanlæg og 
andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile 
forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og 
olieprodukter. 

 
41) Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene 

vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til 
byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at 
der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig 
risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige 
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for 
disse skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan 
grundvandsinteresserne beskyttes. 

 
Vedrørende planlægning i områder med særlige drikkevandsinteresser er der præciseringer i 
den statslige udmelding fra Naturstyrelsens notat af august 2012 ”Statslig udmelding til 
vandplanernes retningslinjer 40 og 41”. Hvad der skal fremgå af kommunens redegørelse for 
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så vidt angår grundvandsbeskyttelse i OSD, skal indskrives i kommuneplanens rammer, jf. 
planlovens §11b. 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 
Den vestlige del af projektområdet ligger inden for området for indsatsplan for Frøjk 
Vandværks Kildeplads. Planen fastsætter de indsatser, der skal gennemføres, for at sikre 
områdets drikkevandsinteresser.  
 
Indsatsområdet er inddelt i fire områder, bestående af tre prioriteringsområder og et 
bestående af de øvrige arealer.  
 
Inden for prioriteringsområde 1 og 2 er transportvejen for grundvandet fra terrænoverfladen 
til vandværksboringerne kortest, og der skal derfor gøres de største tiltag, da en indsats her 
vil have størst effekt.  
 
Nitratpåvirkningen inden for prioriteringsområde 3 er stor, og der skal derfor gøres den 
største indsats over for nitrat inden for dette område. Området ligger lige nord for og grænser 
op til Holstebro by. Området er primært dækket af landbrugsareal, men også tungere erhverv 
og bolig ses der inden for området. Indsatserne inden for området vil derfor primært være 
over for arealanvendelsen og tilsyn med virksomheder og landbrug. 
 
Prioriteringsområde 4 dækker de resterende områder inden for indsatsområdet. 
Transportvejen for grundvandet fra terrænoverfladen til vandværksboringerne inden for 
området er mere end 100 år og for størstedelen mere end 200 år. 
 
For hele indsatsområdet gælder flg. generelle regler: 
 
› Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning fra nye vejanlæg 

› Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nye grundvandskøleanlæg 

› Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nye vertikale varmeboringer 

› Der må ikke ske en ændring af arealanvendelsen til mere grundvandstruende art 

Den nordvestlige del af projektområdet ligger i prioriteringsområde 4. Et mindre areal 
nordvest  for MEC ligger i prioriteringsområde 3.  
 
Prioriteringsområde 3 er primært dækket af landbrugsareal, men også tungere erhverv og 
bolig ses der inden for området. Indsatserne inden for området vil derfor primært være over 
for arealanvendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug.  
 
Arealanvendelsen inden for prioriteringsområde 4 er meget varierende. Indsatsen inden for 
dette område vil som for de øvrige byområder være oplysningskampagner om brug af 
sprøjtemidler og gødning i private haver.  
 
Den østlige del af projektområdet ligger inden for indsatsplan for Holstebro Vandværks 
Kildeplads.  
 
Planen fastsætter de indsatser der skal gennemføres, for at sikre områdets 
drikkevandsinteresser.  
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For hele indsatsområdet gælder flg. generelle regler: 
 
› Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning fra nye vejanlæg 

› Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nye grundvandskøleanlæg 

› Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nye vertikale varmeboringer 

› Der må ikke ske en ændring af arealanvendelsen til mere grundvandstruende anvendelse 

Indsatsområdet er inddelt i prioriterede områder og ikke-prioriterede områder. 
Projektområdet ligger i et prioriteret område. I de prioriterede områder er 
oplysningskampagner om reduceret brug af sprøjtemidler og gødning i private haver en vigtig 
indsats. 
 
I kapitel 13 Vand er der gennemført en vurdering af grundvandstruslen i forbindelse med 
etablering af Maabjerg Energy Concept og de tiltag der skal gennemføres for at sikre, at 
anvendelsen med projektet ikke ændres til mere grundvandstruende.  

Affaldsplan 2009 - 2020 

Holstebro Kommunes Affaldsplan 2009-2020 er udarbejdet af Nomi I/S og NVRaffald I/S i 
fællesskab med de tre kommuner Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner.  
 
Affaldsplanen er udarbejdet med følgende sigtelinje for organisk dagrenovation: 
 
› Organisk dagrenovation skal behandles lokalt ud fra en vurdering af, hvad der er 

miljømæssigt og økonomisk mest optimalt, og at organisk dagrenovation udgør en 
ressource, der bør udnyttes bedst muligt. 

Ud fra sigtelinjen er der opstillet følgende målsætninger vedr. det organiske dagrenovation: 
› Der skal foretages grundige undersøgelser af modeller til forgasning af dagrenovation og 

organisk affald. Herunder skal der laves forsøg med afvanding af dagrenovationen. Den 
opstillede målsætning skal følges op med følgende handlingsplaner:  

› Der skal iværksættes undersøgelser, som skal afdække potentialet ved forgasning af 
usorteret dagrenovation samt dagrenovationslignende affald. 

› Undersøgelserne af forgasning af usorteret dagrenovation udføres som 
fuldskalaforsøg på eksisterende anlæg.  

› Der skal iværksættes forsøg som skal afdække potentialet for afvanding af det 
afgassede materiale. 

› Økonomien skal afdækkes og sammenlignes med eksisterende løsninger. 

Tilsvarende mål gælder for dagrenovationslignende affald fra virksomheder.  
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Iflg. affaldsplanen forventes det, at resultaterne for forgasning af dagrenovationen viser en 
positivt energigevinst samt en væsentlig reduktion af mængden af dagrenovation til 
forbrænding. 

Spildevandsplan 

Projektområdet er omfattet af Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011 - 2016. 
Spildevandsplanen er en samlet plan for spildevandshåndteringen i Holstebro Kommune, 
herunder kloakeringsprincip og udledning af regnvand.  
 
Projektområdet omfatter spildevandsplanens deloplande HO255, HO274, HO273, HO080 og 
HO081. Kloakeringsprincippet for alle deloplande er separatkloakering, dvs. der er 
tilslutningspligt for både regn- og spildevand. Regnvand udledes via Vestforsynings 
regnvandsledning til Frøjk Bæk for både Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket. Spildevand 
ledes til Holstebro Centralrenseanlæg. 
 
Holstebro Kommune oplyser at oplandet hvor MEC –projektet er medtaget i kommunens 
spildevandsplan. I forbindelse med tillæg til spildevandsplanen i 2013 vil der blive foretaget 
de nødvendige justeringer og opdateringer i forhold til tilsutningen af spildevand fra MEC 
projektets anlæg. 

Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune 

Projektområdet ligger inden for forsyningsområdet til de almene vandværker Frøjk og 
Holstebro. Vandforsyningsplanen ikke indeholder begrænsninger som har betydning for 
projektet. 

Klima- og energiplaner 

Der er opstillet en række politiske klima- og energiplaner, som et bredt flertal i Folketinget 
står bag. Den seneste energiaftale fra 2012 er en opfølgning på energiaftalen fra 2008 og 
Danmarks energipolitiske EU-forpligtelser, der tilgodeser de politiske målsætninger for 
klimaindsatsen frem til 2020. 

De nationale mål af relevans i forhold til MEC er: 

› Folketinget har besluttet, at der skal tilsættes 5,75 % Bioethanol til benzin i 2012 og 10 % 
i 2020. 

› Folketinget har besluttet, at 50 % af husdyrgødningen skal udnyttes til energiformål 
inden 2020. 

› Energi- og Klimaministeren har opfordret til, at naturgassen udfases og erstattes af ikke-
fossile brændsler. 

› Ifølge regeringsstrategien skal alle fossile brændsler udfases inden 2050 

› Regeringen har sat et mål om 40 % reduktion af CO2-udledningen i 2020. 

› Regeringen vil skabe nye grønne job og øge grøn eksport. 
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› Holstebro Kommune har vedtaget en Klimaplan for perioden 2011-2025 (Holstebro 
Kommune,  2012). Klimaplanens mål for med relevans i forhold til MEC er følgende: 

› at øge den vedvarende energiandel i energiforsyningen i kommunen, 

› at øge udnyttelsen af de bæredygtige VE-ressourcer fra landbrug og skovbrug i 
kommunen, herunder specielt halm, træflis og biogas, men også ved øget dyrkning af 
energiafgrøder og efterafgrøder, 

› at restaffald og forbrændingsegnet affald anvendes til energiproduktion i størst muligt 
omfang, 

› at der etableres et eller flere lokale biogasanlæg for at sikre, at en stor andel af 
husdyrgødning bliver udnyttet til biogasproduktion, 

› at varmeværkerne skal arbejde for, at fjernvarmeproduktion er så effektiv som muligt, og 
at tab fra anlæg og ledningsnet er reduceret så meget som muligt, 

› at alle landsbysamfund i kommunen på sigt skal være kendetegnet ved anvendelse af 
vedvarende energi. Forsyning med vedvarende energi sker enten i form af kollektiv 
varmeforsyning eller ved individuel opvarmning med vedvarende energi, 

› at virksomheden Holstebro Kommunes CO2-udledning reduceres med 2 % hvert år frem 
til 2025 i forhold til basisåret 2008, og 

› at reducere den samlede CO2-udledning i kommunen med 2 % om året indtil 2025. 

MEC understøtter Holstebro Kommunes klimaplan, idet målene om at udnytte 
husdyrgødning til biogas, anvende affald til varmeproduktion, øge den vedvarende energi og 
nedbringe CO2-udledningen fra kommunen langt hen ad vejen vil være nået med projektet. 

6.4 National lovgivning 

Risiko 

Risikobekendtgørelsen (BEK nr. 1666/2006 om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer) indeholder regler for begrænsning af følgerne af større uheld på virksomheder 
omfattet af bekendtgørelsen. Risikobekendtgørelsen indeholder tærskelmængder for oplag af 
stoffer og produkter, der fastlægger, om en virksomhed er kategoriseret som 
risikovirksomhed.  

Risikovirksomheder skal udarbejde en plan og et sikkerhedsledelsessystem til at forebygge og 
begrænse større uheld. Virksomhederne skal sikre, at faren for større uheld med farlige 
stoffer er klarlagt og at der er truffet forholdsregler for at forebygge og bedst muligt begrænse 
følgerne af uheld. 
 
Maabjerg BioEnergy er kategoriseret som en risikovirksomhed på grund af lageret af biogas. 

Projektets øvrige anlæg er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
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Resultaterne af en risikovurdering ikke er en del af VVM-redegørelsen men indgår ved 
vurdering af projektets virkninger for mennesker, sundhed og samfund. 

Miljøgodkendelse  

Alle virksomheder, der er opført som listevirksomheder  (særligt forurenende virksomheder) 
i godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 486 af 25. maj 2012) skal miljøgodkendes, før de må 
anlægges eller påbegyndes. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres på en 
måde, der medfører forøget forurening, før ændringen er miljøgodkendt.  
 
I en miljøgodkendelse fastsættes vilkår, der skal sikre, at virksomheden ikke påfører 
omgivelserne uacceptabel forurening.  
 
Projektets tre anlæg er alle omfattet af miljøgodkendelsespligt, Jf. Bilag 2 i BEK nr. 486 af 
25/05/2012: Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. § 1, stk. 4 

› Maabjerg Bioethanol er omfattet af listepunkt E216 i bilag 2: 

› E216: Virksomheder, der producerer bioethanol til transportsektoren med en 
kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. 
dag i gennemsnit på kvartalsbasis. 
 
Miljøministeren har den 8. juni 2012, efter anmodning fra Holstebro Kommune besluttet 
at overføre myndighedskompetencen for Maabjerg Bioethanol fra Holstebro Kommune 
til Miljøstyrelsen. 

› Måbjergværket er omfattet af listepunkt K106 (bilag 1) og G101 (bilag 1): 

› K106: Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald 
med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time. (i) (s) 

› G101: Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg 
med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW.  

› Maabjerg Renescience er omfattet af listepunkt K206 (bilag 2): Anlæg der nyttiggør 
ikke-farligt affald efter en af metoderne R1 - R11, som nævnt i bilag 6B til 
affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K 209 – K 215 nævnte anlæg. 

› Måbjerg BioEnergy A/S er omfattet at følgende listepunkter i 
godkendelsesbekendtgørelsen: 

› K108: Biogasanlæg der behandler mere end 10 tons/dag animalsk affald, bortset fra 
husdyrgødning (i). 

› G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og 
gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW.  
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› D101: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske 
eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer 
(hydrogen anlægget) 

› J201: Virksomheder der er omfattet af § 4 (kolonne 2 virksomheder) i bekendtgørelse 
om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, og som ikke i forvejen er 
omfattet af et punkt på denne liste. 

Slambekendtgørelsen og gødningsbekendtgørelsen 

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. Dette krav kan overholdes for 
Maabjerg BioEnergy i dag, men vil ikke kunne overholdes fremover, fordi melassen har så høj 
en tørstofprocent, at husdyrgødning samlet set kun vil udgøre 19 % af tørstofmængden inden 
biogasproduktion.  
 
Der er i 2012 vedtaget en ny husdyrgødningsbekendtgørelse (BEK nr. 804 af 18/07/2012), 
som åbner op for muligheden for at anvende afgasset vegetabilsk biomasse som gødning. Der 
pågår et lovforberedende arbejde vedrørende væsentlig ændring af slambekendtgørelsen, 
som kan få betydning for de fremtidige regler for håndtering af afgasset biomasse. Se 
yderligere uddybning af denne problemstilling i kapitel 15.  

Varmeforsyningsloven 

Holstebro Kommune skal godkende projektforslag for kollektive forsyningsanlæg, der er 
omfattet af Varmeforsyningsloven. Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest 
samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers 
opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske 
energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.  
 
Energistyrelsen har i 1990 godkendt, at Måbjergværket i hovedtræk etableres og drives som 
angivet i daværende projektbeskrivelse. Godkendelsen er meddelt iht. elforsyningslovens § 5 
og 13. 
 
De af MEC udarbejdede projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven sendes i høring i 4 
uger og skal efter godkendes af Holstebro Kommune. Der vurderes at være behov for 
følgende projektforslag: 
 
› Fjernvarmeproduktion fra bioethanolfabrikken til fjernvarmenettet – jf. 1.2 eller 1.3 i 

bilag til godkendelsesbek. 

› Ændring af energiform på Måbjergværket – jf. 1.5 i bilag til godkendelsesbek. 

› Evt. MBE – jf. 1.1 og/eller1.2 i bilag til godkendelsesbek. – dog afhængig af afsætningen 
af biogassen og afhængig af om der afsættes mere fjernvarme til fjernvarmenettet end 
tidligere godkendt. 
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› Evt. projektforslag vedr. etablering af transmissions- og fordelingsledninger. 

Godkendelsespligtige projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg efter 
varmeforsyningslovens kapitel 2. 

1)  Produktions- og behandlingsanlæg 

 

1.1)  Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af produktions- og behandlingsanlæg for 
bygas, LPG (flaskegas), biogas, lossepladsgas, geotermisk energi m.v. 

1.2)  Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af fjernvarmeværker, herunder 
forbrændingsanlæg for affald, træ, halm m.v. 

1.3)  Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af blokvarmecentraler med en varmekapacitet 
på mere end 0,25 MW. 

1.4)  Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af kraft-varme-anlæg/centraler med en eleffekt 
op til 25 MW. 

1.5)  Ændring af energiform på godkendelsespligtige kollektive varmeforsyningsanlæg, 
jf. 1.1-1.4.  

  

2)  Transmissions- og fordelingsledninger 

 

2.1)  Etablering eller bortfald af anvendelsen af transmissions- og fordelingsledninger 
med tilhørende tekniske anlæg (pumper, stationer, varmeveksler m.v.) for 
fjernvarme, naturgas eller andre brændbare gasarter (bygas, biogas, lossepladsgas 
m.v.). 

2.2)  Forstærkning af transmissionsledninger/fordelingsledninger for fjernvarme, 
naturgas m.v., som øger kapaciteten.  

  

3)  Distributionsnet og forsyningsområder 

 
3.1)  Etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af distributionsnet eller 

forsyningsområder.  

Naturbeskyttelsesloven 

Inden for projektområdet findes tre mindre søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Mindst en af disse vil blive fyldt op ved anlæg af projektet. Enhver tilstandsændring af 
beskyttet natur kræver dis-pensation fra Holstebro Kommune. Holstebro Kommune har 
modtaget ansøgning om nedlæggelse af 3 vandhuller. Der er ifølge statens Arealinformation 
registreret et enkelt beskyttet dige i projektområdet, dette vurderes dog til at være en fejl, 
idet diget ved en besigtigelse i forbindelse med registreringen ikke kunne erkendes. 

Habitatbekendtgørelsen 

Internationale naturbeskyttelsesområder, kaldet Natura 2000-områder, er en 
samlebetegnelse for EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og RAMSAR-områder. 
Et Natura 2000-område kan bestå af et eller flere af de tre områdetyper. Der er 252 Natura 
2000-områder i Danmark. 

EF-habitatområderne er udpeget for at beskytte og bevare en række naturtyper samt dyre- og 
plantearter (bilag IV-arter) af betydning for EU. I Danmark findes der 261 habitatområder. 
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EF-Fuglebeskyttelsesområder er områder, hvor ynglefugle, som er sjældne, truede eller 
følsomme over for ændringer af levesteder, beskyttes, og områder, hvor fugle som 
regelmæssigt gæster Danmark for at fælde fjer, raste under deres træk eller overvintrer skal 
beskyttes. I Danmark findes der 113 EF-fuglebeskyttelsesområder. 

Ramsar-områderne er internationale beskyttelsesområder udpeget på baggrund af RAMSAR-
konvention fra 1971 for at beskytte vådområder og særligt de fugle, der knytter sig hertil. De 
danske RAMSAR-områder er alle efterfølgende indlemmet i EF-fuglebeskyttelsesområderne. 

Danmarks forpligtigelser i forhold til EF-Habitatdirektivet, EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og 
Ramsarkonventionen implementeret i Bekendtgørelse om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 408 af 
01/05 2007). Bekendtgørelsen udpeger internationale naturbeskyttelsesområder og 
fastsætter regler for administrationen af områderne.  

Myndighederne skal ved planlægning og administration sikre, at der ikke sker ændringer til 
skade for de arter og naturtyper, som Natura2000-områderne er udpeget for. Det gælder 
uanset om projektet ligger uden for eller inden for et Natura2000-område. Planer og 
projekter skal derfor vurderes efter de samme retningslinjer uanset om projektområdet ligger 
inden for eller uden for et Natura 2000-område.  

Nærmeste område er habitatområde nr. 225, Idom Å og Ormstrup Hede beliggende ca. 10 km 
fra erhvervsområde 02.E.01 i retning sydvest.  

De nærmeste øvrige Natura 2000-områder omkring projektområdet er:  

› 11 km mod nord ligger Fuglebeskyttelsesområde 40 og Habitatområde 55, Venø, Venø 
Sund. 

› 13 km mod vest ligger Habitatområde 224, Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage. 

› 14 km mod sydøst ligger Habitatområde 57 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø.  

› 16 km mod nordøst ligger Habitatområde 32, Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge.  

› 17 km mod nordøst ligger Habitatområde 54 Skånsø og Tranemose.  

› 17 km mod nordøst ligger Fuglebeskyttelsesområde 29 Flyndersø og Skalle Sø og 
Habitatområde 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbegård Sø.  

› 18 km mod vest ligger Fuglebeskyttelsesområde 38, Habitatområde 58 og 
Ramsarområde 4, Nissum Fjord.  

Habitatdirektivets artikel 12 pålægger medlemsstaterne at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV. En række af disse dyrearter 
forekommer i Danmark. Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud mod beskadigelse eller 
ødelæggelse af arternes yngle- eller rasteområder. Det skal derfor vurderes, om bilag IV-
arterne bliver påvirket af anlægget, og om den økologiske funktionalitet for arterne kan 
opretholdes efter etableringen af MEC. 
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Skovloven 

Et mindre areal på ca. 3.000 m2 inden for projektområdet er fredskovpligtigt. Som 
hovedregel skal der altid stilles vilkår om erstatningsskov, når der gives tilladelse til 
ophævelse af fredskovspligt. Dog stilles der normalt ikke krav om etablering af 
erstatningsskov, hvis arealet, hvor fredkovspligten ophæves er uegnet til skovdrift eller er 
meget lille. Med hensyn til administration af skovloven er det Klosterheden Statsskovdistrikt, 
der er myndighed i projektområdet. 

Museumsloven 

Sten- og jorddiger er beskyttet af museumslovens § 29a, der præciserer, at der ikke må 
foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger. Inden for projektområdet er iflg. 
arealinfo.dk registreret et jorddige. Ved besigtigelse af området er det konstateret, at 
jorddiget er fjernet. Der er tale om en fejlregistrering, idet diget på de gl. målebordsblade er 
markeret 65 m østligere. Diget var formentlig allerede fjernet i 1992, da beskyttelsen blev 
indført. 
 
1. Der er ikke andre kendte kulturhistoriske interesser i projektområdet udover et kulturarvspunkt i grænsen af 

projektområdet. Holstebro Museum er kommet med udtalelser om området generelt. 
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7. 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.  Da 
temaet er centralt er det valgt at beskrive risikoen i dette særskilte kapitel, men anvendelsen i 
forhold til miljøet indgår især i kapitlet om mennesker, sundhed og samfund. 

Under de nuværende forhold udgør kun Maabjerg BioEnergy en risiko for større uheld med 
mulig påvirkning af omgivelserne. Denne virksomhed er omfattet af den såkaldte 
risikobekendtgørelse, Miljøministeriets bekendtgørelse BEK nr. 1666 af 14/12/2006, og der 
foreligger et lovpligtigt sikkerhedsdokument som 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 barg. 
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 barg. 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 til 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 biometan af naturgaskvalitet i et såkaldt 
trykvandsanlæg. I dette anlæg trykkes biometan op til ca. 7 barg. 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 høj. Anlægget indgår med et bidrag til den samlede risikoopgørelse for MEC 
projektet og ligeledes med dominobetragtninger i forhold til Maabjerg BioEnergy. 

Bioethanol er et letantændelig flygtigt stof, og dette vil bidrage til det samlede risikobillede. 
Opbevaring af den producerede bioethanol foregår i tanke med kun et ganske svagt overtryk 
og ved moderate temperaturer. Uheld derfra bidrager kun i beskedent omfang til 
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 barg 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 
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gasskyeksplosion. Det fremgår af konsekvensrapporten, at et eksplosionsovertryk på 0,05 bar 
vil kunne nå ud i en afstand af ca. 425 meter. 

7.1 Metode 

Risikoanalysen i forbindelse med MEC projektet foretages ved primært at udregne den 
stedbundne risiko i planlægningsområdet og de nærmeste omgivelser.  

Den stedbundne risiko beskriver risikoen for, at en person, som befinder sig uafbrudt og 
ubeskyttet på et givet sted, omkommer på grund af et uheld. Den stedbundne risiko afbildes 
som konturer på et oversigtskort eller -foto, hvoraf man således kan se, hvor 
dødsfaldsrisikoen er f.eks. 10-5, 10-6, 10-7, 10-8 og 10-9 per år. En dødsfaldsrisiko på 10-5 per år 
betyder en statistisk dødsrisiko på 1 til 100.000, hvilket svarer til, at der vil gå 100.000 år 
mellem et dødsfald og det næste. Tilsvarende betyder 10-6 per år, at der statistisk vil gå 
1.000.000 år mellem et dødsfald og det næste. Normalt defineres et acceptabelt risikoniveau 
for boligområder til 10-6 og 10-5 for tilstødende industriområder. 

Der er således fremstillet isokonturer for situationen efter gennemførelse af MEC 
udbygningsprojektet, som kan sammenlignes med tilsvarende for 0-alternativet 
(eksisterende forhold) 

Ud over den stedbundne risiko udregnes en samfundsrisiko, der i højere grad end den 
stedbundne risiko tager højde for eventuelt mange personers tilstedeværelse. Denne 
samfundsrisiko fastsættes ved en såkaldt FN-kurve og beskriver sandsynligheden for at et vist 
antal personer på samme tid omkommer som følge af et uheld. Normalt accepteres en 
frekvens for uheld med én eller flere omkomne på op til 10-4 per år eller med andre ord, at der 
statistisk set vil gå 10.000 år mellem et dødsuheld og det næste. Den acceptable frekvens ved 
uheld med flere omkomne bliver progressivt lavere, således at den acceptable frekvens med 
10 eller flere omkomne bliver en faktor hundrede lavere end for uheld med én eller flere 
omkomne. Der vil være et område over acceptkurven i FN kurvefiguren, hvor 
risikoforholdene vil kunne accepteres, såfremt det er godtgjort, at risikoen er nedsat så 
meget, som det er praktisk og økonomisk muligt. Dette område benævnes normalt som 
ALARP (As Low As Reasonably Practicable)-området. 

Ligesom for den stedbundne risiko bestemmes der FN-kurve for det udbyggede MEC projekt, 
der kan sammenlignes med tilsvarende for 0-alternativet. 

7.2 Eksisterende forhold 

Under nuværende forhold udøver kun Maabjerg BioEnergy en mulig risikopåvirkning af 
omgivelserne i området. Risikobilledet fremgår af eksisterende sikkerhedsdokument af 
januar 2012. Der er i denne rapport identificeret en række uheldsscenarier. Maabjerg 
BioEnergy er omfattet af risikobekendtgørelsen som følge af brandfarligheden af biogassen. 
Der er i sikkerhedsdokumentet identificeret mulige jet- og skybrande i relation til 
brandfarlige biogas samt eventuelt en reaktortankeksplosion. Jet- og skybrande vil ikke 
kunne foranledige dødsfald uden for virksomhedens skel. Reaktortankeksplosionen vil kun 
lige netop række uden for skel med et eventuelt dødeligt eksplosionstryk på 0,05 bar. Der er 
derfor set bort fra bidraget fra dette scenarie til stedbunden risiko uden for virksomhedens 
skel, hvilket så også gælder den stedbundne risiko fra MEC projektet som helhed. 

Der er i nuværende sikkerhedsdokument af januar 2012 regnet på giftvirkningen af muligt 
udslip af biogas som følge af gassens indhold af bl.a. svovlbrinte og ammoniak. Det 
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konkluderes i rapporten, at denne giftvirkning ikke vil kunne resultere i omkomne uden for 
Maabjerg BioEnergy's område. 

Sammenfattende konkluderes det ud fra foreliggende sikkerhedsdokument for de 
eksisterende forhold på Maabjerg BioEnergy af januar 2012, at der ikke er dødsrisiko uden 
for virksomhedens eget område som følge af brand/eksplosion eller giftvirkning.  

7.3  Vurdering af virkninger på miljøet 

Anlæg 

Det vurderes, at anlægsfasen ikke vil indebære væsentlig risikoforøgelse i forhold til 
nuværende situation. Dette forudsætter, at der arbejdes efter fornødne uheldsforebyggende 
procedurer og instruktioner. 

Drift 

Konturer for den stedbundne risiko rundt om MEC fremgår af nedenstående Figur 7-1. 

De inderste konturer viser en stedbunden risiko på 10-6 per år, medens den yderste viser en 
risiko på 10-9 per år. En risikokontur på 10-5 per år vil ligge inde på MEC virksomhederne 
Maabjerg Bioethanol og Maabjerg BioEnergy, men udbredelsen er så lille, at den ikke kan ses 
på figuren. 

Figur 7-1 viser den stedbundne individuelle risiko ved det fuldt gennemførte MEC-projekt. 

 

 

Figur 7-1: Isokonturer for stedbunden risiko for MEC projektet (dødssandsynlighed per år.) 
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En stedbunden risiko på 10-6 dødsfald per år rækker et lille stykke ind på Nomi 
Affaldsterminal, men da dette er et industriområde vil det være acceptabelt i henhold til de 
normalt anvendte acceptkriterier på maksimalt 10-5 per år for industriområder og maksimalt 
10-6 per år for boligområder. 

Nedenstående Figur 7-2 viser de maksimale konsekvensafstande for MEC-projektet. De 
yderste konturer viser hvortil dødsfald ved uheld vil kunne forekomme, omend med meget 
lille sandsynlighed. De betydende uheldsscenarier er alle gassky-eksplosioner, hvorfor 
konturerne viser, hvortil der vil kunne opstå et eksplosionsovertryk på 50 mbar, svarende til 1 
% dødssandsynlighed, såfremt en eksplosion opstår. 

 

Figur 7-2: Maksimale konsekvensafstande (50 mbar overtryk ved gasskyeksplosion) for MEC 
projektet 

 
Da der i henhold til foreliggende sikkerhedsdokument for Maabjerg BioEnergy af januar 2012 
ikke i nuværende situation (0-alternativet) er dødsrisiko uden for Maabjerg BioEnergy's eget 
område, vil der ikke være nogen relevant FN-kurve for eksisterende forhold. 
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Til bestemmelse af FN-kurven indgår placering af nabovirksomheder og øvrige naboer, som 
udgøres af tre landejendomme indenfor de maksimale konsekvensafstande ved større uheld 
på MEC virksomhederne, samt data for tilstedeværende personer på disse enheder. 

Virksomhedernes placering fremgår af nedenstående Figur 7-3. 

 

Figur 7-3: 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 kommuneplantillæg nr. 20. Afgrænsningen af MEC-projektet er en 
delmængde heraf.  
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FN-kurven for det fuldt udbyggede MEC projekt er vist i Figur 7-4: 
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Figur 7-4: FN-kurve for MEC-projektet (blå). Den lyseblå viser virkning af flytning af 
komunens genbrugsplads. 

 
Den optrukne mørkeblå kurve dækker det fuldt gennemførte MEC-projekt, hvor det er 
forudsat, at nuværende naboer fortsat vil være til stede, herunder genbrugspladsen.  

Ligeledes er det forudsat, at der etableres en jordvold eller andet med tilsvarende virkning, 
der skærmer Hunsballe Frø mod eksplosionstryk fra ethanoldestillationsanlægget på 
Maabjerg Bioethanol med en effekt, der mindst svarer til, at jordvolden reducerer et 
eksplosionovertryk på 100 mbar til højest 50 mbar. Den eksisterende 6 meter høje jordvold 
mellem Maabjerrg BioEnergy forudsættes at have samme virkning for eksplosionstryk fra 
Maabjerg BioEnergy mod Nomi, H.J. Hansen og kommunens genbrugsplads. 

Den optrukne lyseblå kurve viser en situation, hvor genbrugspladsen er flyttet. 

Figur 7-4 dokumenterer, at samfundsrisikoen ved det fuldt gennemførte MEC projekt og med 
uændrede naboforhold er så tilstrækkelig lav, at de normale kriterier for umiddelbar 
risikoaccept er opfyldt.  
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7.4  Afværgeforanstaltninger 

Samfundsrisikoen ved gennemførelsen af MEC projektet vil kunne reduceres ved en flytning 
af Holstebro Kommunes genbrugsplads til en anden placering længere væk fra MEC 
virksomhederne. Effekten af en sådan flytning kan ses på Figur 7-4. 

7.5 Overvågning 

Maabjerg BioEnergy vil være omfattet af risikobekendtgørelsen og dermed efter anlæggets 
ibrugtagning være forpligtet til at fastholde og eventuelt forbedre sikkerhedsniveauet. Et 
redskab til dette er sikkerhedsdokumentet, der regelmæssigt skal ajourføres og ligeledes 
opdateres ved projekter, der påvirker risikoforholdene væsentligt.  

Kommuneplansretningslinjer vil blive konkretiseret for virksomhederne ved vilkår i 
miljøgodkendelsen for den pågældende virksomhed. 

Den anden væsentlige bidragyder til risikobilledet i området er Maabjerg Bioethanol, der ikke 
er omfattet af risikobekendtgørelsen men har en produktion og et mindre oplag af 
bioethanol, der bidrager til det samlede risikobillede. Denne virksomheds risikobidrag må 
formodes at blive fastholdt via vilkår i miljøgodkendelsen og almindelige 
arbejdsmiljøbestemmelser. 

7.6 Sammenfatning og vurdering  

VVM-redegørelsen har belyst risikoforholdene og Miljøstyrelsen vurderer, at 
risikoforholdene er retvisende og beskrevet på et niveau der er fyldestgørende som grundlag 
for udarbejdelse af kommuneplantillæg med retningslinjer. Det er vurderet og angivet i Tabel 
7-1, om der vil være betydelige risici der vil forudsætte konkrete vilkår i miljøgodkendelsen.  

Tabel 7-1: Oversigt og vurdering af risici for omgivelserne 

Emne Anlægsfasen  Driftsfase
n 

 Bemærkninger 

Risiko på MEC   Risiko på 10-5 på Maabjerg 
BioEnergy og Maabjerg 
Bioethanol 

Befolkningen generelt     
Nabovirksomheder   Risiko på 10-6 på Nomi 
Øvrige risikorelaterede 
miljøpåvirkninger 

  Forurening af grundvand ved 
uheld bør forebygges grundigt 

Offentlig genbrugsplads   Ingen stor risiko, men på 
grund af offentlig adgang kan 
genbrugspladsen evt. flyttes 

Samlet betydning, 
Kategorisering: 
Ingen betydning  :  Der er ingen påvirkning af betydning 
Mindre betydning: Der kan være en lille påvirkning men ingen påvirkning af betydning 
udenfor området 
Moderat betydning Der kan være en moderat påvirkning, også uden for området 
Væsentlig betydning Der kan være en væsentlig påvirkning, også udenfor området 
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8. Støj  

Støj vil kunne forekomme i anlægsfasen for de forskellige delprojekter under transport af 
byggematerialer og anlægsarbejder samt under senere drift af anlæggene i MEC. Ved 
vurdering af støj i anlægsfasen vurderes støj fra transport samt fra meget støjende aktiviteter, 
som f.eks. nedramning, ved de nærmeste boliger.  

I driftsfasen er der vurderet på støj fra intern transport samt afkast, skorstene og ventilation 
fra forskellige procesanlæg. 

Der er udført beregning af ekstern støj for vurdering af støj fra anlæggene i forhold til 
forventede relevante støjgrænseværdier i omgivelserne. 

8.1 Metode 

Støjen er beregnet efter den fællesnordiske beregningsmodel for ekstern støj fra 
virksomheder, beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning “Beregning af ekstern støj fra 
virksomheder”, nr. 5, 1993. 

Alle beregninger er foretaget ved hjælp af edb programmet SoundPLAN ver. 7.0 med 
opdatering af 24.02.2011. 

Der er i SoundPLAN etableret en 3-dimensionel topografisk model omfattende terræn (DDH 
2006), støjkilder, bygninger og andre skærmende eller reflekterende genstande. Modellen er 
digitaliseret på baggrund af ortofoto (DDO2010) og situationsplaner for anlæggene. Der er 
regnet med akustisk hårdt terræn inden for anlæggenes eget område og det omgivende 
terræn er regnet akustisk porøst. 

Kildestyrker og driftsforhold 
 

Maabjerg Bioethanol 
Der er medtaget intern transport samt afkast og procesanlæg.  

 kørsel med lastvogn - tilkørsel af halm til halmlager 122 transporter, øvrige til-/fra 
transport af råvarer og bioethanol 46 transporter - alle i dagperioden kl. 07-18. 
Kildestyrke for lastvognskørsel, 10 km/t med svag acceleration er LWA = 101 dB(A) jf. 
Støjdatabogen. 

 procesanlæg (RTO) - støjdata er jf. leverandør oplyst til 80 dB(A) i 1 m afstand - dette 
svarer omregnet til en kildestyrke på LWA = 102 dB(A); drift 100 % hele døgnet  

 afkast - to afkast for hhv. pilleanlæg og RTO - kildestyrke er antaget til LWA = 90 dB(A); 
drift 100 % hele døgnet  

Maabjerg BioEnergy 
Der er taget udgangspunkt i støjberegninger udført af Rambøll ifm. VVM-undersøgelsen 
udført i november 2008. Denne omfatter en meget detaljeret model for ventilations 
støjkilder, skorsten samt bygnings- og tagflader mv. Det er i denne undersøgelse valgt at 
gruppere disse støjkilder og dermed simplificere omfanget af støjkilder, hvilket vurderes 
acceptabelt, da afstand til de nærmeste naboer er stor i forhold til anlæggets udbredelse.  



   
92  

Der er medtaget intern transport samt afkastskorsten og procesanlæg/ventilation samt fire 
gasrensningsanlæg som er vurderet som de mest betydende støjkilder der etableres ved 
udvidelsen.  

 Kørsel med lastvogn - tilkørsel af råmateriale 120 transporter samt bortkørsel af fiber 13 
transporter - alle inden for 8 timer i dagperioden kl. 07-18. Kildestyrke for 
lastvognskørsel, 10 km/t med svag acceleration er LWA = 101 dB(A) jf. Støjdatabogen 

 Procesventilation - de 15 mest betydende støjkilder jf. Rambøll LWA = 90 dB(A) er 
grupperet og kildestyrke summeret for to repræsentative fladekilder med højde hhv. 5 og 
25 m. Kildestyrker er endeligt kalibreret via beregninger i tilsvarende punkter ved 
naboejendomme som anvendt i støjundersøgelse i VVM-rapporten, således at der for 
hele anlægget fås et tilsvarende samlet støjbidrag; drift 100 % hele døgnet 

 Afkast skorsten - to afkast for hhv. biofilter og gasmotor er grupperet og summeret i én 
punktkilde med kildestyrke LWA = 100 dB(A) og højde 95 m; drift 100 % hele døgnet 

 4 stk. GR20 anlæg - gasrensningsanlæg, Malmberg, støjdata er jf. leverandør oplyst til  
  dB(A) i 10 m afstand - dette svarer omregnet til en kildestyrke på LWA = 101 dB(A) 
for 4 anlæg; drift 100 % hele døgnet 

Måbjergværket 
Der er medtaget intern transport samt skorsten og nyt anlæg Maabjerg Renescience.  

 Kørsel med lastvogn - den fremtidige tilkørsel af affald for Måbjergværket under MEC 
forventes at være i alt 91 transporter - alle inden for 11 timer i dagperioden kl. 07-18. Der 
er tale om en reduktion af antallet i forhold til det nuværende antal på 160 transporter 
pr. døgn. Kildestyrke for lastvognskørsel, 10 km/t med svag acceleration er LWA = 101 
dB(A) jf. Støjdatabogen 

 Skorsten - én punktkilde med kildestyrke LWA = 99 dB(A) jf. kildestyrke måling udført af 
COWI i 2007 og højde 120 m; drift 100 % hele døgnet 

 Maabjerg Renescience - en estimeret støjemission fra det nye anlæg baseret på, at 
anlægget som udgangspunkt ikke må støje mere end 80 dB(A) i 1 m afstand; drift 100 % 
hele døgnet 

 

8.2 Eksisterende forhold 
 

Erhvervsområdet hvor MEC projektet skal etableres omfatter mod vest en eksisterende 
frøavlsvirksomhed, og mod øst ligger den fælleskommunale affaldsvirksomhed Nomi i/s for 
hhv. erhvervsaffald og storskrald fra husholdninger samt et areal for jordkartering. På et 
areal i tilknytning hertil ligger skrotvirksomheden H.J. Hansen Holstebro A/S.  

Affaldsvirksomheden Nomi i/s har i september 2011 fået udført beregninger af 
virksomhedens samlede støjbelastning i omgivelserne. Resultatet af disse støjberegninger 
viser, at det samlede støjbidrag fra virksomhedens anlæg er 41 - 44 dB i dagperioden ved de 
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nærmeste naboer. Anlæggene er ikke i drift om aftenen og natten, og konklusionen er, at alle 
støjgrænseværdier overholdes ved de nærmeste naboer. 

H.J. Hansen Holstebro A/S har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse i 1997 fået 
udført beregninger af ekstern støj baseret på kildedata for et lignende anlæg. Resultatet af 
disse beregninger viser et støjbidrag på 53 - 57 dB i dagperioden ved de nærmeste 
naboejendomme (bolig i åbent land). 

Mod syd ligger Måbjergværket, som er en del af MEC projektet. Måbjergværket, hvis 
støjbidrag til omgivelserne i dag er reguleret af værkets miljøgodkendelse fra 3. november 
2005 og tillæg fra 2009, overholder støjgrænseværdierne i omgivelserne.  

I området ligger det eksisterende Maabjerg BioEnergy, hvis udvidelse er en del af MEC 
projektet. Anlæggets støjbidrag til omgivelserne er reguleret af anlæggets miljøgodkendelse 
fra september 2010. Anlægget er endnu ikke sat i drift, og der foreligger ikke dokumentation 
af anlæggets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne. Det er i forbindelse med 
miljøansøgningen foretaget beregninger af ekstern støj. Resultatet af viser, at der kan 
forventes et støjbidrag på op til 34 dB i natperioden (grænseværdi 40 dB) ved de nærmeste 
boliger i åbent land. Det er vurderet, at anlægget ikke forventes at udgøre et problem i 
forhold til overholdelse af grænseværdier for såvel ekstern støj som lavfrekvent støj, infralyd 
og vibrationer. 

 

8.3 Vurdering af virkninger på miljøet 
 
Anlægsfasen 
Der findes ingen lovmæssige krav vedr. grænseværdier for støj og vibrationer i forbindelse 
med anlægsarbejder. Det er op til de lokale myndigheder at fastsætte krav vedr. 
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. 

Vibrationer udbredes gennem jorden og måles på gulvet indendørs i den bygning, hvor 
vibrationerne skal kontrolleres. Iflg. Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent 
støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø er der kun undtagelsesvist konstateret generende 
vibrationer i bygninger som er længere væk end nogle få hundrede meter fra 
vibrationskilden, oftest har det drejet sig om afstande under 50 m.  

Vibrationer indgår derfor ikke yderligere i vurderingen af støj, da afstanden til nærmeste 
boliger er ca. 250 meter. 
 

Driftsfasen 
Der vil i driftsfasen forekomme ekstern støj fra intern transport og stationære støjkilder på de 
tre anlæg i MEC projektet - Maabjerg BioEnergy, Maabjerg Bioethanol og Måbjergværket.  

Den samlede støj fra det enkelte anlæg skal overholde støjgrænseværdier, som fastsættes jf. 
vilkår i anlæggets miljøgodkendelse. Det forventes, at der fastsættes støjgrænseværdier 
svarende til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj jf. nedenstående tabel. 
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Anlæggets samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) ved naboer 
eller på deres opholdsarealer må ikke overstige de værdier, der fremgår af Tabel 8-1. 

Tabel 8-1: Vejledende støjgrænseværdier 

Område Mandag-fredag 
kl. 07-18 
Lørdag  
kl. 07-14 

Mandag-fredag 
kl. 18-22 
Lørdag kl. 14-22 
Søn- og helligdag 
Kl. 07-22 

Alle dage  
kl. 22-07 

Erhvervsområde 
(02.E.01) 

70 70 70 

Boligområde 45 40 35 

Bolig i det åbne land 55 45 40 

 
Der er udført beregning af støjbidrag fra de enkelte anlæg samt den summerede 
støjbelastning i omgivelserne. Støjen er beregnet i referencepunkter ved naboejendomme 
svarende til positioner anvendt ifm. VVM-redegørelsen for Maabjerg BioEnergy udført af 
Rambøll i november 2008. Endvidere er der foretaget støjberegning i et net af punkter (grid) 
med indbyrdes afstand på 10 meter til optegning af interpolerede støjniveaukonturer.  

Tabel 8-2 viser de beregnede støjbidrag samt den summerede støjbelastning angivet for hhv. 
dag-/natperiode, idet resultatet for aften- og natperiode er ens.  

Tabel 8-2: Beregnede støjbidrag i dB (A) fra MEC (dag/nat) 

Referencepunkt Maabjerg  
Bioethanol 

Maabjerg 
BioEnergy 

Måbjerg- 
værket 

Sum 

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 35/34 33/32 38/37 

10 - Boligområde 
02.B.01 

22/21 24/23 25/25 28/28 

 
Af Tabel 8-2 fremgår det, at ingen af de tre virksomheder vil give anledning til støj, der 
overskrider de vejledende grænseværdier på 45 dB om dagen og 40 dB om natten ved 
naboboliger. Det fremgår endvidere, at summen af støj fra MEC vil være op til 45 dB om 
dagen og op til 40 dB om natten for alle boliger i det åbne land bortset fra Asmosevej 1, hvor 
der vil være ca. 43 dB om natten. Det er 3 dB mere end støjgrænseværdier for de enkelte 
virksomheder. Det er vigtigt at bemærke, at de enkelte virksomheder vil kunne overholde de 
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vejledende grænseværdier for støj. Det vurderes at være acceptabelt med en overskridelse på 
3 dB i den summerede støjbelastning fra MEC, idet overskridelsen kun omfatter én bolig i det 
åbne land ved den forventede normale drift.  

I Figur 8-1 og 8-2 er vist støjkonturer for støjbidrag fra Maabjerg Bioethanol anlægget i hhv. 
dag- og natperioden. 
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Figur 8-1 og 8-2: Øverste figur: Beregnet støjbidrag fra Maabjerg Bioethanol om dagen. 
Nederste figur: Beregnet støjbidrag fra Maabjerg Bioethanol om natten 

I Figur 8-3 og 8-4 er vist støjkonturer for støjbidrag fra BioEnergy anlægget i hhv. dag- og 
natperioden. 
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Figur 8-3 og 8-4: Øverste figur: Beregnet støjbidrag fra Maabjerg BioEnergy om dagen. 
Nederste figur: Beregnet støjbidrag fra Maabjerg BioEnergy om natten 

I Figur 8-5 og 8-6 er vist støjkonturer for støjbidrag fra Måbjergværket i hhv. dag- og 
natperioden. 
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Figur 8-5 og 8-6: Øverste figur: Beregnet støjbidrag fra Måbjergværket om dagen. Nederste 
figur: Beregnet støjbidrag fra Måbjergværket om natten 

 

I Figur 8-7 og 8-8 er vist støjkonturer for det samlede støjbidrag fra alle MEC anlæg i hhv. 
dag- og natteperioden. 
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Figur 8-7 og 8-8: Øverste figur: Beregnet støjbidrag fra MEC om dagen. Nederste figur: 
Beregnet støjbidrag fra MEC  om natten 

Omkring den eksisterende affaldsvirksomhed Nomi i/s og H.J. Hansen Holstebro A/S er der 
placeret en ca. 7 m høj jordvold. I forbindelse med MEC projektet fjernes den nordøstlige del 
af denne, idet der skal etableres adgangsvej til Maabjerg Bioethanol. For at belyse 
konsekvensen heraf, er der udført en støjberegning hhv. med og uden denne del af jordvolden 
- og hvor hver virksomhed betragtes som en flade kilde med en arealnormeret lydeffekt jævnt 
fordelt over hele virksomhedens område. 

Placering af virksomheder/støjkilder og nærmeste naboejendomme fremgår af nedenstående 
Figur 8-9. 
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Figur 8-9: Eksisterende virksomheder, støjkilder, hvor jordvold fjernes 

Resultatet af disse beregninger viser, at når den nordøstlige del af jordvolden fjernes, 
forventes det samlede støjbidrag fra disse virksomheder at stige med ca. 1 - 1½ dB ved de 
nærmeste naboer mod nordøst (reference punkter 1 og 2). Dog vil støjbidraget fra støjkilden, 
som repræsenterer Nomi i/s jordkarteringsanlæg, stige med ca. 4 dB. 

Det samlede støjbidrag fra Nomi i/s anlæg er tidligere kortlagt til 41 - 44 dB i dagperioden, og 
virksomheden vil derfor fortsat kunne overholde støjgrænseværdierne ved de nærmeste 
naboer. 

Støjbidraget fra H.J. Hansen Holstebro A/S vil forblive uændret og fjernelse af den 
nordøstlige del af jordvolden vil således ikke have betydning i forhold til virksomhedens 
støjvilkår. 
 

Kumulativ støjeffekt i driftsfasen 
For ekstern støj fra virksomheder er det den enkelte virksomheds samlede bidrag til 
støjbelastningen i omgivelserne, der lægges til grund i forbindelse med vurdering ved 
planlægning og regulering i forhold til støjgrænseværdier. Dvs. den samlede støj fra den 
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enkelte virksomhed skal overholde støjgrænseværdierne - og må udfylde rammerne inden for 
disse - som fastsættes jf. vilkår i en miljøgodkendelse.  

For at beskrive den kumulerede effekt af støjbidraget fra flere virksomheder kan det antages, 
at hver enkelt virksomhed bidrager med et støjniveau svarende til den mest skærpede 
støjgrænseværdi ved den nærmeste nabo, som i dette tilfælde er 40 dB i natperioden ved den 
nærmeste enkeltliggende bolig i det åbne land. 

Med udgangspunkt heri kan det beregnede støjbidrag fra de enkelte virksomheder jf. Tabel 8-
2, opskrives, således at støjniveauet ved den mest belastede nabo sættes lig 40 dB og 
resultatet ved de øvrige naboer korrigeres tilsvarende. For Maabjerg Bioethanol er højeste 
værdi netop 40 dB ved Asmosevej 1, hvorfor der ikke skal korrigeres yderligere i de øvrige 
referencepunkter. For Maabjerg Bioenergy er den højeste værdi 38 dB ved Asmosevej 1, og 
resultatet skal i alle referencepunkter korrigeres med +2 dB. For Måbjergværket er den 
højeste værdi 34 dB ved Asmosevej 2/Nørhedevej 1, og resultatet skal i alle referencepunkter 
korrigeres med +6 dB. 

Med anvendelse af disse forudsætninger, kan den kumulative støjbelastning beregnes som 
angivet i nedenstående Tabel 8-3. 

Tabel 8-3: Beregnede kumulative støjbidrag i dB(A)ved udnyttelse af støjmæssig ramme i 
natperioden 

Referencepunkt Maabjerg  
Bioethanol 

Maabjerg 
BioEnergy 

Måbjerg- 
værket 

Sum 

1 - Asmosevej 1 40 40 39 44 

2 - Asmosevej 2 36 38 40 43 

3 - Nørhedevej 3 31 35 39 41 

4 - Nørhedevej 1 29 34 40 41 

5 - Struer Landevej 
20 

31 35 32 38 

8 - Struer Landevej 9 29 36 38 40 

10 - Boligområde 
02.B.01 

21 25 31 32 

 

Såfremt de tre virksomheder alle udnyttede støjrammen op til 40 dB om natten ville 
støjgrænsen om natten på 40 dB være overskredet på 4 boliger, boligerne 1, 2, 3 og 4.  
Maabjerg Bioethanol etableres med den nyeste teknologi, og vil overholde støjgrænserne ved 
nærmeste nabobolig og ligge væsentligt under støjgrænserne ved andre naboboliger. De to 
eksisterende virksomheder Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket kan i dag overholde 
støjgrænserne ved nærmeste naboboliger, som er fastlagt i nuværende miljøgodkendelser.   
Det bemærkes, at alle tre virksomheder i MEC, når de er fuldt udbyggede og i drift, vil kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for industrivirksomheder. Med de planlagte 
udbygninger og væsentlige udvidelser af virksomhederne i MEC vurderer bygherre, at det 
ikke er muligt at skærpe Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier af hensyn til den 
summerede støjpåvirkning af naboboliger. Der anvendes allerede nyeste teknologi ved 
udbygningerne, og det vil være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger at 
tilpasse driften til skærpede støjkrav. Der er ikke fastsat bestemmelser om skærpede støjkrav 
til virksomhederne i lokalplanen og kommuneplantillægget af MEC med hensyn til den 
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kumulerede støjpåvirkning fra MEC. Miljøstyrelsen vil efter offentlighedsfasen tage endelig 
stilling til, om der skal stilles krav til yderligere nedbringelse af støjbelastningen. 
 
8.3 Afværgeforanstaltninger 

 
Der vil i udbudsbetingelserne for nye anlæg blive stillet krav til anlægsleverandører om, at det 
samlede anlæg overholder de mest skærpede støjgrænseværdier i natteperioden ved de 
nærmeste beboelser.  

 

8.4 Overvågning 
 

Der vurderes ikke at være behov for støjkontrol ud over, hvad der fastsættes i 
miljøgodkendelserne for virksomhederne. 
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8.5 Sammenfatning og vurdering  
 

VVM-redegørelsen har belyst støjforholdene og Miljøstyrelsen vurderer at støj billedet er 
retvisende og beskrevet på et niveau, der er fyldestgørende som grundlag for udarbejdelse af 
kommuneplantillæg med retningslinjer. De væsentligste støjkilder er vurderet og angivet i 
nedenstående Tabel 8-4, og det er angivet, om disse vil forudsætte konkrete vilkår i 
miljøgodkendelsen.  

Tabel 8-4: Oversigt og vurdering af støjkilder 

Emne Maabjerg  
Bioethanol 

Måbjergværket 
med 
Renescience 

Maabjerg 
BioEnergy med 
biogasopgradering 

Bemærkninger  

Anlægsfasen     
Kørsel med 
lastvogn 

    

Ramme 
pæle/pilotering, 
vibrationer 

   Ingen påvirkninger 
af nabobeboelser 

Driftsfasen     
Kørsel med 
lastvogn intern 

    

Kørsel med 
lastvogn ekstern 

   Især kørsel med 
halm og gylle 

Procesventilation     

Afkast skorsten     
Gasrensningsanlæg     
Samlet støj fra 
MEC 

   3 dB over 
støjgrænse for 
enkeltvirksomheder 
på Asmosevej 1. 
Ved vurdering af 
støjkilder i 
kumulation er støj 
om natten 
overskredet på 4 
ejendomme: 
Asmosevej 1 med 4 
dB(A), Asmosevej 2 
med 43 dB(A), samt 
Nørhedevej 1 og 3 
med 41  dB(A) 

 
Ingen betydning  :  Der er ingen påvirkning af betydning 
Mindre betydning: Der kan være en lille påvirkning men ingen påvirkning af betydning 
udenfor området 
Moderat betydning Der kan være en moderat påvirkning, også uden for området 
Væsentlig betydning Der kan være en væsentlig påvirkning, også udenfor området 
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9. Luftforurening og klima  

Anlægget vil både i anlægs- og driftsfasen medføre luftforurening og have effekter på klimaet. 
De væsentligste effekter i anlægsfasen vil være støvemissioner fra anlægsarbejdet og 
brændstofemissioner fra gravemaskiner og lastbiler. I driftsfasen vil der kunne forekomme 
emissioner af lugt, primært fra bioethanolanlægget og biogasanlægget og emissioner fra 
forbrænding af affald og restprodukter fra processerne. Desuden vil den omfattende 
transport af halm, bioethanol og affaldsprodukter give brændstofemissioner som rækker 
udenfor arealet. Anlægget vil have en væsentlig positiv klimaeffekt, idet hovedformålet med 
MEC er at producere CO2 neutrale brændsler i form af bioethanol og biogas. 

 

9.1 Metode 

De væsentligste emissioner fra anlægget vil være lugt, støv (med tungmetaller), NOX, SO2 og 
CO2. Der er foretaget en emissionsopgørelse baseret på de foreløbige rapporter fra de enkelte 
anlæg, samt transport- og klimaberegninger foretaget i forretningsplanen for projektet. 
Spredningsberegninger fra punktkilder er foretaget ved hjælp af OML multikildemodellen, og 
der er udført vurdering og beregning af tør- og våddeposition ved hjælp af de metoder der 
anbefales af DCE. De detaljerede metoder og forudsætninger der er anvendt fremgår af de 
enkelte delafsnit. 

9.2 Eksisterende forhold 

Den væsentligste eksisterende luftforurening fra området stammer fra Måbjergværket og 
Maabjerg BioEnergy (biogas), samt transport til og fra området. De to eksisterende 
genbrugsvirksomheder Nomi I/S og H.J. Hansen A/S bidrager kun i begrænset omfang til 
luftemissioner. 
 

Luftemissioner fra Måbjergværket og Maabjerg BioEnergy 
Maabjerg BioEnergy er under bygning, men vil blive væsentligt udvidet i forbindelse med 
MEC projektet. Statussituationen er derfor beregnet som den situation der findes i dag, dvs. 
kun med Måbjergværket i drift, og suppleret med emissionerne fra det nuværende godkendte 
Maabjerg BioEnergy med de emissioner der er angivet i miljøgodkendelsen af 22. december 
2010. 
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Tabel 9-1 Eksisterende emissioner fra skorstensafkast 

Måbjergværket Maabjerg BioEnergy 
Samlet 

emission 

Nuværende emissioner 
[mg/s] 

Godkendte 
emissioner jf. 

godkendelse af 22. 
dec. 2010 [mg/s] 

mg/s Tons/år1)   

Affald 
1 

Affald 
2 

Biokedel Gasmotorer Biofilter   

Lugt2) 315,9 315,9 304,2 234 9,4 1179,4 35.31 
Støv 
total 

225 225 433 0 0 883 26.70 

UHC 0 0 0 9.125 0 9125 0.26 
SO2 1.125 1.125 4.333 0 0 6.583 199.07 

NO2 4.500 4.500 4.333 2.917 0 16.250 217.76 
CO 1.125 1.125 13.542 7.300 0 23.092 479.65 
Cd 1,01 1,01 0,05 0 0 2,07 62.603) 

Hg 1,13 1,13 0,01 0 0 2,27 68.643) 
As 1,37 1,37 0,06 0 0 2,80 84.673) 
Pb 5,09 5,09 0,16 0 0 10,34 312.683) 

Cr 0,88 0,88 0,29 0 0 2,05 61.993) 
Cu 1,22 1,22 15,74 0 0 18,18 549.763) 
Mn 1,08 1,08 0,01 0 0 2,17 65.623) 

Ni 1,62 1,62 0,33 0 0 3,57 107.963) 
1) Ved 8.400 driftstimer/år for Måbjergværket og 8.000 driftstimer/år for Maabjerg 
Bioenergy. 
2) Lugt er opgivet i mg/Nm3, som er omregnet fra LE/Nm3 ved at gange med 7,8 og dividere 
med 1.000, jf. OML-vejledningen. 
3) Kg/år 

Maabjerg BioEnergy er godkendt med et samlet krav om overholdelse af et lugtbidrag på 
max. 5 LE/m3 i omgivelserne. 

9.2.1 Luftemissioner fra Nomi Affaldsterminal I/S 
Nomi Affaldsterminal I/S er miljøgodkendt af tidligere Ringkjøbing Amt ved skrivelse af 9. 
december 1999. Virksomhedens hovedaktivitet omfatter sortering og oparbejdning af blandet 
erhvervsaffald til genanvendelse og deponering. Herudover udføres håndtering og 
videreforsendelse af farligt affald fra husholdninger og virksomheder. Virksomheden 
omfatter ligeledes en genbrugsstation. Af miljøgodkendelserne fremgår det, at der kun 
forventes emission af små mængder stoffer til luften fra virksomheden, herunder fortrinsvist 
støv. Det er ikke fundet relevant at fastsætte generelle emissionsgrænser eller 
emissionsgrænseværdier for virksomheden. 

9.2.2 Luftemissioner fra H.J. Hansen I/S 
H.J. Hansen I/S er en genbrugsvirksomhed godkendt af det tidligere Rinkjøbing Amt første 
gang 28. juni 1996 med senere tillægsgodkendelser. Virksomheden sorterer og nedknuser 
byggeaffald. Af miljøgodkendelserne fremgår, at virksomhedens drift ikke må give 
anledening til støv-, røg- eller lugtgener i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder 
væsentlige. Den overvejende luftemission udgøres af udstødningsgasser fra maskiner og 
køretøjer samt støv fra arbejdsarealerne. Støvemissioner begrænses enten ved 
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vandpåsprøjtning i umiddelbar nærhed af knuseaggregatet og/eller ved påsprøjtning af de 
byggematerialer, der skal knuses. 

Transportemissioner fra eksisterende virksomheder 
Transportemissioner forekommer både fra transport af affald og restprodukter ved 
Måbjergværket og transport af restprodukter til Maabjerg BioEnergy. Desuden er der 
transport til og fra Nomi og H.J. Hansens genbrugsstationer. 

Der er samlet givet tilladelse til 160 lastbiltransporter i døgnet til og fra Måbjergværket i 
miljøgodkendelsen fra 2005 på baggrund af en støjvurdering. Under normal drift vil 
Maabjerg Bioenergianlæg genere ca. 61 lastbiltransporter og ca. 45 vare- og 
personbiltransporter pr. døgn jf. miljøgodkendelsen fra 2010. Trafikken til og fra NOMI og 
genbrugsstationen er i VVM rapporten for Maabjerg BioEnergy fra 2008 opgjort til en 
årsdøgntrafik på 120 lastbiler og 180 person- og varevogne. 

Den eksisterende samlede trafik til- og fra MEC området kan derfor opgøres til ca. 341 
lastbiltransporter og 225 person- og varebiltransporter pr. døgn. Bidraget til den samlede 
luftemission fra den eksisterende trafik vurderes at være begrænset sammenlignet med 
skorstensemissionerne, og er derfor ikke opgjort. 

Klimaeffekter fra eksisterende virksomheder 
Både Måbjergværket og Måbjerg BioEnergy bidrager positivt til klimaeffekten gennem 
substitution af fossile brændsler. Den samlede reduktion af CO2 ækvivalent udledningen på 
grund af de 2 eksisterende virksomheder kan opgøres til ca. 125.000 tons/år opgjort som 
følger: 
 

Måbjergværket 
Måbjergværket har en samlet indfyret effekt på 126 MW, heraf 68 MW affald og 58 MW 
biobrændsel. Med en driftstid på 8.400 timer pr. år vil værket reducere CO2 emissionen ved 
erstatning af kul med affald og biobrændsel som følger: 

126 MW* 8.400 timer/år * 94,6 kg CO2/GJ - 68 MW * 8400 timer/år * 32,5 kg CO2/GJ = 
81.560 tons CO2, idet der anvendes flg. emissionsfaktorer: 

› Kul: 94,6 kg CO2/GJ 
› Affald: 32,5 kg CO2/GJ  
› Biobrændsel: 0 kg CO2/GJ 

 
Maabjerg BioEnergy 
Den samlede reduktion i CO2 ækvivalenter/år fra Maabjerg BioEnergy og fra 
landbrugsarealerne er i VVM rapporten fra 2008 opgjort til ca. 40.000 tons CO2 ækv./år, 
hvilket opnås gennem substitution af 15.000 m3 naturgas med biogas på Måbjergværket, 
Vinderup og Holstebro centrale rensningsanlæg, og ved substitution af 15.000 MWh 
naturgas med biogas til fjernvarme, Holstebro-Struer varmeforsyning. Brutto salg af el fra 
biogasmotor opvejes af et næsten ligeså stort egetforbrug af el på biogasanlægget og 
efterbehandlingsanlægget og bidrager derfor ikke til CO2 regnskabet for anlægget. 

9.3 Vurdering af virkninger på miljøet 

 
Anlægsfasen 
I anlægsfasen vil der på grund af gravearbejde og transport af jord og materialer forekomme 
emission af støv der kan påvirke nærområderne. Dette vil især kunne berøre de nærmest 
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liggende boliger og de eksisterende virksomheder på området. Desuden vil Nupark kunne 
blive påvirket. Transport og gravearbejde vil også give brændstofemissioner i anlægsfasen. 
MEC anlægget er endnu ikke detailprojekteret, og der findes derfor ikke tilgængelige 
oplysninger om jordflytning, transport mv. der kan bruges til emissionsberegninger. I 
projektet vil der dog blive truffet foranstaltninger til at forhindre uacceptable støvgener ved 
naboer, og det vurderes, at brændstofemissionerne vil være ubetydelige set i forhold til 
procesemissioner og transporten i driftsfasen. 
 

Driftsfasen 
I driftsfasen vil de væsentligste emissioner være lugt, støv, tungmetaller, UHC, NOx og SO2 og 
CO. Der er i dette afsnit foretaget en emissionsopgørelse for MEC anlægget der viser hvor 
meget emissioner ændres. Generelt vil der ske en stigning i emissionerne af alle stoffer 
undtagen for tungmetaller. Faldet i tungmetalemissioner skyldes at den ene af affaldslinierne 
vil blive erstattet af en ligninlinie. Tungmetalindholdet i lignin er væsentligt lavere end i 
affald. Stigningen af øvrige emissioner skyldes at den samlede produktion af biobrændsler 
øges ganske betydeligt. 

Vurderingen af påvirkningen på luftkvaliteten er koncentreret om de kumulative effekter, 
dvs.: 

 Den samlede lugtpåvirkning 

 Virkningen af nedfald af tungmetaller, eutrofierende og forsurende stoffer 

 Klimapåvirkningen 

For OML-beregninger der påviser at B-værdier og lugtgrænser for anlægget overholdes, 
henvises der til miljøansøgninger for de enkelte anlæg.  

Forudsætninger for kumulative OML-beregninger 
De beskrevne OML-beregninger ligger til grundlag for depositionsberegningerne, som indgår 
i VVM'en.  
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Emission til omgivelserne 
I Tabel 9-2 er luftemissionerne opgjort. 

Tabel 9-2: Udledningen fra luftafkast til omgivelserne ud fra 8.400 drifttimer for Måbjergværket og Maabjerg BioEthanol og 8.000 driftstimer for Maabjerg 
BioEnergy. Totalt for det nuværende scenarie og udspecificeret for det fremtidige - ændringen er beregnet. Emissionskoncentrationerne og udledningen pr 
sekund, kan ses i 0. 

Nuværende 
scenarie 

 
Fremtidigt scenarie 

Måbjergværket BioEnergy BioEthanol 
Samlet  

 Affald 1 Bio 1 Bio 2 
Slamtør

ring 
Gas-

motorer 
Biofilter RTO 

Pillekøle
r 

RTO 
Hammer-

mølle 

Samlet  
[tons/år

] 
Afkast Enhed 

1-31) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-9 

Ændring 
[tons/år] 

Lugt1) [tons/år] 35,31 9,55 9,20 4,60 17,69 26,96 3,74 1,34 8,56 10,11 6,79 90,03 54,71 

Støv [tons/år] 26,70 6,80 13,09 6,55 - - - - 2,19 2,16 2,90 29,38 2,68 

UHC2) [tons/år] 0,26 - - - - 262,80 - - - - - 262,80 262,54 

SO2 [tons/år] 199,07 34,02 131,03 65,53 - - - - - - - 230,58 31,51 

NO2 [tons/år] 217,76 136,08 131,03 65,53 - 134,4 - 23,4 - 11,0 - 516,30 298,54 

CO [tons/år] 479,65 34,02 409,51 204,76 - 201,6 - 23,4 - 11,0 - 865,93 386,28 

Cd [kg/år] 62,60 30,62 1,37 0,69 - - - - - - - 32,68 -29,92 

Hg [kg/år] 68,64 34,02 0,30 0,15 - - - - - - - 34,47 -34,18 

As [kg/år] 84,67 41,50 1,83 0,91 - - - - - - - 44,24 -40,43 

Pb [kg/år] 312,68 153,77 4,90 2,45 - - - - - - - 161,12 -151,56 

Cr [kg/år] 61,99 26,54 8,67 4,33 - - - - - - - 39,54 -22,45 

Cu [kg/år] 549,76 36,74 476,09 238,05 - - - - - - - 750,88 201,12 

Mn [kg/år] 65,62 32,66 0,23 0,11 - - - - - - - 33,00 -32,62 

Ni [kg/år] 107,96 48,99 9,95 4,97 - - - - - - - 63,91 -44,05 

 
1) Lugt er omregnet fra lugtenheder til mg/s. 
2) ~100 % CH4
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Vurdering af den samlede lugtpåvirkning 
Der er gennemført OML beregning af den kumulative lugtpåvirkning fra MEC ved brug af de 
skorstensdimensioner og de lugtemissioner der angivet i 0. 

Resultatet af beregningen er vist i Figur 9-1. Det fremgår heraf at det maksimale lugtbidrag 
vil være 5-6 LE/m3 i områder sydvest for MEC og inde på MEC's egne arealer. I boligområdet 
syd for MEC forventes maksimale lugtbidrag på 5 LE/m3. Dette vurderes at være acceptabelt 
da lugtgrænsen i Miljøstyrelsens lugtvejledning er 5-10 LE/m3, der normalt fortolkes således 
at bidraget ikke må være over 5 LE/m3 i større samlede boligområder, og 10 LE/m3 i øvrige 
områder.  

 

Figur 9-1: Beregning af det samlede lugtbidrag fra MEC i Lugtenheder (LE)/m3 

 

Højeste værdi i omgivelserne er 7,96 LE/m3 i 1000 m's afstand i retning 340 grader, de 
præcise resultater kan ses i 0. Som Figur 9-1 viser, er det en let overskridelse af 
grænseværdien på 5 LE/m3 i erhvervsområde E2 på maksimalt 6,76 LE/m3. Dette vurderes at 
være acceptabelt. 

Vurdering af den samlede klimaeffekt 
MEC baserer sin produktion på ikke-fossile brændsler og opnår derigennem en betydelig CO2 
reduktion gennem: 

› Substitution af benzin med 2. generations bioethanol 

› Biogas erstatter naturgas (der delvist opgraderes til VE gas) 
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› Lignin (som er restprodukt fra bioethanolproduktionen) erstatter affald og kul, som 
brændsel i kraftvarmeproduktionen 

Omlægningen vil også medføre en lille udledning af methan fra gasmotorerne (262,8 t/år, se 
Tabel 9-2) og fra gasopgraderingsanlægget (0,84 t/år, data fra identisk anlæg Malmberg 
Water AB). Omregningen fra CH4 til CO2-ækvavilenter sker ved at gange med 25. 

Øvrig diffus emission fra reaktortanke og efterlagertanke for afgasset udrådningsmateriale 
vurderes som 0, da alle efterlagertanke er forbundet til gassystemet således af at biogassen 
der produceres efter at udrådningsmaterialet har forladt opsamles (ved lavt tryk) og 
indpumpes på gasanvendelsessystemet, og der er således ikke gasudslip fra disse tanke. 
Produktionsreaktorerne er ligeledes helt tætte og der udsendes ikke gas til omgivelserne fra 
disse tanke. Ligeledes er gasklokkerne (gasmembraner) udført som 3-lags membraner der 
sikrer mod udslip af metan herfra. 

CO2 reduktionen fra de 3 kilder er vist i Tabel 9-3. 

Tabel 9-3: CO2-reduktion MEC 

CO2 
reduktion 
MEC 

Brændvær
di 

Energimæng
de 

CO2 
CO2 

reduktio
n 

Kilde 

Enhe
d 

Mængde 

(GJ/enhed) (GJ) (t/GJ) (t) 

Bioethanol 
erstatter benzin  

m3 73.200 21,2000 1.551.840 
0,072

8 
112.974 

Biogas erstatter 
naturgas 

m3 
81.600.00

0 
0,0234 1.909.440 

0,056
7 

108.265 

Lignin erstatter 
affald lokalt  

t 160.000 10,0000 1.600.000 
0,032

5 
52.000 

Lignin erstatter 
kul centralt 

t 40.410 29,3000 1.184.013 
0,093

6 
110.824 

Udledt methan t 263,64 - - - -6.591 

I alt      377.472 

 

Hertil kommer en øget CO2-emission fra egetforbruget af el og fra transport: 

Egetforbrug af el: 
Nettoforbruget af el i MEC er opgjort til 20.455 MWh/år. Med en CO2 emissionsfaktor på 405 
kg CO2/MWh (jf. Energinet.dk, 2011), giver det en emission på 8.284 tons CO2/år fra 
egetforbrug af el. 

Transport: 
I forbindelse med bioethanolfabrikken er der regnet med 155 lastbiltransporter pr. dag, eller 
56.575 transporter pr. år. Ved både til- og frakørsel er antallet af ture det dobbelte, 
dvs.113.150. 
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Forudsættes det, at en gennemsnitstransport fra halmleverandør, råvareleverandører og 
aftagere af produkter til MEC er 45 km, betyder dette en samlet kørt afstand på 5.091.750 km 
pr. år. 

Det kan forventes at en lastbil med anhænger kan tilbagelægge 3 km/liter diesel, og 
transporten af halm til MEC vil derfor årligt forbruge ca. 1,7 mio. liter diesel. Iflg. 
Energistyrelsen udleder 1 liter diesel 2,93 kg CO2.  

Transporten til og fra MEC indebærer således under disse forudsætninger en CO2- udledning 
på årligt 4.973 tons CO2. 

Samtidig vil antallet af transporter til Måbjergværket falde, idet kapaciteten på anlægget i høj 
grad dækkes af interne restprodukter fra de øvrige anlæg. Antallet af transporter ændres som 
følger: 

Tabel 9-4: Ændring af lastbil ture til og fra Måbjergværket, som følge af MEC projektet 

Antal lastbiltræk 
á 12 tons 

Hverdage Lørdage Søndag 

Nuværende, jf. 
godkendelse 

120 20 20 

Fremtidigt, under 
MEC 

108 4 0 

Antal dage/år 312 53 53 

I alt ændring i 
transporter 

-3.744 -848 -1.060 

 
Faldet i lastbiltransporter til Måbjergværket vil således samlet være 5.652 ture/år. Med 
samme forudsætninger som ovenfor vil CO2 reduktionen blive 248 tons/år. Den samlede CO2 
effekt af transport vil derfor blive ca. 4.973 - 248 = 4.725 tons/år, hvilket udgør ca. 1,3 % af 
projektets samlede CO2 reduktion. 

Samlet klimaeffekt 
MEC projektet vil således øge CO2 reduktionseffekten fra de nuværende ca. 125.000 tons 
CO2/år til ca. 377.000 tons CO2/år, eller ca. en 3-dobling af effekten. Reduktionen på 
377.000 tons CO2/år er af omtrent samme størrelsesorden som den samlede CO2 emission i 
Holstebro kommune (424.000 tons i 2007, jf. Klimaplan 2011-2025 for Holstebro 
Kommune), reduktionen skal dog ses som en samlet samfundseffekt for Danmark og ikke 
kun Holstebro. 

Vurdering af den samlede deposition 
Depositionsberegninger vil blive gennemgået i dette afsnit. Evt. effekter af depositionen vil 
blive gennemgået i natur afsnittet. 

Metoder og kilder 
Bidrag til depositionen af kvælstof, svovl og relevante tungmetaller fra det kommende MEC 
ved Holstebro, beregnes på baggrund af årsmiddelværdierne beregnet i OML-multi (version 
5.03), ud fra de i 0 redegjorde inputs. OML anvender standard meteorologisk datasæt fra 
Kastrup 1976. Der er tale om beregninger på baggrund af et worst case scenarie, hvor den 
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kumulative effekt af et fremtidigt driftsscenarie med ovnlinje 4 og 5 samt biomassefyret er 
brugt i beregningen.  

 

Fremgangsmåde og beregninger kan ses i 0. 
 
Eutrofiering 

Kvælstofbelastningen er størst i en afstand af ca. 600 m fra Måbjergværket (0,0 ved 
skorstenen), hvor emissionerne vil medføre et nedfald på 0,76 kg N/ha/år. 200, 2000, 6000 
og 10.000 m fra anlægget er kvælstofdepositionen henholdsvis 0,15; 0,28; 0,10 og 0,06 kg 
N/ha/år ( 

Tabel 9-5). Baggrundsdepositionen i området ligger på 15 kg N/ha/år og dermed kommer det 
kumulerede bidrag fra det planlagte MEC til at udgøre mellem 0,4 og 4,8 % af den samlede 
kvælstofdeposition i området afhængigt af afstanden fra MEC. Beregninger på 10.000 m. er 
valgt som yderste beregningspunkt, da det svarer til afstanden til nærmeste Natura 2000 
område vest for MEC. Der er ikke taget hensyn til våddeposition af kvælstof, idet 
opløseligheden af kvælstofoxider i vand er meget lille. 

 
Tabel 9-5 : Deposition af NOx som følge af den kumulerede røggasudledning fra MEC. 

Afstan
d fra 
0,0 
(m) 

Nærings-
bidrag 

(kgN/ha/å
r) 

Baggrunds
-

deposition 
(kgN/ha/å

r) 

Samlet 
deposition 
(kgN/ha/å

r) 

Anlæggets 
bidrag, % af 

samlet 

Forsurende 
effekt af N1) 

(keq/ha/år) 

100 0,22 15,22 1,45 1,09 
200 0,24 15,24 1,59 1,09 
300 0,26 15,26 1,74 1,09 
400 0,28 15,28 1,84 1,09 
500 0,29 15,29 1,95 1,09 
600 0,30 15,30 2,03 1,09 
800 0,38 15,38 2,50 1,10 

1000 0,40 15,40 2,70 1,10 
1500 0,35 15,35 2,36 1,10 
2000 0,29 15,29 1,96 1,09 
3000 0,22 15,22 1,46 1,09 
4000 0,17 15,17 1,11 1,08 
5000 0,13 15,13 0,89 1,08 
6000 0,11 15,11 0,74 1,08 

10.000 0,07 

15 

15,07 0,45 1,08 
1) Den forsurende effekt af N er for anlæg + baggrund og er meget usikker, da 
der ikke er taget højde for hvor stor en del af depositionen, der reelt har en 
forsurende effekt. 
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Forsuring 
Tørdeposition af SO2 alene har en forsurende effekt på op til 0,02 keq/ha/år (Tabel 9-6). 
Dette niveau forventes i en afstand af 800 m til 2.000 m fra skorstenen. Den forsurende 
effekt af baggrundsdepositionen af SO2 i området er 0,29 keq/ha/år og dermed kommer den 
samlede forsurende effekt, som følge af SO2-deposition, til at ligge på mellem 0,29 og 0,31 
keq/ha/år. Dette interval er markant lavere end tålegrænserne for fersk natureng, overdrev 
og løvskov på henholdsvis 0,9-2,4 keq/ha/år for fersk natureng og overdrev og til 0,8-2,7 
keq/ha/år for løvskov (0,8-2,2 keq/ha/år for egeskov). 

Der forventes derfor ikke en væsentlig påvirkning af disse naturtyper. Den forsurende effekt 
som følge af kvælstofdeposition fra MEC (NOX) er også lav (op til 0,05 keq/ha/år), mens 
baggrundsemissionen er på 1,07 keq/ha/år. Den samlede forsurende effekt af SO2 og NOX i 
området bliver således mellem 1,37 og 1,43 keq/ha/år, inkl. baggrund. Disse estimater er 
konservative og tager ikke højde for vækstoptag, kvælstofprocesser eller jordens bufferevne.  

Tabel 9-6: Tørdeposition af SO2 og den forsurende effekt af S, som følge af den kumulerede 
røggasudledning fra MEC. 

Afstand 
fra 0,0 

(m) 

Deposition 
(kgS/ha/år)

1) 

Baggrunds
-

deposition 
(kgS/ha/å

r) 

Forsurende 
effekt af S 

(keq/ha/år) 

Baggrunds-
forsuring af S 
(keq/ha/år) 

Anlæggets 
bidrag, % af samlet 

S-relateret 
forsuring 

100 0,00 0,0000 0,00 
200 0,01 0,0007 0,25 
300 0,06 0,0040 1,37 
400 0,14 0,0088 2,97 
500 0,20 0,0128 4,27 
600 0,26 0,0160 5,30 
800 0,32 0,0202 6,58 

1000 0,35 0,0217 7,04 
1500 0,33 0,0204 6,65 
2000 0,32 0,0197 6,43 
3000 0,25 0,0156 5,14 
4000 0,19 0,0120 4,01 
5000 0,15 0,0094 3,16 
6000 0,12 0,0075 2,56 

10.000 0,07 

4,6 

0,0041 

0,29 

1,40 
1) Der er ikke beregnet på en evt. våddeposition, da der endnu ikke er udviklet en metode til 
dette. 
 

Tungmetaller 
Depositionen af metaller er ligeledes estimeret ud fra OML-beregninger. Som for NOX og SO2 
er depositionen af tungmetaller estimeret på baggrund af de forventede årlige middelværdier 
af røggasudledningen fra MEC.  

De estimerede depositioner er sammenholdt med baggrundsniveauer samt med 
jordkvalitetskriterierne, som er angivet på Miljøstyrelsens "Liste over kvalitetskriterier i 
relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand".  
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Tabel 9-7: Resume af resultaterne af depositionsberegningerne for tungmetaller, alle 
resultater kan ses i 0. I alle tilfælde er de højeste depositioner i afstandene 100 og 200 m. 

Bagg
rund

s-
depo
sitio

n 
(mg/ 
m2/å

r) 

Tør-
deposition  
(mg/m2/år

) 

Våd-
depositio

n  
(mg/m2/å

r) 

Samlet 
deposition  

pr kg 
tørstof  

(mg/kgTS/
år) 

Baggru
nds-

niveau,  
dyrkni

ngs-
laget 

(mg/kg
TS) 

Jord
-

kvali
tets-
krite
rier  

(mg/
kgTS

) 

År før 
overskridels

e af 
kriterium 

(år) 

Stof/ 
Afstan

d 

Alle 100 200 100 
20
0 

100 200 Alle Alle 100 200 

Cadmi
um 0,032 0 

0,000
5 0,38 0,18 

1,50 
E-03 

7,30 
E-04 

0,3 0,5 122 229 

Nikkel 0,219 0 0,0011 0,74 
0,3

6 
2,94 
E-03 

1,43 
E-03 

10 30 5.252 8.675 

Krom 
(VI) 

0,21 0 
0,000

8 
0,46 

0,2
2 

1,82 
E-03 

8,88 
E-04 

17,5 20 942 1.452 

Arsen 0,088 0 0,0007 0,51 
0,2

5 
2,03 
E-03 

9,90 
E-04 

10 20 4.205 7.469 

Kobbe
r 

0,72 0 0,0212 8,68 
4,2

2 
3,44 

E-02 
1,68 

E-02 
20 500 12.871 

24.37
3 

Bly 0,93 0 
0,002

4 
1,867 0,91 

7,40 
E-03 

3,60 
E-03 

20 40 2.565 4.997 

Kviksø
lv 

0,007 0 0 0,401 
0,2

0 
1,59 

E-03 
7,74 

E-04 
0,1 1 431 707 

 

Den største tørdeposition af tungmetaller sker 1000 m fra skorstenen, hvorimod 
våddepositionen er størst tæt på skorstenen, hvor koncentrationen i luften er højst. For 
cadmium, kobber og bly er depositionen fra anlægget større end baggrundsdepositionen ud 
til 2-3 km, for arsen er det ud til 800 m og for de resterende tungmetaller er det ud til en 2-
300 m. 

Som det fremgår af tabellerne, er det depositionen af cadmium, som tidligst vil medføre 
overskridelse af jordkvalitetskriterierne. Det vil dog tage minimum 122 år inden 
jordkvalitetskriterier overskrides inden for MEC's område og 229 år uden for MEC's område, 
hvilket er langt mere end levetiden for anlæggene. Deposition af tungmetaller fra 
røggasudledningen vil således ikke medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser for 
naturområderne indenfor anlæggets levetid. 

Furfural 
I forbindelse med produktionen af bioethanol baseret på halm vil der blive udledt furfural fra 
Maabjerg Bioethanol. Furfural er en organisk forbindelse (aldehyd), der dannes ved 
hydrolyse af den naturligt forekommende hemicellulose i halmen. 

MEC ansøger om en emissionskoncentration på 30 mg/Nm3 svarende til den koncentration, 
der er målt efter et termisk iltningsanlæg på Inbicon i Kalundborg. Målerapport er fremsendt 
til Miljøstyrelsen den 23. november 2012 i forbindelse med partshøringen. Denne 
koncentration i afkastet giver en immissionskoncentration af furfural på 1,31 µg/m3 med den 
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valgte skorstenshøjde, hvilket er under B-værdien for furfural på 2 µg/m3. MEC har 
endvidere i mail af 15. november 2012 dokumenteret overfor Miljøstyrelsen at denne 
emission ikke forventes at give skadevirkninger på naturområder. 

COWI har lavet en OML beregning for furfural fra Maabjerg Bioethanol  med den beregnede 
skorstenshøjde på 59,6 m (beregnet ud fra lugt som dimensionerende parameter), der viser 
at koncentrationen ved nærmeste Natura2000 område i 10 km's afstand er max. 0,00007 
mg/m3, dvs. ca. 28 gange lavere end B-værdien i luftvejledningen (0,002 mg/m3).  
 
Det er også under den meget konservative antagelse om, at furfural har en depositionsrate 
svarende til partikler beregnet, at jordkvalitetskriteriet (4 mg/kg) først vil overskrides efter 
mere end 4.600 år i 10 km's afstand. Der vil sandsynligvis gå endnu længere tid, da furfural 
har en tendens til at forblive på gasform når det udledes til luft, og i øvrigt nedbrydes meget 
hurtigt i luft (halveringstid ca. 0,3 dag i luft). Halveringstiden er ca. 182 dage i jord og vand, 
dvs. stadig forholdsvist letnedbrydeligt. Under anaerobe forhold må nedbrydningen forventes 
at ske væsentligt hurtigere, idet det er kendt at furfural er et af de første stoffer der omdannes 
af gærceller i den efterfølgende forgæring. 
 
Der er ingen omtale af furfural i de økotoxikologiske jordkvalitetskriterier, og der er ingen 
konkret viden om effekterne af furfural på habitater. Furfural er som nævnt letnedbrydeligt 
og har lavt bioakkumuleringspotentiale. 
 
Canadiske undersøgelser viser, at furfural ikke forekommer i koncentrationer i vandmiljøet, 
der kan skade vandorganismerj (Environment Canada, 2011). Den højest rapporterede 
koncentration i luft (2.7 × 10-3 mg/m3) er meget lavere end LOEC (den lavest observerede 
koncentration i toxicitetstest, der har vist signifikant effekt sammenlignet med en kontrol) på 
20 mg/m3, som er rapporteret fra forsøg i laboratorier med mus og rotter. B-værdien på 2.0 × 
10-3 mg/m3 ved MEC er således 10.000 gange lavere end LOEC. Ved nærmeste Natura 2000 
område ca. 10 km fra vil koncentrationen være 7.0× 10-5 mg/m3, hvilket er ca. 285.000 
gange lavere end LOEC. Baseret på disse undersøgelser er det derfor usandsynligt, at furfural 
skulle kunne skade akaviatiske eller terrestriske organismer omkring MEC. Projektet vil 
således heller ikke kunne påvirke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget i nærmeste 
Natura 2000 område eller øvrige Natura 2000 områder. 

9.4 Afværgeforanstaltninger 

Ingen behov ud over vilkår for luftemissioner fra Maabjergværket, Maabjerg BioEnergy og 
Maabjerg Bioethanol.  

9.5 Overvågning 

Ingen behov 

9.6 Sammenfatning og vurdering 

VVM-redegørelsen har belyst forholdene vedrørende luftforurening og klima, og 
Miljøstyrelsen vurderer, at redegørelsen er retvisende og beskrevet på et niveau der er 
fyldestgørende som grundlag for udarbejdelse af kommuneplantillæg med retningslinjer. De 
væsentligste forureningskilder er vurderet og angivet i nedenstående Tabel 9-8, og det er 
angivet om disse vil forudsætte konkrete vilkår i miljøgodkendelsen.  



   
116  

Tabel 9-8: Oversigt og vurdering af luftforurening 

Emne 
Maabjerg  
Bioethano

l 

Måbjergværke
t med 

Renescience 

Maabjerg 
BioEnergy med 

biogasopgraderin
g 

Bemærkninge
r 

Anlægsfase
n 

    

Lugt     
Støv     
Støv med 
tungmetaller 

    

NOX     
SO2     
CO2     
Driftsfasen     
Lugt    5-6 LE/m3 i 

områder sydvest 
for MEC og inde 
på MEC's egne 
arealer. I 
boligområdet syd 
for MEC 
forventes 
maksimale 
lugtbidrag på 5 
LE/m3 

Støv    standardvilkår 
Støv med 
tungmetaller 

   Der sættes vilkår 
af hensyn til 
habitat  

NOx    Der sættes vilkår 
af hensyn til 
habitat  

SO2    Der sættes vilkår 
af hensyn til 
habitat 

Furfural    Lugt vil være 
dimensionerende 
for 
skorstenshøjden 
og B- værdi vil 
derfor  blive 
overholdt med 
særdeles god 
margen. Der 
sættes vilkår af 
hensyn til habitat 

Klimaeffekt + + + Reduceret 
udledning af 
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klimagasser. 
Samlet reduktion 
ca. 377.000 tons 
CO2-ævk. Positiv 
påvirkning 

 
Ingen betydning  :  Der er ingen påvirkning af betydning 
Mindre betydning: Der kan være en lille påvirkning men ingen påvirkning af betydning 
udenfor området 
Moderat betydning Der kan være en moderat påvirkning, også uden for området 
Væsentlig betydning Der kan være en væsentlig påvirkning, også udenfor området. 
Påvirkningen kan også være væsentlig positiv. 
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10. Mennesker, sundhed og samfund 

Dette kapitel indeholder en gennemgang af de direkte og indirekte konsekvenser, som 
projektets miljøforhold kan have for de mennesker, som vil blive påvirket af Maabjerg Energy 
Concept (MEC) i henholdsvis anlægs- og driftsfasen. Kapitlet indeholder endvidere en 
vurdering af miljøpåvirkningernes afledte konsekvenser for større relevante 
samfundsgrupper og erhverv. Risikovurderingen af MEC's mulige påvirkninger af 
omgivelserne er mere detaljeret beskrevet i kapitel 6 Trafik og kapitel 8 Støj. 
 

10.1 Metode 
Vurderingen er baseret på en struktureret kvalitativ gennemgang af de direkte og indirekte 
konsekvenser. Fokus er rettet mod at lave en beskrivelse, der er let forståelig, og som giver 
mulighed for at få en hurtig og samlet indføring i, hvilken betydning projektets væsentlige 
miljøforhold kan få. I analysen skelnes mellem anlægsfase og efterfølgende driftsfase. 

I følge VVM-bekendtgørelsen2, skal redegørelsen “påvise, beskrive og vurdere et anlægs 
direkte og indirekte virkninger på… mennesker…”. Ud fra denne betragtning vurderes først 
de direkte konsekvenser for mennesket, herunder påvirkninger af livskvalitet, levevilkår samt 
sundhed. Mennesker indbefatter “Befolkningen, det vil sige enhver, hvis tilværelse kan 
tænkes at blive påvirket væsentligt af anlæggets miljømæssige konsekvenser uanset 
afstanden fra anlægget. Befolkningen kan således omfatte mennesker, som bor langt fra 
anlægget, hvis anlægget indebærer væsentlige ændringer af kendte landskaber eller 
rekreative arealer.” 

Dernæst vurderes de afledte påvirkninger på erhvervs- eller samfundsgrupper, der kan have 
socioøkonomiske konsekvenser. Den socioøkonomiske analyse tager afsæt i Bilag 4 i VVM 
bekendtgørelsen hvor det uddybes, hvilke beskrivelser der skal foretages. Her fremgår det, at 
en beskrivelse af de som en mulig følge af miljøpåvirkningerne afledte socioøkonomiske 
forhold skal indgå i VVM-redegørelsen. 

I forhold til analysen skal det fremhæves, at der generelt er tale om en meget overordnet 
fremstilling uden detaljerede konsekvensvurderinger eller særskilte økonomiske analyser.  

Analysen beskriver forholdene i området omkring MEC projektområdet - de eksisterende 
forhold - samt de forventede miljømæssige påvirkninger af etableringen af MEC, det vil sige 
forskellen mellem 0-alternativet og projektet.  

De direkte (miljø)påvirkninger for befolkningen er behandlet under følgende emner:  

› trafikale konsekvenser,  
› friluftsliv,  
› støj og vibrationer,  
› luftforurening,  
› vand, 
› arealanvendelse, samt 
› risiko. 

›  
Det vurderes desuden, om nogle af de beskrevne miljøpåvirkninger i forbindelse med 
etableringen af MEC kan medføre afledte socioøkonomiske effekter for erhvervs- eller 
samfundsgrupper. De miljøpåvirkninger, der kan få betydning, omfatter primært:  

› arealinddragelse,  

                                                                    
2 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125635 
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› barrierevirkninger,  
› støj og luftpåvirkning, samt  
› visuel påvirkning. 
 
 
Datagrundlag 
Datagrundlaget for vurderingen består af de øvrige kapitler i denne VVM-redegørelse samt 
projektgrundlaget og relevant statistik. Den primære kilde er VVM-redegørelsens relevante 
kapitler. Derfor fremstår dette kapitel som en opsummering af alle forhold herfra, som kan 
påvirke menneskers livskvalitet og sundhed eller væsentlige socioøkonomiske forhold. En del 
af beskrivelsen af eksisterende forhold er lavet ved hjælp af geografiske kort.   
 
Afgrænsning 
I denne VVM-redegørelse er det mest hensigtsmæssigt at afgrænse lokalområdet til de 
områder og den del af befolkningen, der må antages at blive direkte eller indirekte berørt af 
miljøkonsekvenser. Det drejer sig om borgere eller erhverv, der kan opleve ovennævnte 
miljømæssige påvirkninger, samt besøgende. 
 
10.2 Eksisterende forhold 
MEC projektområdet ligger ca. 2 km nord for Holstebro, afgrænset til vest af hovedvej 11 til 
Struer og Hjemvej mod øst.  

I projektområdet inden for lokalplanens grænser ligger i dag Måbjergværket, Maabjerg 
BioEnergy, samt Nomi affaldsterminal. Herudover ligger der inde på projektområdet HJ 
Hansen affaldsvirksomhed, der ikke er involveret i projektet.  
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Som det ses af Figur 10-1, er der primært en række landbrugsejendomme omkring 
projektområdet. Efterfølgende gennemgås de udpegede områder.  

 

Figur 10-1: Oversigtskort: Kommuneplanrammeområdet  hvori MEC projektet indgår som en 
delmængde.  
 

1) Nord vest for området ligger nordligst et nedlagt landbrug med beboelse og 
landbrugspligt, samt en minkfarm. 

2) Nordøst for området ligger nordligst en ejendom med beboelse. Desuden er der tre 
ejendomme med beboelse og landbrugspligt. 

3) Øst for området ligger beboelse, samt to ejendomme med landbrugspligt. Sydligst er 
en kyllingefarm. 
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4) Vest for området ligger en industrivirksomhed, Hundsballe Frø. Syd for cirkel 4 ligger 
to beboelsesejendomme. 

5) Sydvest for området ligger Nupark, som primært indeholder kontorvirksomhed. Vest 
for Nupark ligger beboelsesejendom samt planteskole. 

MEC projektområdet ligger placeret i Holstebro kommune. Kommunen har 57.251 
indbyggere per april 2012. I forhold til MEC projektområdet, er Måbjerg by (lige syd for 
projektområdet) nærmeste befolkning, hvor der bor ca. 8.500 (i sognet). Herudover er den 
nærmeste tættere bebyggelse Holstebro by lige syd for området, hvor der bor ca. 35.000 
mennesker. Noget længere nord for området, ca. 5 km., ligger Hjerm by med ca. 1.200 
indbyggere (i Struer Kommune). Hjermvej løber øst for projektområdet og er gennemkørsel 
for befolkningen, der bor nord for projektområdet til detailhandels område, der ligger syd 
for. Ligeledes er Hjermvej den primære vej for beredskabet. 

Den primære beskæftigelse i kommunen er indenfor ’offentlige og personlige tjenester’ samt 
industri. Landbrugsaktiviteter grænser op til projektområdet på alle sider. Holstebro 
kommune fremhæver specifikke erhvervspolitiske indsatsområder indenfor bl.a. klima, 
fødevarer og sundhed. Til underbyggelse af erhvervsområdet ligger væksthus Midtjylland 
med base i Nupark, som fysisk ligger på Struer Landevej lige syd for MEC projektområdet (se 
kort ovenfor).  
 

10.3 Vurdering af virkninger på miljøet 
 
Anlægsfasen 
Der er ikke identificeret væsentlige påvirkninger for mennesker i anlægsfasen i relation til 
arealanvendelse, risiko, støj, men der vil være mere trafik og støj end normalt. 

Trafikale konsekvenser 
 I anlægsperioden vil der forekomme transporter med jord, byggematerialer mv., som vil 
belaste vejene omkring byggepladsen og tilkørelsesvejene. Trafikken til og fra NOMI og 
genbrugsstationen er i VVM rapporten for Maabjerg BioEnergy fra 2008 opgjort til en 
årsdøgntrafik på 120 lastbiler og 180 person- og varevogne, jf. kapitlet om luftforurening og 
klima. Tilkørslen vil ske fra Energivej, og transporten vil primært komme til at foregå i 
dagtimerne, jf. kapitel 14. Det vil således primært være de ansatte og kunderne på de 
virksomheder, der ligger i nærheden af Energivej (cirkel 4 og 5), samt beboerne i de 
beboelsesejendomme, der ligger i det pågældende område, som vil blive berørt af den øgede 
trafik i området. Belastningen af beboerne afhænger af, om de er hjemme i dagtimerne.  

Friluftsliv  
Der er ikke identificeret rekreative interesser i eller omkring projektområdet, som vil kunne 
påvirkes af anlægsfasen, jævnfør kapitel 11.2.6 Rekreative interesser. Dog kan det enkelte 
menneske der benytter området til almene aktiviteter, såsom hundeluftning, cyklister mv. 
opleve midlertidige gener i form af støj fra anlægsarbejdet og arbejdskørsel. 

Luft 
I anlægsfasen vil der på grund af gravearbejde og transport af jord og materialer forekomme 
emission af støv og brændstof, der kan komme til at berøre de nærmest liggende boliger og de 
eksisterende virksomheder i nærområdet, jf. kapitlet om luft og klima. For at begrænse 
støvgenerne vil der i projektet blive etableret forebyggende foranstaltninger. 
Brændstofemissionerne vurderes at være ubetydelige.  

Direkte socioøkonomiske effekter 



   
122  

Investeringen i MEC forventes at skabe ca. 4.100 jobs i anlægsfasen over en periode på 2-3 
år. Disse jobs vil primært være indenfor bygge- og anlægssektoren og i industrien 
(Forretningsplan MEC). Effekten lokalt af denne ekstra beskæftigelse vides ikke, da 
anlægsarbejdet kan udføres af danske såvel som internationale virksomheder, der kan vælge 
at oprette arbejdslejre og importere arbejdskraft.  
 

Driftsfasen 
 
Friluftsliv 
Der er ikke identificeret rekreative interesser i eller omkring projektområdet, som vil kunne 
påvirkes af anlæggets miljømæssige effekter, jævnfør kapitel 11.2.6 Rekreative interesser. 
Dermed er der ingen effekt på befolkningens livskvalitet og sundhed ud fra et rekreativt 
synspunkt.  

Støj og vibrationer 
Støjbidrag fra alle stationære anlæg og installationer mv. i driftsfasen forventes at overholde 
støjgrænseværdierne og det forventes, at perioder med væsentlig intern transport vil foregå i 
perioder med højere tilladte støjgrænseværdier, jf. kapitel om støj.  

Luft 
Den samlede lugtpåvirkning fra MEC vurderes at ligge under Miljøstyrelsens grænseværdier 
for luftpåvirkninger af såvel bolig- som andre områder, men der kan være perioder med 
bestemte vindretninger, der giver anledning til lugtgener for nogle mennesker. 

Vand 
Med udgangspunkt i de foreslåede sikkerhedssystemer og afværgeforanstaltninger med 
henblik på at mindske risikoen for forurening af grundvand og overfladevand, hvis et uheld 
skulle ske, vil der ikke være en væsentlig påvirkninger af mennesker, sundhed og samfund. 
(Kapitel 13 om Vand).  

Risiko 
Vurdering af risiko for befolkningen er uddybet i kapitel 7; Risiko, men her gives 
konklusionerne fra dette kapitel. 

Maabjerg BioEnergy er defineret som en risikovirksomhed på grund af risikoen for brand 
eller eksplosion fra oplag af gas. Normalt defineres et acceptabelt risikoniveau for 
boligområder til 10-6 og 10-5 for tilstødende industriområder. En dødsfaldsrisiko på 10-5 per år 
betyder en statistisk dødsrisiko på 1 til 100.000, hvilket svarer til, at der vil gå 100.000 år 
mellem et dødsfald og det næste. Tilsvarende betyder 10-6 per år, at der statistisk vil gå 
1.000.000 år mellem et dødsfald og det næste.  
 
En stedbunden risiko på 10-6 dødsfald per år rækker et lille stykke ind på Nomi 
Affaldsterminal, men da dette er et industriområde vil det være acceptabelt i henhold til de 
normalt anvendte acceptkriterier på maksimalt 10-5 per år for industriområder og maksimalt 
10-6 per år for boligområder. 

Genbrugspladsen vil sandsynligvis skulle vurderes efter samme kriterier som boligområder, 
da pladsen frekventeres af den almene befolkning. Pladsen ligger imidlertid uden for 
konturen for 10-6 per år og repræsenterer dermed ikke noget problem i forhold til denne 
kravværdi. 
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Den stedbundne risiko kvantificerer den individuelle risiko. Til kvantificering af 
samfundsrisikoen benyttes sædvanligvis den såkaldte FN-kurve. Til bestemmelse af FN-
kurven indgår placering af nabovirksomheder og øvrige naboer, som udgøres af tre 
landejendomme indenfor de maksimale konsekvensafstande ved større uheld på MEC 
virksomhederne, samt data for tilstedeværende personer på disse enheder. 

FN-kurven for projektet er påvirket af, at mange mennesker på samme tid kan være til stede i 
risikoområdet på genbrugspladsen. En flytning af genbrugspladsen vil derfor kunne være en 
mulig afværgeforanstaltning.  

Risikoen for alvorlige konsekvenser for befolkningen er meget lille, men det kan alligevel 
overvejes at flytte genbrugspladsen, som foreslået i kapitel 7; Risiko. 

Arealanvendelse 
Hjermvej, der løber øst for projektområdet, lukkes af for offentlig trafik. Til gengæld er det 
forslået at etablere en parallelvej som afværgeforanstaltning. På denne måde sikres 
beredskabskørsel og generel gennemgående trafik i nord/syd gående retning. Der vil ingen 
eksproprieringer være som følge af projektet. Der vil etableres en afhegning omkring 
området. Dette forventes ikke at påvirke den lokale befolkning, da området i dag ikke 
benyttes til rekreative interesser. Aktiviteter langs Struervej, herunder Nupark 
erhvervsområdet, forventes ikke at blive berørt. 

Trafik 
Tilkørsel til området vil ske fra en ny forbindelsesvej, som forbinder Hjermvej og Energivej. 
Hjermvej føres direkte over i den nye forbindelsesvej, jf. kapitlet om de trafikale 
konsekvenser. Fra den nye forbindelsesvej etableres en ensrettet vej til halmlageret. Adgang 
for al øvrig trafik til anlægget vil ske via en adgangsvej 200 meter vest for udkørslen fra 
halmlageret. Den nuværende udformning af Hjermvej er for smal til at sikre en fornuftig 
afvikling af trafikken. Her vil der opstå trafikal usikkerhed for de bløde trafikanter og der 
foreslås at lave afværgeforanstaltninger i form af bredere veje eller etablering af cykelstier for 
at imødekomme trafiksikkerhed.  

Den øgede trafik af tunge køretøjer til og fra projektet vil endvidere belaste Ringvejen i 
Holstebro og medføre en forringelse af fremkommeligheden på Ringvejen til gene for de 
borgere og virksomheder, der anvender denne. Det vil også slide mere på vejbelægninger, 
som må forventes repareret eller fornyet hyppigere end i 0-alternativet. 

Den fremtidige afvikling af trafikken til og fra projektet og de deraf følgende gener for de 
borgere og virksomheder, der benytter de vejnettet vil afhænge af, hvilken linjeføring, der 
vælges i forbindelse med etableringen af motorvejen, jf. kapitlet om de trafikale 
konsekvenser.  

Socioøkonomi 
Generelt, forventes projektet ikke at skabe større indirekte socioøkonomiske effekter fra 
miljøeffekterne. Til gengæld har projektet stor direkte positiv socioøkonomisk effekt. 
Investeringen i MEC forventes således at skabe grundlag for ca. 2.200 jobs på årsbasis, når 
anlægget er fuldt udbygget. Disse forventes blandt andet at blive skabt indenfor de primære 
erhverv, energiproduktionen, bygge- og anlæg, samt finansiering of forretningsservice. Disse 
jobs vil alt andet lige være positivt for de omkringliggende byer og opland. Dog må en del 
forventes at blive beskæftigelse længere væk med pendling. BFI forventes at stige med 1,6 
mia. om året. (Forretningsplan MEC). 
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Arealanvendelse 
Ændringerne i arealanvendelse (lukning af Hjermvej samt eventuel flytning af 
genbrugsplads) forventes ikke at få socioøkonomisk betydning, såfremt der etableres en 
parallelvej til Hjermvej, samt en ny genbrugsplads indenfor rimelig afstand. 

Støj 
Jævnfør betragtningerne ovenfor, forventes ingen støjpåvirkning med socioøkonomiske 
følger.  

Luft  
Der forventes ingen luftpåvirkning med socioøkonomiske følger.  
 

10.4 Afværgeforanstaltninger 
 

Relevante afværgeforanstaltninger er beskrevet i øvrige kapitler, herunder især kapitel 7; 
Risiko. 
 

10.5 Overvågning 
 

Relevant overvågning er beskrevet i øvrige kapitler. 
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10.6 Sammenfatning og vurdering 
 

VVM-redegørelsen har belyst forholdene vedrørende mennesker, sundhed og samfund. 
Miljøstyrelsen vurderer, at redegørelsen er retvisende og beskrevet på et niveau der er 
fyldestgørende som grundlag for udarbejdelse af kommuneplantillæg med retningslinjer. De 
væsentligste forureningskilder er vurderet og angivet i nedenstående Tabel 10-1, og det er 
angivet om disse vil forudsætte konkrete vilkår i miljøgodkendelsen.  

Tabel 10-1: Oversigt og vurdering af mennesker, sundhed og samfund 

Emne Maabjerg  
Bioethanol 

Måbjergværket 
med 
Renescience 

Maabjerg 
BioEnergy med 
biogasopgradering 

Bemærkninger  

Anlægsfasen     
Mennesker    Periodevis støj fra 

anlægsarbejde 
Sundhed    Øget trafik 
Samfund    Positiv virkning på 

beskæftigelsen 
Driftsfasen     
Mennesker    Periodevis lugtgener 

ved nærmeste 
naboer. 

Sundhed    Øget trafik på især 
Energivej, større 
udledning af partikler 
lokalt. 

Samfund    Positiv virkning på 
beskæftigelsen 

 
Ingen betydning  :  Der er ingen påvirkning af betydning 
Mindre betydning: Der kan være en lille påvirkning men ingen påvirkning af betydning 
udenfor området 
Moderat betydning Der kan være en moderat påvirkning, også uden for området 
Væsentlig betydning Der kan være en væsentlig påvirkning, også udenfor området 
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11. Landskab, kulturarv og rekreative interesser  

I dette kapitel beskrives projektets virkning på landskabet og landskabets karakter, visuelle 
forhold, arkæologiske og kulturhistoriske interesser samt de rekreative forhold. 

 

11.1 Metode 
De eksisterende landskabelige forhold i projektområdet er kortlagt og beskrevet. 
Naturgrundlaget er beskrevet ud fra landskabsdannelsen, landskabsformer, jordbundstyper 
og topografi. Herefter er den kulturgeografiske og kulturhistoriske udvikling af landskabet 
analyseret og beskrevet, dels i forhold til arealanvendelse og bebyggelsesmønstre, dels i 
forhold til kulturhistoriske enkeltelementer som kirker, diger, gravhøje m.m. De rekreative 
interesser i landskabet er også beskrevet. 

Analysen af landskabets natur- og kulturgrundlag indgår som forståelsesramme for 
beskrivelsen af landskabets rumlige og visuelle fremtræden og dermed for vurderingen af 
anlæggets påvirkninger af landskabet. 

Naturgrundlaget er beskrevet ud fra geomorfologiske kort og jordartskort samt topografiske 
kort og luftfotos. Undersøgelsen af kulturarv og kulturlandskab er bl.a. baseret på 
oplysninger fra historiske kortblade (bl.a. høje og lave målebordsblade), som giver et billede 
af landskabets udvikling. Landskabsudviklingen kan hjælpe til at indikere hvornår de 
dominerende træk i det nuværende landskabsbillede er dannet, og siger derigennem noget 
om kulturlandskabets alder (tidsdybden). Karakteristiske landskabselementer og de rumlige 
visuelle forhold er beskrevet ud fra feltbesigtigelse foretaget i januar 2012. Der er endvidere 
indhentet oplysninger fra Holstebro Kommunes kommuneplan, og fra Kulturstyrelsens 
database "Fredede og Bevaringsværdige Bygninger" (FBB). Oplysninger om arkæologiske 
forhold er indhentet fra databasen Fund og Fortidsminder og gennem udtalelse fra Holstebro 
Museum. 

De rekreative forhold, der kan blive indirekte påvirket af udsynet til og eventuelt støj fra 
anlægget, er kortlagt og beskrevet på baggrund af de oplysninger om rekreative interesser og 
faciliteter for friluftslivet, som er tilgængelige på internettet. Bl.a. er Naturstyrelsens 
friluftsdatabase "Ud i naturen" benyttet, ligesom der er søgt oplysninger fra Holstebro 
Kommunes kommuneplan. 

De udarbejdede visualiseringer af projektforslaget indgår i vurderingen af projektets 
påvirkning på landskabet, oplevelsen af områdets kulturarv og de rekreative interesser. 

Undersøgelsesområdet omfatter dels det meste af det rammeområde, der er udpeget i 
Holstebro Kommunes kommuneplan, i det følgende kaldet projektområdet, dels et større 
udsnit af de omgivende arealer, i det følgende kaldet undersøgelsesområdet. Under de 
enkelte beskrivelser afgøres undersøgelsesområdets omfang af relevansen i forhold til 
anlæggets miljøpåvirkninger. Landskabets visuelle og rumlige karakter er således beskrevet 
inden for et område svarende til anlæggets synlighed.  

 

Metode for visualiseringer 
Visualiseringerne laves for at afdække de visuelle konsekvenser af projektet både for de nære 
områder og fra områder længere væk, hvorfra MEC stadig vil kunne ses og påvirke oplevelsen 
af landskabet. Der er udvalgt en række punkter, hvorfra der er lavet visualiseringer. Der er 
valgt punkter nær værdifulde landskaber, boligbebyggelser og steder hvor offentligheden 
normalt færdes og vil kunne se MEC samt udsigtspunkter med offentlig adgang.  
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For at kunne lave korrekte visualiseringer er der opbygget en 3D landskabsmodel af området. 
Heri er kamerapositioner og 3D model af anlæggene placeret og modellen tilføjes data for tid, 
sted, vejr og belysning. Dermed kan der udarbejdes realistiske billeder af, hvordan MEC vil se 
ud set fra de valgte punkter. 

På hver af de valgte fotopositioner er kameraet sat på stativ og positionen af kameraet 
indmålt med GPS af landmåler. Desuden bliver en række kontrolpunkter i billedet indmålt, 
også af landmåler. Indmålingen gør, at kameraets position, retning og brændvidde kan 
overføres præcist til 3D modellen. For hver visualisering er der beregnet et billede af MEC. 
Billedet er overført til fotoet og indpasset i visualiseringen, under hensyntagen til forhold 
som lys, skygge, dis og indpasning foran/bagved elementer i terrænet. Yderligere kontrolleres 
positionen op mod en landsdækkende 3D terrænmodel og luftfoto. 

Fotos af landskaber er taget med 50 mm brændvidde som opfattes som normalbrændvidde. I 
et tilfælde er fotopositionen meget tæt på anlægget og for at få hele anlægget med, er der 
anvendt vidvinkel og billedet er sammensat af flere billeder til et enkelt panoramabillede. 
Man kan desuden bruge den specifikke brændvidde til at udregne betragtningsafstanden for 
et givent foto. 

 

11.2 Eksisterende forhold 
 
Naturgrundlaget - landskabets bund 
Projektområdet ligger i et morænelandskab skabt af Nordøstisens hovedfremstød under 
sidste istid (Weichsel-istiden) for ca. 15.000 år siden. Morænen er en del af 
Hovedstilstandslinjen, som markerer isdækkets største udbredelse under sidste istid. 
Holstebro by umiddelbart syd for projektområdet ligger på den store afsmeltningsflade, som 
strækker sig fra Karup Hedeslette mod øst til Klosterhede mod vest. Umiddelbart syd for 
Holstebro rejser Skovbjerg Bakkeø sig. Bakkeøen er morænelandskab fra forrige istid (Saale-
istiden), som ikke blev dækket af isen under Weichsel-istiden, og som står tilbage som 
højdedrag eller "øer", omgivet af lavereliggende slettelandskab, hvor smeltevandet fra sidste 
istid har skyllet henover.  



   
128  

 

Figur 11-1: Geomorfologisk kort, der viser istidernes påvirkning på landskabet omkring 
projektområdet (Smed 1981).  
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På den moræneflade, hvor projektområdet ligger, har terrænet karakter af dødislandskab. Da 
isen trak sig tilbage efterlod den mange steder store isblokke blandet med morænejorden. 
Når isblokkene smeltede, opstod afløbsløse huller i landskabet - det såkaldte dødisrelief. Øst 
for projektområdet omkring Brusen Gårde og mod nord ved Sir og Hjerm bliver dødisrelieffet 
mere markant, med mere varieret terræn og småsøer.  

Nogle kilometer mod vest omkring Alstrup og Krunderup møder morænelandskabet en del af 
en ældre bakkeø, altså et morænelandskab fra forrige istid. Landskabet på bakkeøerne 
præges i modsætning til de nyere morænelandskaber af årtusinders erosion fra vind og vand. 
I overgangen mellem morænen og bakkeøen findes en randmoræne, hvor større mængder 
usorteret materiale, især sand og grus, er skubbet foran isbræen og danner bakkeformationen 
ved Lyngbjerge. 

Kulturlandskabet - menneskets aftryk 

Hvor bebyggelsen på heden og bakkeøerne langt op i vores tid var sparsom, var der mere 
aktivitet på morænefladen. Karakteren af dødislandskab har dog betydet, at også dette 
landskab har været lidt vanskeligere at opdyrke, og bebyggelsen var præget af en høj andel af 
enkeltgårde (gårde uden for landsbyernes dyrkningsfællesskaber), og landsbyerne var 
forholdsvis små og præget af en løs og åben bebyggelsesstruktur. Landsbyen Måbjerg er 
ingen undtagelse - de 9 gårde i byen lå spredt med en afstand på et par hundrede meter, og 
landsbyens øst-vestlige udstrækning var næsten en kilometer. Flere af de omkringliggende 
landsbyer var endnu mindre, og må nærmest opfattes som fritliggende enkeltgårde. 
Stednavne som Sir Gårde, Brusen Gårde og Hjerm Gårde indikerer netop, at bebyggelsen 
havde karakter af spredte gårde. Det er således karakteristisk, at landskabets karakter med 
gårde spredt ud i landskabet her rækker tilbage til dyrkningsfællesskabets tid, og i hvert fald 
rækker tilbage til 1700-tallet. Det første kort over matrikulære forhold i Danmark, det 
såkaldte Original 1 blev registreret fra 1770. Original 1-kortet over Maabjerg og omegn viser 
således hvordan såvel udflytterbebyggelsen Dellerup mod vest, som Ballegårde nord for 
projektområdet, allerede lå ude i landskabet før udskiftningen i 1799. Sidstnævnte dog i form 
af to tvillingegårde, som siden er flyttet ud på hver sin matrikel, og derfor ikke ligger hvor de 
tidligere lå. 

Gårdenes spredte beliggenhed medførte, at kirkerne kom til at ligge isoleret i landskabet - det 
gælder også Maabjerg, Sir og Hjerm Kirke. Særligt Sir (mod nordvest) og Hjerm kirker (mod 
nordøst) ligger stadig i dag alene i landskabet, mens Maabjerg Kirke (mod syd) er på vej til at 
blive opslugt af forstadsbebyggelsen omkring Holstebro. 
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Figur 11-2: Kommunplanrammeområdet som  MEC-Projektet er en del af er indtegnet på de 
høje målebordsblade, der stammer fra perioden 1842-1899. Som det ses, var der både 
småsøer, mose og hedeområder ved projektområdet for op mod 150 år siden.  

 
Mens en meget stor del af de gårde, som ses spredt i landskabet omkring projektområdet, 
således må ses som et træk fra perioden før landboreformerne i slutningen af 1800-tallet, er 
der dog også siden sket en yderligere udflytning af gårde. Dertil er der sket en vækst i antallet 
af huse, som især har samlet sig i større eller mindre småbydannelser, særligt omkring Sir og 
Hjerm. Det er blandt andet et resultat af etablering af skoler og forsamlingshuse i slutningen 
af 1800-tallet og siden jernbanestation i Hjerm. 

Landevejene, som stråler ud fra Holstebro, er karakteriseret ved rette forløb, som var idealet 
for 1800-tallets nyanlæg af hovedveje mellem rigets købstæder. Det præger i høj grad stadig 
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oplevelsen på Struervej og Skivevej, hvor de snorlige veje skærer præcise snit gennem 
terrænet. 

Landskabet var frem til 1900-tallet skovløst, og der ses også kun spredte læhegn på høje 
målebordsblade fra slutningen af 1800-tallet. Landskabets overordnet åbne karakter er 
således et bevaret træk af kulturlandskabet, men der er flere steder plantet plantage og 
skovområder.  

 

Landskabets rumlige forhold 
Landskabsformerne ved projektområdet består af det letbølgede moræne- og dødisterræn, 
mens landskabsformerne mod syd er præget af den flade slette, hvor Holstebro by ligger. 
Overgangen ses fra projektområdet ved det svagt skrånende terræn, der vender ned mod 
byen.  

 

Figur 11-3: Rumlige forhold i landskabet omkring Kommuneplanrammeområdet som MEC-
projekte er en del af. Punkterne markeret med MFP er de positioner, hvorfra der er lavet 
visualiseringer.    



   
132  

Et stykke vest for projektområdet findes et mere kuperet terræn omkring randmorænen ved 
Krunderup og Sir Lyngbjerge, mens der vest for området, omkring Brusen, findes et mere 
kuperet terræn, hvor dødiskarakteren er mere tydelig.  

Slettefladen er for størstedelen en del af den bymæssige bebyggelse. Vest for byen er fladen 
opdelt af mange levende hegn og afvandingskanaler.  

Morænefladen, hvor projektområdet ligger, er overvejende åbent, med et stort antal gårde og 
huse spredt ud som fritliggende bebyggelse, ofte med en skærmende beplantning mod nord 
og vest. Det er karakteristisk, at også kirkerne i Sir og Hjerm ligger frit i landskabet. I dette 
landskab er Hjerm by og i mindre grad Sir samt Avsumgård Skov de væsentligste større 
elementer der afskærmer det frie udsyn. Dertil kommer enkelte spredte læhegn. Der er en del 
tekniske anlæg i vestlig og nordlig retning, herunder adskillige højspændingsledninger, 
grupper af vindmøller samt store gårdanlæg med siloer.  

 

Figur 11-4: Udsigten i dag fra den nordlige del af projektområdet over det åbne 
landbrugslandskab.  

 
Desuden er der i selve projektområdet allerede dominerende tekniske anlæg i form af 
Måbjergværket og Maabjerg BioEnergy. Umiddelbart syd for projektområdet er Holstebro By 
begyndt at vokse op ad bakken med erhvervsbebyggelsen Nupark, der markerer sig som et 
tydeligt element i landskabet, i modsætning til en mere utydelig bykant i selve Måbjerg. 

Sir Lyngbjerge er i dag bevokset med plantagebeplantning, og udgør et selvstændigt 
landskabselement. Dødisterrænet øst for Brusen glider mere umærkeligt sammen med det 
omkringliggende landskab, og markerer sig hovedsageligt ved at være lidt mere kuperet. 

Særlige landskabelige interesseområder 

I Holstebro Kommune er der udpeget landskabsområder, hvor der skal tages hensyn til de 
landskabelige værdier, mens der i Struer Kommune er udpeget landskabelige 
interesseområder, hvor de landskabelige værdier skal bevares (Holstebro Kommune 2009 og 
Struer Kommune 2009). Generelt kendetegnes de udpegede områder ved at være skove, 
heder og overdrev samt ådale og kystnære områder. Det nærmeste landskabsområde er ved 
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Sir Lyngbjerge Plantage ca. 3 km mod vest samt det småkuperede bakkedrag med 
dødisterræn og spredte gårde ved Brusen ca. 2,5 km mod øst.  

 

Figur 11-5: Landskabsområder ved Holstebro og Struer kommuner med angivelse af 
Kommuneplanrammeområdet som  MEC-projektet er en del af. 

Kulturarv 

Mens betingelserne for at drive landbrug på hedesletten og bakkeøerne mod syd var svære og 
bebyggelsen derfor sparsom og spredt, tilbød morænebakkens fede lerjord mere attraktive 
betingelser for bronze- og jernalderens bønder. At de forskellige terrænformer tidligt har haft 
betydning for bosætning og færdsel kan ses af den fremtrædende koncentration af gravhøje 
langs israndslinien hele vejen fra Vesterhavet til Viborg. På strækningen har der oprindeligt 
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ligget mere end 1.500 gravhøje fra sten-, bronze- og jernalderen. I dag findes ca. en tredjedel 
endnu som fredede gravhøje, mens to tredjedele er fjernet, især ved bortpløjning gennem de 
seneste århundreder. Man mener, at der har været et vejforløb langs strækningen, heraf 
navnet "Oldtidsvejen". Oldtidsvejen forløber umiddelbart syd for projektområdet. 

 

Figur 11-6: Kulturarv inden for og omkring Kommuneplanrammeområdet som MEC-
projektet er en del af. 

 
Under anlægget af Nupark blev fundet en boplads fra ældre jernalder, mens der ved Struervej 
er gjort et enkelt fund fra enkeltgravskulturen. Holstebro Museum har forud for Måbjerg 
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BioEnergy også gennemført undersøgelser, der var stort set negative (Holstebro Museum 
2012).  

Projektområdet ligger på grænsen mellem Maabjerg Sogn mod syd og Sir Sogn mod nord. 
Grænsen er allerede i nogen grad udvisket ved anlæggelsen af Maabjerg BioEnergy. Området 
dækker over tre ejerlav - Maabjerg By, Den Mellemste Del og Mollerup. 

Der er ifølge statens Arealinformation registreret et enkelt beskyttet dige i projektområdet, 
dette vurderes dog til at være en fejl, idet diget ved en besigtigelse i forbindelse med 
registreringen ikke kunne erkendes.  

I projektområdets vestlige del lå tidligere Tradsbjerg Teglværk, som fungerede frem til 
1980'erne. Teglværket, der blandt andet leverede stenene til kunstværket "Vandkunsten" i 
Holstebro, er nu nedlagt, og det eneste bevarede spor er den vandfyldte teglværksgrav.  

De nærmeste kirker er Måbjerg Kirke på grænsen til Holstebro by, Sir Kirke 1,5 km nordvest 
for projektområdet og Hjerm Kirke 3,5 km mod nordøst. Maabjerg og Sir Kirker er vist i 
Figur 11-7. 

Der er ikke andre kendte kulturhistoriske interesser i projektområdet. 

 

Figur 11-7: Maabjerg og Sir kirker, der er bygget i hhv.1200- og 1400-tallet. 

Rekreative interesser 

Der er ingen rekreative interesser i selve projektområdet, og ingen væsentlige interesser 
omkring området, som vil kunne påvirkes af anlægget. Nærmeste facilitet tilknyttet 
friluftslivet er den regionale cykelrute 18, der følger Skivevej ca. 3 km øst for projektområdet. 
Dertil er der planlagt en fremtidig regional cykelrute ca. 2 km mod syd. Ved Sir Lyngbjerg 
Plantage, der ligger ca. 4 km mod vest, er der et større skovområde bestående af bl.a. Sir 
Lyngbjerg Plantage og Mangehøje Plantage, hvor der er gode muligheder for rekreativ 
anvendelse af skovens stier, udkigstårn mv. (Sir Lyngbjerg Plantage 2012).  
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Figur 11-8:Fotoet er taget fra Godrimvej ca. 750 m nordøst for udsigtstårnet i Sir Lyngbjerge. 
Skorstenen hører til Maabjerg BioEnergy, der er en del af MEC. 

11.3 Vurdering af virkninger på miljøet 
 
Anlægsfasen 
Det forventes, at de fleste anlægsarbejder er afsluttet i udgangen af 2015. Anlægsarbejdet vil 
således strække sig over en ca. 3-årig periode. De mulige påvirkninger, som projektet kan 
betyde for landskab, kulturarv og friluftsliv, er inddragelse af areal, opsplitning af landskabet 
samt påvirkning af landskabsoplevelsen og de rekreative interesser mht. visuel uro. I 
anlægsfasen kan det forventes, at der vil være trafik til området med byggematerialer, og at 
trafikken sammen med anlægsaktiviteterne vil betyde visuel påvirkning af omgivelserne.    

Landskab  
Opførelse af MEC vil betyde, at landskabsoplevelsen i ca. 3 år gennem anlægsfasen vil være 
påvirket af anlægsmaskiner, kraner, lastbiler der kører til og fra området med materiale mv. 
Terrænet bliver udjævnet inden for projektområdet, og der vil være behov for midlertidig 
opbevaring af jordbunker. Disse jordbunker kan påvirke det visuelle udtryk, men kan også 
virke midlertidigt afskærmende for de øvrige anlægsaktiviteter.     

Landskabets rum - visuelle forhold 
De mulige påvirkninger, som projektet kan betyde for landskab og jordbund, og påvirkning af 
landskabsoplevelsen er hovedsageligt visuel uro i forbindelse med anlægsarbejdet. Da 
landskabet overordnet er åbent og med store markflader, betyder det, at projektområdet kan 
ses på stor afstand fra nord og vest. Fra det mere kuperede landskabsområde mod øst sikrer 
det varierende terræn, at anlægget kun er synligt fra visse positioner. Hvor der er god 
sigtbarhed til projektområdet, vil der også være risiko for, at landskabsoplevelsen forstyrres 
af arbejdsmaskiner, kraner og kunstigt lys.   

1.1.1.1 Kulturarv 
De mulige påvirkninger, som projektet i anlægsfasen kan have for kulturarven, er tab af 
kulturarv/arkæologi og inddragelse af kulturlandskab. Der er ikke hidtil registreret fund 
inden for projektområdet, men der er registreret spor af en jernalderboplads umiddelbart syd 
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for, og fundet en stridsøkse fra enkeltgravskulturen tæt ved Struervej. Der er derfor chance 
for, at der også inden for projektområdet kan findes arkæologiske spor og genstande. 
Hvorvidt der er behov for arkæologiske forundersøgelser i området vurderes af det ansvarlige 
museum, Holstebro Museum. I museets udtalelse om arkæologiske interesser, anbefales 
bygherre at få udført arkæologisk forundersøgelser på det berørte areal (Holstebro Museum 
2012). 

Uanset om der er udført forudgående arkæologiske undersøgelser, vil anlægsarbejdet blive 
standset, hvis der under jordarbejdet gøres fortidsfund, og fundet vil blive indberettet til 
Holstebro Museum. Påvirkningen på projektområdets kulturarv i anlægsarbejdet vurderes at 
være begrænset.  

Friluftsliv 
Da der ikke er rekreative interesser inden for selve projektområdet, og der heller ikke er 
identificeret faciliteter, stier mv. i de umiddelbare omgivelser, vurderes påvirkningerne i 
anlægsfasen at være ubetydelige. Det almene uorganiserede friluftsliv som eksempelvis 
hundeluftere, cyklister mv., der passerer området, kan dog opleve anlægsarbejdet som 
generende. Dette vil hovedsageligt være i form af støj og lys. Støj og dets mulige påvirkning 
på befolkningen behandles i kapitlet om befolkning, sundhed og samfund. 

Driftsfasen 
 

Visualiseringer 
De viste visualiseringer viser MEC fra forskellige fotopunkter (jf. Figur 11-9). Som beskrevet 
under metode, er de otte fotopunkter valgt, da de er nær værdifulde landskaber, 
boligbebyggelser, udsigtspunkter med offentlig adgang og steder, hvor offentligheden 
normalt færdes og vil kunne se MEC. 
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Figur 11-9: Kortet viser de valgte fotopunkter, hvorfra der er lavet visualiseringer i forhold til 
Kommuneplanrammeområdet som MEC- projektet er en del af.



 

Figur 11-10: Fotopunkt 1 nu. Det eksisterende Måbjerg BioEnergy og Måbjergværket i projektområdet set fra nord på 1 km afstand.





 
Figur 11-11: Fotopunkt 1 MEC. Den kommende Maabjerg BioEthanol's beholdere, tre skorstene samt de øvrige anlæg ses i forgrunden, 
mens de eksisterende anlæg ses i baggrunden. 
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Figur 11-12: Fotopunkt 2 nu. Den nuværende situation set med vidvinkel fra nordøst (Hjermvej). Afstanden til projektområdet er få hundrede 
meter. 

  

Figur 11-13: Fotopunkt 2 MEC. Bioethanolfabrikken optager nærområdet og fremstår som en massiv bygning, og landskabet er præget 
af de industrielle bygninger. 
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Figur 11-14: Fotopunkt 3 nu. Fotoet er taget fra Holstebros byrand ca. 1,5 km mod sydvest. En del af det eksisterende anlæg kan ses, 
ligesom Nupark ses til højre i billedet. 
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Figur 11-15: Fotopunkt 3 MEC. De nye anlæg opføres bag de eksisterende og ses derfor kun som skygger i baggrunden omkring 
Måbjergværket og Måbjerg BioEnergy.  
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Figur 11-15: Fotopunkt 4 nu. Projektområdet set fra nordvest kun få hundrede meter fra afgrænsningen mod nord of vest. 
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Figur 11-16: Fotopunkt 4 MEC. Det nye anlæg ændrer horisontlinjen, der før var tegnet af terrænets konturer. Med projektet udfylder 
Maabjerg BioEthanol's tanke horisonten, og landskabets industripræg øges. 
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Figur 11-17: Fotopunkt 5 nu. Fotoet er taget fra Skivevej ca. 2,2 km øst for projektområdet. Mange forskellige tekniske anlæg optræder i 
horisonten. 
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Figur 11-18: Fotopunkt 5 MEC. Anlæggene påvirker horisonten, hvor de tekniske anlæg midt i billedet fremstår kompakte. De tre 
skorstene ved Maabjerg BioEthanol er ikke så fremtrædende fra denne position som den eksisterende skorsten ved Måbjergværket.



 
 

 

 

149 

 
Figur 11-19: Fotopunkt 6 nu. Set fra parkeringspladsen ved Måbjerg Kirke i udkanten af Holstebro ca. 1 km syd for projektområdet. 
Udsigten er i dag præget af de samlede erhvervs- og industribyggerier ved Nupark og projektområdet. 
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Figur 11-20: Fotopunkt 6 MEC. De nye anlæg vil medvirke til, at bygningsmassen fremstår mere massiv, men det er fortsat de 
eksisterende byggerier og skorstenen ved Måbjergværket der virker dominerende fra denne position. 
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Figur 11-21: Fotopunkt 7 nu. Set fra Hjerm Kirke 3,5 km nord for projektområdet. Vindmøllerne og to skorstene er markante i 
landskabet øst i billedet.   
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Figur 11-22: Fotopunkt 7 MEC. MEC vil ændre horisontlinjen mellem den fjerneste vindmølle og skorstenen ved Måbjergværket, men 
afstanden er så stor, at det ikke er en væsentlig påvirkning af udsigten. Anlæggets samlede flade struktur medvirker til, at forstyrrelsen er 
begrænset. 
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Figur 11-23: Fotopunkt 8 nu. Projektområdet er set fra Godrimvej ca. 3,3 km i nordvestlig retning, hvor også Sir Lyngbjerge Plantage 
ligger. 
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Figur 11-24: Fotopunkt 8 MEC. Det er fortsat de to eksisterende skorstene, der fremstår dominerende, mens det nye anlæg falder ind i 
landskabet. Dette skyldes, at der fortsat er dybde i landskabet som følge af anlægget relativt flade karakter. 



Landskab  
Området der inddrages til at opføre de samlede anlæg til MEC udgør ca. 53 ha i et landskab, 
der hovedsageligt er præget af landbrug og spredt bebyggelse. Et anlæg som MEC vil visuelt 
virke meget markant og som et fremmed og teknisk præget element i et ellers ensartet 
landbrugslandskab. Det er særligt anlæggets høje skorstene, samlede omfang og 
sammensatte formsprog med siloer og haller, samt de til- og frakørende lastbiler, der vil 
påvirke landskabet og landskabsoplevelsen.  

Inden for projektområdet er der i dag kun få kulturhistoriske strukturer tilbage i landskabet, 
så anlæggets placering vil ikke have væsentlig betydning for det omgivende kulturlandskab. 
Ved at placere de nye bygninger i forbindelse med de eksisterende anlæg, koncentreres 
påvirkningen, i stedet for at være spredt ud på flere lokaliteter. På den ene side vil det give et 
væsentlig mere kompakt og markant anlæg, men på den anden side er den geografisk set 
begrænset. Det omgivende kulturlandskab vil ikke direkte forringes af anlægget, da det i 
forvejen er præget af industrianlæg, herunde Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket, men 
der vil være en visuel påvirkning, som beskrives nedenfor. 

Landskabets rum - visuelle forhold 
Inden for projektområdet kan landskabets oprindelige let bølgende terræn ikke genkendes, 
da store dele af området allerede er udjævnet i erhvervsområdet. Det omgivende landskab vil 
også fremover med sit let bølgende terræn stå i kontrast til det planerede landskab inden for 
projektområdet, der omgiver de enkelte anlæg.  

Bygningerne har ensartet højde og fremstår som en samlet bygningsmasse, hvorfra de fem 
skorstene stikker op. At bygningerne afsluttes i samme højde medvirker til at 
landskabsbilledet virker roligt, selvom anlægget er markant. Fra fotopunkt 1 betyder 
anlægget, at hvor horisontlinjen og enkelte trætoppe før kunne ses, vil anlægget optage hele 
udsigten i den retning. I forhold til højspændingsledningen er det fra denne vinkel ikke et 
problem, da de to tekniske anlæg begge er langstrakte (horisontale) og følger samme retning. 
Fra Skivevej (visualisering 5) vil anlægget være meget markant og fremstå som mange 
forskellige elementer. De mange bygninger og opbevaringstankes forskellige former betyder, 
at anlægget fremstår som mange enkeltelementer og skaber et forstyrret landskabsbillede. 
Den gennemskærende højspændingsledning medfører at det visuelle udtryk fremstår 
yderligere komplekst, idet ledningernes lige og luftige struktur er væsentlig anderledes end 
de kompakte elementer på jorden. Med opførelse af en jordvold omkring anlægget, vil en del 
af de negative konsekvenser dog kunne afværges, da kun toppen af enkeltelementerne vil 
kunne ses, og derfor vil opfattes som en mere samlet enhed.  

Fra det mere kuperede landskab med højdedragene ved Sir Lyngbjerge Plantage mod vest, vil 
anlægget også fremstå tydeligt. Projektets udstrækning ses tydeligt fra denne vinkel, hvor 
affaldsanlægget og den nye Maabjerg Bioethanol fremstår som to separate anlæg i stedet for 
ét samlet (jf. visualisering fra fotopunkt 8). Anlægskomplekset vil være på samme skala som 
de øvrige tekniske anlæg, og der vil fortsat være dybde i landskabet. Anlægget er ikke 
overskyggende, og man vil fortsat kunne se det bagvedliggende landskab og terrænform. 
Kombinationen af det åbne landskab og anlæggets bygningsmæssige omfang medfører, at 
MEC samlet set vil have en markant visuel påvirkning på oplevelsen af landskabet herfra. 
Påvirkningen i forhold til 0-alternativet er dog releativt lille, da MEC området allerede er 
udlagt til erhverv og præget af industrielle anlæg, herunder Maabjerg BioEnergy og 
Måbjergværket. Etablering af jordvolde og beplantning kan sikre, at anlægget fremstår mere 
samlet og derved sikrer et mindre forstyrret landskabsbillede, men det vil fortsat være muligt 
at se anlæggets forskellige bygninger og udstrækning.  

Fra det kuperede landskabsområde ved Brusen er landskabet ligeledes meget åbent, og 
anlægget vil fremstå markant. Dog er det hovedsageligt de fem skorstene, der er så høje, at de 
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bryder horisonten. Det betyder, at anlægget ikke fremstår så kompakt, og skærmende 
beplantning og indpassede jordvolde vil kunne afskærme for en del af de visuelle 
forstyrrelser.  

Bygrænsen ligger i et lavere niveau end projektområdet, og særligt fra den vestlige del vil 
skærmende beplantning kunne sikre, at det hovedsageligt er de høje skorstene der ses herfra 
(jf. visualiseringer fra fotopunkterne 1 og 4). Det vil dog tage en årrække før beplantningen vil 
fremstå tæt og sammenhængende, og effekten vil variere med årstiderne.    

Kulturarv 
Placeringen af MEC vil ikke påvirke hverken fredede fortidsminder, beskyttede sten- og 
jorddiger eller andre kulturhistoriske områder og elementer.   

Kirkezonerne omkring de to nærmeste kirker, Måbjerg Kirke og Sir Kirke, er orienteret væk 
fra projektområdet, og de påvirkes derfor ikke af anlægget i driftsfasen. Anlægget vil dog 
være synligt fra både Måbjerg og Sir kirker samt den lidt fjernere Hjerm Kirke. Fra Måbjerg 
Kirke vil de visuelle påvirkninger være begrænsede, da der hovedsageligt er tale om 
anlæggelse af nye byggerier mod nord. Udsigten ændres med det nye anlæg, men 
bygningsmassen vil ikke fylde mere af horisonten.  

Fra Hjem Kirke vil MEC være en markant del af udsigten mod syd, og sammen med de fire 
opstillede vindmøller er der mange større tekniske anlæg, der optager udsigten. Skorstenen 
fra Måbjerg BioEnergy og vindmøllerne kan ses i dag, men med anlæggelse af de resterende 
anlæg for MEC, vil det kompakte bygningskompleks fylde mere i udsigten mod syd.  

Det særligt værdifulde kulturmiljø, Oldtidsvejen ca. 700 m syd for projektområdet vil ikke 
være påvirket af anlægget.   

Friluftsliv 
De sparsomme rekreative interesser i det omgivende område påvirkes ikke nævneværdigt. 
Anlæggets omfang, skorstene og markante bygninger vil gøre, at det vil være synligt på store 
afstande. 

Fra området ved Sir Lyngbjerge Plantage vil anlægget kunne ses fra udsigtstårnet, der står ca. 
4 km nordøst for området. Udsigten er dog i dag påvirket af flere højspændingsledninger, der 
er placeret mellem plantageområdet og MEC-projektområdet, og som forløber i nord-sydlig 
retning. Ikke desto mindre vil anlægget være synligt, men ikke dominerende for udsigten. 
Frilufts- og naturoplevelsen i Sir Lyngbjerg Plantage vil ikke forringes af anlæggets placering 
og drift.    
 

11.4 Afværgeforanstaltninger 
For at begrænse de negative påvirkninger på landskabet, gennemføres følgende 
afværgeforanstaltninger gennemføres: 

› Det anbefales at udføre arkæologiske forundersøgelser inden anlægsarbejdet 
iværksættes.  

› Der plantes træer og levende hegn omkring på flere af de ydre strækninger, der omgiver 
projektområdet, men også inden for området imellem de forskellige anlæg.  

› Placering af overskydende jord, eller opførelse af jorddiger omkring MEC-anlægget, skal 
indpasses i det eksisterende landskab. Jorddiger i dette område kan med fordel anlægges 
i organisk form med bløde kurver og varierende overfladeterræn, der matcher det 
omgivende landskab. 



 
 

 

 

157

› Opstilling af levende hegn vil have en afskærmende virkning og begrænse anlæggets 
visuelle påvirkning af landskabet og landskabsoplevelsen. Plantning af levende hegn kan 
særligt afhjælpe indsigten til området fra nord og vest, hvor det tilstødende landskab er 
åbent og terrænet stigende. 

11.5 Overvågning 
Ingen behov. 

11.6 Sammenfatning og vurdering 
VVM-redegørelsen har belyst forholdene vedrørende landskab, kulturarv og rekreativ 
interesse. Miljøstyrelsen vurderer,  at redegørelsen er retvisende og beskrevet på et niveau 
der er fyldestgørende som grundlag for udarbejdelse af kommuneplantillæg med 
retningslinjer. De væsentligste forureningskilder er vurderet og angivet i nedenstående Tabel 
11-1, og det er angivet om disse vil forudsætte konkrete vilkår i miljøgodkendelsen.  

Tabel 11-1: Oversigt og vurdering af landskab, kulturarv og rekreativ interesse  

Emne Måbjerg  
Bioethanol 

Måbjergværket 
med 
Renescience 

Måbjerg BioEnergy 
med 
biogasopgradering 

Bemærkninger  

Anlægsfasen     
Landskab    Kraner, bygninger, 

arbejdslys m.m. 
Kulturarv     
Rekreative 
interesser 

   Øget trafik 

Driftsfasen     
Landskab    MEC bliver meget 

synligt som 
industrianlæg i området 
nord for Holstebro. 
Området er dog 
allerede ny præget af 
industrianlæg, så 
merpåvirkningen er 
ikke væsentlig. 

Kulturarv    Afhænger af, om der 
findes arkæologiske 
værdier 

Rekreative 
interesser 

   Øget trafik 

 
Ingen betydning  :  Der er ingen påvirkning af betydning 
Mindre betydning: Der kan være en lille påvirkning men ingen påvirkning af betydning udenfor 
området 
Moderat betydning Der kan være en moderat påvirkning, også uden for området 
Væsentlig betydning Der kan være en væsentlig påvirkning, også udenfor området 
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12. Natur, plante- og dyreliv  

Dette kapitel behandler forhold vedrørende natur, plante- og dyreliv, herunder arter omfattet 
af en streng beskyttelsesordning (EF-habitatdirektivets bilag IV samt fugle på EF-
fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I), naturområder, der er beskyttet i henhold til 
naturbeskyttelsesloven, samt rødlistede arter. Kapitlet indeholder også en foreløbig Natura 
2000-vurdering (væsentlighedsvurdering) for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget 
for nærliggende Natura 2000-områder. 
 

12.1 Metode 
 
Dataindsamling 
Der er benyttet oplysninger fra: 

› Notat for feltundersøgelse af dyre- og planteliv, 17. november 2011(11.11) samt 
Feltundersøgelse, padder er særligt eftersøgt, 18. april 2012 (04.12) 

› Oplysninger fra Holstebro Kommune 
› VVM-redegørelse for Maabjerg BioEnergy, 2008 (Rambøll) 
› Natura 2000-planer 
› Faglige rapporter (DCE, tidligere DMU-rapporter mv.) 
› Dansk Pattedyratlas, 2007 
› Oplysninger fra Danmarks Miljøportal herunder www.naturdata.dk og www.arealinfo.dk 
› Danmarks Svampeatlas (www.svampe.dk) 
› Danmarks fugle og natur (www.fugleognatur.dk) 
› Dansk ornitologisk forenings database (www.dofbasen.dk). 

Nærområde 
Ved feltundersøgelser er der foretaget biologiske feltundersøgelser i projektområdet og i en 
radius på 300 meter fra det fremtidige MEC's ydergrænser. Inden for denne radius er der 
identificeret lokaliteter, der omfatter § 3-beskyttede naturområder, diger og vandhuller. 
Desuden er der besøgt de registrerede ammoniakfølsomme naturområder, der ligger i en 
radius af ca. 6 km fra projektområdet. De undersøgte lokaliteter fremgår af Figur 12-3. For 
hver lokalitet er der udfyldt et lokalitetsskema, der indeholder en vurdering af lokalitetens 
naturværdi, dens egnethed som paddelokalitet samt en artsliste over planter og dyr, der blev 
registreret på besigtigelsen.  

Ved feltundersøgelser i 2011 og 2012 er der eftersøgt dyrearter, der er opført på 
Habitatdirektivets bilag IV.  

Natura 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000-områder ligger ca. 10 km fra projektområdet, og der er foretaget en 
foreløbig Natura 2000-konsekvensvurdering ud fra informationer fra Natura 2000-planerne, 
www.naturdata.dk, www.arealinfo.dk, Faglige rapporter (DCE mv.) samt DOF-basen. 

 

§ 3-beskyttede arealer 
Formålet med naturbeskyttelsesloven er "at medvirke til at værne landets natur og miljø, så 
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår 
og for bevarelse af dyre- og plantelivet." Loven beskytter en række naturtyper mod ændringer 
i tilstanden, f.eks. i form af bebyggelse, opdyrkning, anlæg, tilplantning, dræning og 
opfyldning. Det gælder naturtyperne heder, moser, strandenge, ferske enge og biologiske 

http://www.naturdata.dk/�
http://www.arealinfo.dk/�
http://www.svampe.dk/�
http://www.dofbasen.dk/�
http://www.naturdata.dk/�
http://www.arealinfo.dk/�
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overdrev med et samlet areal over 2.500 m2, alle vandløb, som er beskrevet i vandplanen, 
samt søer over 100 m2. Vandløb behandles i kapitel 13 om vand, mens de øvrige beskyttede 
naturtyper behandles i dette kapitel. Gennemgangen af § 3-beskyttede naturarealer er opdelt 
i "projektområdet" og "300 m undersøgelsesområde". 

Bilag IV-arter 

En række arter er strengt beskyttelseskrævende, jf. EF-habitatdirektivets3 bilag IV. Der er 
undersøgt for forekomst af stor vandsalamander og spidssnudet frø, der vides at forekomme i 
området omkring MEC. 

Første feltundersøgelse er udført om vinteren, og der blev derfor ikke foretaget eftersøgning 
af padder, firben eller flagermus omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV, men der blev 
foretaget en vurdering af potentielle raste-, fouragerings- eller yngleområder. Vandhuller, der 
ved feltundersøgelse i november 2011 vurderedes at være potentielle levesteder for bilag IV-
arter af padder, blev genbesøgt ved feltundersøgelse d. 18. april 2012, hvor arternes 
forekomst i området blev undersøgt. 

Bilag I-fugle og områdets fugleliv generelt 

En række fugle er beskyttelseskrævende, jf. EF-fuglebeskyttelsesdirektivets4 bilag I. 
Forekomst af disse og fuglearter i almindelighed er undersøgt. Oplysninger om fuglearter er 
indsamlet via søgning på online databaser (dof-basen.dk, naturdata.dk og fugleognatur.dk). 

Fredede, rødlistede og sjældne arter 

Oplysninger om fredede, rødlistede og sjældne arter er indsamlet via søgning på online 
databaser (naturdata.dk, fugleognatur.dk og svampeatlas.dk), oplysninger fra tidligere 
undersøgelser samt ikke publicerede informationer fra Holstebro Kommune. 

Øvrige naturforhold 

Områder, der ud fra forudgående registreringer, vurderedes at kunne rumme kvælstoffølsom 
natur i en radius af 6 km fra projektområdet, blev registreret under feltarbejdet. Ud over § 3-
beskyttede områder drejer det sig om DEVANO-kortlagte, kvælstoffølsomme områder samt 
andre kvælstoffølsomme områder. I gennemgangen af disse naturområder benævnes de som 
"omkringliggende områder". 

                                                                    
3 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning 
ved Miljøministeriets bekendtgørelse 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter. 
4 Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning ved 
Miljøministeriets bekendtgørelse 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter. 
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12.2 Eksisterende forhold 
 

International naturbeskyttelse (Natura 2000) 
MEC ligger ikke i umiddelbar nærhed til et Natura 2000-område. Der ligger dog en række 
Natura 2000-områder i en længere afstand derfra, se Figur 12-1. De nærmeste Natura 2000-
områder og deres udpegningsgrundlag er oplistet i Tabel 12-1. 

Naturstyrelsen udsendte i juni 2011 Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter. Naturstyrelsen skriver heri bl.a. om den foreløbige vurdering 
(væsentlighedsvurderingen), at 
 
”Formålet med den foreløbige vurdering er at tage stilling til, om planen eller projektet har 
en karakter, så en nærmere konsekvensvurdering er påkrævet. Påvirkningen behøver ikke 
at være negativ. Hvis myndigheden på baggrund af en foreløbig vurdering, der er udtryk 
for et kvalificeret skøn, kan afvise, at en plan eller projekt i sig selv eller i forbindelse med 
andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, er der ikke efter 
habitatbekendtgørelsen pligt til at udarbejde en nærmere konsekvensvurdering.” 
 
Naturstyrelsen skriver videre i sin vejledning, at 
 
”udtrykket væsentligt skal fortolkes objektivt, men skal samtidig også ses i forhold til de 
lokale miljø- og naturforhold, herunder baggrundsbelastning, i det konkrete Natura 2000-
område. Bevaringsmålsætningerne sammenholdt med konkrete oplysninger om området er 
vigtige for at kunne vurdere, hvornår en påvirkning kan anses for væsentlig i det enkelte 
område. 
 
Det er en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, hvis en plan eller et projekt risikerer 
at skade bevaringsmålsætningen for det pågældende Natura 2000-område, jf. EU-
Domstolens Muslingedom (C-127/02). Påvirkningen skal vurderes ud fra, om den er så 
væsentlig, at gunstig 
bevaringsstatus ikke kan opretholdes, eller der ikke kan opnås gunstig bevaringsstatus eller – 
når mere præcise mål er fastsat – de mål, som opstilles i Natura 2000-planen. Naturtyperne 
og arterne skal således være stabile eller i fremgang.”   
 
Habitatdirektivets krav til væsentlighedsvurderingen, jf. artikel 6 stk. 3 omfatter ikke 
igangværende lovlige aktiviteter, som allerede er tilladt/godkendt. Væsentlighedsvurderingen 
omfatter alene den merudledning, som er konsekvensen af en udvidelse af en eksisterende 
lovlig virksomhed, men set i sammenhæng med de eksisterende udledninger. jf. det 
kumulative princip. Det er således relevant at vurdere både ændringen i udledningen fra 
eksisterende virksomheders drift (Måbjergværket og Maabjerg BioEnergy) i forhold til et 
fuldt udbygget MEC, men også MEC's samlede udledninger efter nyetablering og 
driftsændringer på alle anlæg og påvirkningen i forhold til baggrundsbidrag og tålegrænser i 
Natura-2000 områderne. 
 
Idet spildevand og overfladevand ledes til hhv. Holstebro Kommunes spildevandsystem og 
regnvandssystem vil habitatvurderinger af projektets påvirkning af afledningen herfra blive 
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begrænset af hvilke tilslutningvilkår Holstebro Kommune stiller og hvilke rensemetoder 
Holstebro Kommune vil tage i anvendelse i forhold til spildevand fra MEC-projektet til 
Holstebro Centralrenseanlæg. Det forudsættes i denne VVM-redegørelse, at vilkår for 
tilslutningstilladelse vil bidrage til at sikre at målsætning for Nissum Fjord overholdes. Da 
overfladevandet ikke gennemgår en rensning på spildevandresningsanlægget men ledes til 
Holstebro Kommunes regnvandssystem, der udleder til Nissum Fjord via Frøjk Bæk og 
Storeå, er der i kapitel 13.3 foretaget en nærmere vurdering af miljøbelastninger fra 
ovefladevand fra MEC-projektet til Nissum Fjord. 
 

 
 

Figur 12-1: Natura 2000-områder i en radius af ca. 20 km fra Kommuneplanramme området 
som MEC- projektet er en del af. 
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Tabel 12-1: Natura 2000-områder i en radius af ca. 10 km fra MEC. Områderne står listet 
med stigende afstand til MEC. Prioriterede naturtyper = * 1111 naturtype. 

Natura 2000-
område 

Udpegningsgrundlag for EF-
habitatområde 

Udpegningsgrundlag for 
EF-
fuglebeskyttelsesområde 

N64 Heder og 
klitter på Skovbjerg 
Bakkeø, Idom Å og 
Ormstrup Hede 
Afstand fra MEC: 10-25 
km 
Retning fra MEC: SV 

H225 Idom Å og Ormstrup 
Hede 

"1096 Bæklampret", "1106 Laks", 
"1166 Stor vandsalamander", 
"1355 Odder ", "2310 Visse-
indlandsklitter", "2320 Revling-
indlandsklit", "2330 Græs-
indlandsklitter", "3140 
Kransnålealge-sø", "3160 
Brunvandet sø","3260 Vandløb", 
"4010 Våd hede", "4030 Tør 
hede", "5130 Enekrat", "7150 
Tørvelavning", "9190 Stilkege-
krat" 

 

H57 Heder og klitter på 
Skovbjerg Bakkeø 

"1096 Bæklampret", "1355 Odder 
", "2330 Græs-indlandsklitter", 
"3260 Vandløb", "4010 Våd 
hede", "4030 Tør hede", "6410 
Tidvis våd eng", "7140 
Hængesæk", "7230 Rigkær" 

- 

N62 Venø, Venø 
Sund 
Afstand fra MEC: 11-22 
km 
Retning fra MEC: N 

H55 Venø, Venø Sund 

"1103 Stavsild", "1365 Spættet 
sæl" 

"1150 * Lagune", "1160 Bugt", 
"1170 Rev", "1310 Enårig 
strandengsvegetation", "1330 
Strandeng", "2140 * Klithede", 
"4030 Tør hede", "6210 
Kalkoverdrev (vigtige 
orkidélokaliteter)", "6230 * Surt 
overdrev" 

F40 Venø, Venø Sund 

Artikel 4 stk. 1 (bilag 1) 

Ynglende: 
Klyde, dværgterne. 

Artikel 4 stk. 2 

Trækkende: 
Lysbuget knrotegås, 
hvinand, toppet skallesluger, 
stor skallesluger. 

Natura 2000-område N64 

Natura 2000-området N64 er det nærmeste i forhold til MEC. Området består af 2 
habitatområder, nemlig H225 og H57, hvoraf det første ligger mellem 10 og 15 km fra MEC, 
og det sidste ligger mellem 14 og 25 km fra MEC. I det følgende er det kun H225, der bliver 
gennemgået, da den foreløbige vurdering i afsnit 12.4 konkluderer, at den store afstand 
mellem MEC og Natura 2000-området er afgørende for, at der ikke sker en væsentlig 
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påvirkning af området. Det konkluderes endvidere, at når dette område ikke påvirkes 
væsentligt, som følge af afstanden, bliver Natura 2000-områder i en større afstand og med 
potentielle påvirkelige naturtyper, heller ikke påvirket væsentligt. 

Habitatområde H225 
 

Områdebeskrivelse 
Området omfatter Idom Ådal og Ormstrup Hede (Idom Hede). Udpegningsgrundlaget er 
listet i Tabel 12-1. Områdebeskrivelsen nedenfor er udpluk fra Natura 2000-planen for N64.  

Jordbunden i hele N64 består overvejende af morænesand og flyvesandsområder 
(indlandsklitter). På Idom Hede findes en afblæsningsflade, et helt unikt område, som er en 
sydeksponeret stenørken, hvor vegetationen naturligt holdes lav og pudeformet. 
Vegetationen domineres af hedelyng med indslag af revling og andre dværgbuske. Idom Å 
munder ud i Storåen umiddelbart øst for Bur. Vandløbskvaliteten i Idom Å er generelt god, 
og der er bl.a. registreret flere rød- og gullistede smådyrsarter, der alle indikerer en god 
miljøtilstand. Vandløbet huser også en selvreproducerende bækørredbestand ligesom der er 
registreret en voksende bestand af laks i såvel Idom Å som Lilleå. Langs Idom Å finder der, 
udover Ormstrup Hede, både enge, moser og rigkær. Flere arealer langs åen græsses af 
kreaturer. Åen og de omgivende arealer er levested for bilag IV-arten odder. 

Naturtilstanden i H225 er i naturplanen for N64 beskrevet som værende generelt god, se 
Figur 12-2. 

I H225 er der kortlagt 189 ha tør hede (4030) (ikke vist i Figur 12-2) 93 % af den tørre hede 
er i god naturtilstand. 

Der er kortlagt ca. 4 ha våd hede (4010), hvoraf 14 % er i moderat naturtilstand, mens den 
resterende del har en god naturtilstand. 

Af tidvis våd eng (6410) er der kortlagt 5 ha. Her er naturtilstanden god. 

Endeligt er der kortlagt mindre arealer med hængesæk og rigkær. Begge naturtyper har god 
naturtilstand. 
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Figur 12-2. Naturtilstand for de mindre naturtyper i H225, som er tilstandsvurderet. Data for 
tør hede er ikke vist i figuren, men beskrevet i teksten. Signaturen beskriver en vurdering af 
naturtilstandene for naturtyperne: 1=høj, 2=god, 3=moderat, 4=ringe og 5=dårlig. Kilde: 
Natura 2000-plan for N64. 

 

 

Figur 12-3. Kortlagte naturtyper i H225. Placeringen af H225 i forhold til MEC ses af Figur 
12-1. 

Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) 

Dyre- og plantearter på Habitatdirektivets bilag IV er arter af betydning i EU, der kræver 
streng beskyttelse. De danske regler fremgår af miljøministeriets "Bekendtgørelse om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter" (BEK nr. 408 af 01/05/2007, § 11). 
 
Beskyttelsen af arterne handler blandt andet om at sikre arterne mod at blive efterstræbt 
(jagt, indsamling, ødelæggelse af æg og yngel), men medlemslandene skal også sikre, at 
arternes yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges. Ligeledes må der ikke ske 
ødelæggelse af de plantearter (i alle livsstadier), som er optaget i Habitatdirektivets bilag IV. 
Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige tilfælde. Det er derfor nødvendigt at vurdere, om 
byggeri og aktiviteter i projektområdet vil medføre ødelæggelse af yngle- og rasteområder for 
bilag IV dyrearter, væsentlig dødelighed i lokale bestande eller beskadigelse af beskyttede 
planter. Forudsætningerne for myndighedernes anvendelse af § 11 i habitatbekendtgørelsen 
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er nærmere beskrevet i Vejledning til bekendtgørelse 408 af 1. maj 2007 (Naturstyrelsen, 
2011). Heraf fremgår det, at der skal være en klar årsagssammenhæng for, at en aktivitet 
vurderes at kunne beskadige eller ødelægge. Hvis det ikke kan godtgøres, er det ikke omfattet 
af bestemmelserne i § 11. Til forskel for Natura 2000-områderne gælder der ikke et særligt 
forsigtighedsprincip som i Natura-2000 områder i forhold til beskyttelsen af bilag IV-arter. 
Naturklagenævnet har dog understreget, at de almindelige forvaltningsretlige krav til sagens 
oplysning skal være opfyldt. Der er derfor et større skønsmæssigt rum for myndighederne i 
forhold til afgørelser efter habitatbekendtgørelsens § 11, end tilfældet er efter § 6 og § 7.  
Følgende bilag IV-arter forekommer eller kan tænkes at forekomme i projektområdet eller 
inden for en radius af 300 meter fra dette: 
 
› Flagermus (alle arter af danske flagermus er opført på habitatdirektivets bilag IV) 
› Birkemus 
› Odder 
› Markfirben 
› Stor vandsalamander 
› Spidssnudet frø 

Flagermus 
Ifølge "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" (Søgaard & Asferg 2007) og 
Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Secher Jensen 2007) forekommer tre arter af flagermus i og 
omkring Holstebro; damflagermus, vandflagermus og sydflagermus. Der er ikke foretaget 
specifikke undersøgelser af tilstedeværelsen af flagermus. Den generelle biologi og 
udbredelse af de tre forekommende arter fremgår af Tabel 12-2. 

Tabel 12-2: Oversigt over arter af flagermus, der ifølge Dansk pattedyratlas findes i området 
omkring projektområdet ved MEC. 

Art Hvor findes arten? Udbredelse og hyppighed 
Damflagermus Damflagermusen har sine 

sommerkvarterer i hule træer eller 
huse. Om vinteren er hele den jyske 
bestand stærkt afhængig af nogle få 
traditionelle overvintringskvarterer i 
kalkminerne ved Mønsted, Daubjerg, 
Smidie og Thingbæk. Kun rent 
undtagelsesvist findes enkelte 
overvintrende eksemplarer på andre 
lokaliteter. 

Arten findes i det østlige 
Midtjylland, hele 
Limfjordsområdet, Himmerland 
og det sydlige Vendsyssel. 
Derudover findes der en lille 
bestand omkring Guldborgsund. 
Arten er også af og til registreret 
på Bornholm, men der er næppe 
en fast bestand her. 

Vandflagermus Arten fouragerer ved søer og åer med 
rigelig insektproduktion, men også 
undertiden mellem træer, langs 
skovkanter m.v. Overvinter i 
kalkgruber, kældre, brønde m.m. 

Vandflagermus er vidt udbredt 
og er almindelig i Danmark. 
Sammen med sydflagermus er 
det den mest udbredte danske 
flagermusart. 

Sydflagermus Arten er, i Danmark, helt knyttet til 
menneskeskabte levesteder. Den 
yngler og overvintrer i parcelhuse og 
bygninger på landet. Den fouragerer 
ofte på insekter, der tiltrækkes af 
vejbelysning. 

Sammen med vandflagermus er 
det den mest udbredte danske 
flagermusart. Arten findes dog 
ikke i det nordligste af hhv. 
Jylland og Sjælland. 
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For flagermus er følgende forhold vigtige: 

› Bevarelse af potentielle raste- og overvintringssteder såsom ældre træer/hule 
træer/træer med løst bark, tætte vildnis med slyngplanter, og hvor grene er vokset 
næsten sammen. Rastested varierer fra art til art, og visse arter raster i huse og på lofter 
samt overvintrer i kældre, miner og lignende. 

› At potentielle fødesøgningsområder friholdes for påvirkning/ændring. Karakteren af 
disse områder varierer fra art til art, og kan være vandflader, lyskegler, skovbryn, 
læhegn, vandløb og andre steder, hvor der er stor koncentration af insekter. 
Fourageringsområder er dog ikke omfattet af beskyttelsen af bilag IV-arter efter 
habitatdirektivets artikel 12. 

› At potentielle flyvelinjer mellem rastested og fødesøgningsområder samt i selve 
fødesøgningsområderne bevares, og ikke gennemskæres af nye anlæg. 

Dam- og vandflagermus fouragerer ved vandløb og søer og yngler typisk i nært tilknyttede 
skove, skovkanter og gamle utætte bygninger. Der vurderes ikke at være egnede fouragerings- 
eller rasteområder for disse to arter i eller i umiddelbar nærhed af projektområdet.  
 
Sydflagermus kan muligvis findes fouragerende i projektområdet, men projektområdet 
vurderes ikke at være en egnet yngle- eller rastelokalitet. 
 
Birkemus 
Birkemus findes i Danmark kun i Jylland. Udbredelsen falder især i to 
hovedforekomstområder: Et nordvestligt område med tyngdepunkt i Thy, men også 
omfattende områder søndenfjords ved Lemvig, Bøvlingbjerg, Struer og Vemb samt et bælte 
over Syd- og Sønderjylland, hvor de fleste fund dog er gjort i bæltets vestlige og østlige ender, 
mens der kun er få fund i det indre Jylland. 

Birkemusens typiske levesteder er udyrkede områder med ret høj vegetation og oftest, men 
ikke altid i tilknytning til fugtig bund. Typiske levesteder er ugræssede overdrev, heder og 
ikke mindst ådale, mens den kun sjældent benytter hårdt græssede overdrev eller dyrkede 
marker. Jorddiger, volde og skrænter er gode for arten, da de byder på sikre steder at 
overvintre. 

Nærmeste observation af birkemus er ca. 8,5 km sydvest for projektområdet nordøst for 
Idom. Da arten er vanskelig at finde, kan det ikke udelukkes, at arten kan leve ubemærket på 
en eller flere lokaliteter i nærheden af projektområdet, men det er ikke sandsynligt, at 
birkemus findes i selve projektområdet. 

Odder 
Odder lever i tilknytning til vådområder. Den findes i såvel stillestående som rindende vand, i 
både saltvand og ferskvand, i Danmark dog overvejende i ferskvand og ved brakke fjorde. 

Bestanden af odder i Danmark gik drastisk tilbage gennem det meste af 1900-tallet. Fra 
midten af 1980'erne, hvor de første forvaltningsmæssige tiltag for arten blev introduceret, 
synes tilbagegangen at stoppe. Efterfølgende har der været en positiv bestandsudvikling, som 
bl.a. er blevet understøttet af en national forvaltningsplan of odder (Søgaard & Madsen 
1996). Den nationale bevaringsstatus for odder er foreløbig vurderet som usikker, da der er 
tvivl om, hvorvidt bestanden er stor nok til, at den på længere sigt kan opretholde en 
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tilstrækkelig genetisk variation (Pihl m.fl. 2000). I samtlige Natura 2000-planerne for 
områderne beskrevet i Tabel 12-1, hvor odder er på udpegningsgrundlaget, er bevaringsstatus 
for arten vurderet som gunstig på baggrund af viden om artens forekomst inden for området, 
vandløbenes tilstande og artens meget positive bestandsudvikling i Jylland de seneste år. 

Der er ikke gjort fund af odder eller odderspor i undersøgelsesområdet, og der findes ingen 
egnede levesteder i form af vandløb, større søer eller andre biotoper. 

Syv NOVANA-artsovervågningsstationer, et DEVANO-område og et DMU-
artsovervågningsområde ligger inden for en radius af 5 km fra projektområdet, og der er ikke 
registreret fund af odder på disse i perioden fra 2000 til 2011. 

Markfirben 
Markfirben er almindelig udbredt i det meste af Danmark med undtagelse af dele af 
Midtjylland, Midt- og Sydsjælland, Langeland, Lolland og Falster. Bestanden af markfirben 
menes nu at være stabil efter en tilbagegang på ca. 30 % i perioden 1945-1980. Markfirben 
lever ikke jævnt fordelt på egnede steder, men derimod i kolonier med mindst 4-6 dyr. Arten 
lever typisk i områder som skovbryn, diger, markskel, gamle råstofgrave og andre tørre 
områder med bar jord eller sparsom vegetation, men kan også forekomme på tuer i moser. 
Der skal også være spredte buske på markfirbenets levesteder, så firbenet kan søge skygge på 
særligt varme dage. Markfirben er fremme fra april til september. Resten af året ligger de i 
dvale, typisk i sydvendte skrænter. Hunnerne kommer senere ud end hannerne, og de voksne 
dyr ligger i dvale længe inden ungerne, som kan være aktive helt frem til september. 

Markfirben er eftersøgt ved feltundersøgelserne på jorddiger og andre potentielle levesteder i 
nærområdet, dog uden fund. 
 
Stor vandsalamander 
Stor vandsalamander er vidt udbredt og temmelig almindelig i det østlige Danmark, hvor den 
findes i 10-50 % af vandhullerne, mens den forekommer mere sparsomt vest for 
israndslinien. 

Arten kræver rene, fiskefri, solbeskinnede vandhuller, og indfinder sig hurtigt i nye 
vandhuller. Den stiller ikke samme krav til vandhullets omgivelser som hos spidssnudet frø. 
Etableringen af nye vandhuller begunstiger arten. Stor vandsalamander vil, under vandring 
til og fra ynglevandhullerne og eventuelt under overvintring, benytte skovområder. Arten kan 
vandre forholdsvist langt (flere kilometer) og kan kolonisere nye, velegnede områder. Oftest 
holder den sig dog inden for en afstand af få hundrede meter fra ynglevandhullet. Den kan 
også træffes i kældre og udhuse uden for ynglesæsonen. 

Ved feltundersøgelser i 2011 og 2012 er der ikke observeret stor vandsalamander i 
projektområdet. Holstebro Kommune har i 2004 og 2010 observeret stor vandsalamander i 
området omkring Sønder Ballegård nord for projektområdet (lokalitet 13, se Figur 12-2) og i 
vandhullet lokalitet 09. Nord for lokalitet 13 har Holstebro Kommune observeret lille 
salamander, spids- og butsnudet frøer. Desuden er stor vandsalamander vidt udbredt i 
området nord for MEC (Bo Boysen, Holstebro Kommune pers. komm.). Oversigt over, de 
vandhuller, der er potentielle levesteder for blandt andet stor vandsalamander ses på Figur 
12-2. 

 
Spidssnudet frø 
Spidssnudet frø er udbredt i Danmark, og findes i alle landsdele undtagen Bornholm. Den 
trives bedst, hvor der i umiddelbar nærhed af velegnede ynglevandhuller findes gode raste- 
og fourageringshabitater i form af moser, enge eller fugtige heder. 



   
168  

Spidssnudet frø yngler - ligesom andre padder - med størst succes i lavvandede fiskefrie og 
rene vandhuller, der skal være lysåbne og gerne må tørre ud efter Sankt Hans, i hvert fald 
nogle år, så vandhullerne vedbliver at være fiskefrie. I større søer med fisk kan arten 
undertiden yngle i mindre omfang i afsnørede, vegetationsfyldte dele, eller hvor rørskov giver 
beskyttelse mod rovfisk. 

Ved feltundersøgelser i 2011 og 2012 er der ikke med sikkerhed observeret spidssnudet frø. 
Brune frøer (dvs. butsnudet eller spidssnudet frø) er observeret i regnvandsbassinet ved 
indkørsel fra Struer Landevej til MEC (i 2011 og 2012 på lokalitet 10, se Figur 12-4) samt i det 
østlige regnvandsbassin ved rundkørslen ved Nordre Ringvej og Hjermvej (i 2012 på lokalitet 
01, se Figur 12-4). Holstebro Kommune har i 2004 og 2010 observeret spidssnudet frø nord 
for lokalitet 13. Oversigt over, de vandhuller, der er potentielle levesteder for blandt andet 
spidssnudet frø ses på Figur 12-4. 

Potentielt egnede og observerede ynglelokaliteter for bilag-IV-paddearter nær 
projektområdet fremgår af Figur 12-4. 
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Figur 12-4: Oversigt over potentielle og observerede ynglelokaliteter for bilag IV-paddearter 
nær Kommuneplanrammeområdet som  MEC- projektet er en del af. Holstebro Kommune 
har også observeret padder i området, hvilket fremgår af figuren og teksten. 

Bilag I-fuglearter  

Nær projektområdet forekommer nogle fuglearter, der er omfattet af 
fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og derfor indgår som udpegningsgrundlag for nogle af de 
omkringliggende EF-fuglebeskyttelsesområder, se Tabel 12-1. Det skal understreges, at der 
ikke er lovhjemmel til særlig streng beskyttelse af disse fuglearter uden for EF-
fuglebeskyttelses-områderne på linje med arter opført på habitatdirektivets bilag IV. 

Der er tale om knopsvane og fiskeørn, der begge er observeret i området omkring MEC og 
Holstebro indenfor de sidste 2 år (februar 2010 til februar 2012) (www.DOF-basen.dk). 

http://www.dof-basen.dk/�
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Begge arter er observeret trækkende over området. Det vurderes, at projektområder således 
ikke benyttes som raste-, yngle- eller fourageringsområde for de to arter. Der er ingen vigtige 
kendte trækruter over MEC, hvilket understøttes af, at der er tale om få observerede 
individer. 

Fredede, rødlistede og sjældne arter i øvrigt 

Der forekommer i projektområdet eller i nærheden heraf, en række arter, der er rødlistede. 
Disse er gennemgået nedenfor. 

Tabel 12-3: Den danske Rødliste er fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, der er 
blevet rødlistevurderet efter retningslinjer udarbejdet af den internationale 
naturbeskyttelsesorganisation (IUCN). At rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af 
plante- og dyrearters risiko for at uddø. Rødlistesystemet operere med nedenstående 
kategorier. Den danske rødliste kan findes på det tidligere DMUs hjemmeside www.dmu.dk. 
For arter, der endnu ikke er rødlistede efter IUCNs nye kriterier gælder den gamle rødliste fra 
1997. Den opererer med nogle lidt andre kategorier end den nyeste fra 2009. 

Rødlistekategori Betydning 
RE Regionalt uddød (reginally extinct) 
CR Kritisk truet (critically endangered) 
EN Moderat truet (endangered) 
VU Sårbar (vulnerable) 
NT Næsten truet (near threatened) 
Uden for rødlistekategori 
LC Ikke truet (least concern) 
DD Data utilstrækkelig til at kunne rødlistevurdere arten 
NA Vurdering er ikke mulig (not applicable). Herunder indførte arter eller 

strejfende individer 
NE Ikke bedømt (not evaluated) 
 
Fugle 
Inden for selve projektområdet er der i årene 2010 til 2012 observeret en række fuglearter, 
der er rødlistekategoriseret LC. Der er observeret fouragerende kvækerfinke (NA) ved flere 
lejligheder på området. Kvækerfinke lever af frø, især bog. Arten er en almindelig vintergæst i 
Danmark. Ved feltundersøgelserne er der ikke observeret fredede, rødlistede eller sjældne 
fuglearter, og der er ligeledes ikke fundet andre observationer af fredede, rødlistede eller 
sjældne fuglearter på www.dof-basen.dk, www.naturdata.dk eller www.fugleognatur.dk. 

Insekter 
Ved feltundersøgelserne er der ikke observeret fredede, rødlistede eller sjældne dyrearter. 
Der er heller ikke fundet oplysninger om sådanne på www.naturdata.dk eller 
www.fugleognatur.dk. 

Padder og krybdyr 
Alle danske arter af padder og krybdyr er fredede. Af de fundne arter i området er to (stor 
vandsalamander og spidssnudet frø) omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV, og er 
beskrevet ovenfor i afsnittet om forekomst af bilag IV-arter. Desuden er butsnudet frø og lille 
vandsalamander fundet ved feltundersøgelse i april 2012 og ved tidligere undersøgelser 
foretaget af Holstebro Kommune. 

 
 

http://www.dmu.dk/�
http://www.dof-basen.dk/�
http://www.naturdata.dk/�
http://www.fugleognatur.dk/�
http://www.naturdata.dk/�
http://www.fugleognatur.dk/�
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Pattedyr 
Ved feltundersøgelserne er der ikke observeret fredede, rødlistede eller sjældne dyrearter. 
Der er ligeledes ikke fundet oplysninger om dette i Dansk Pattedyratlas, på 
www.naturdata.dk eller www.fugleognatur.dk. 

Planter 
Ved feltundersøgelserne er der ikke observeret fredede, rødlistede eller sjældne plantearter. 
Der er ligeledes ikke fundet oplysninger om dette på www.naturdata.dk eller 
www.fugleognatur.dk. 

Svampe 
Ifølge Danmarks svampeatlas www.svampeatlas.dk er der ingen oplysninger om rødlistede 
svampe fra området. 

§ 3-beskyttede naturområder og generelle naturforhold 

 
Projektområdet 
Inden for selve projektområdet er der tre § 3-beskyttede vandhuller; to i den nordvestlige del 
af projektområdet (lokaliteterne 11 og 12) og et i den nordlige del (lokalitet 09). Figur 12-5 
angiver placeringen af vandhullerne. Lokaliteternes generelle naturindhold er gennemgået 
nedenfor, og det er særskilt vurderet, hvor vidt lokaliteten er egnet som paddelokalitet, og i så 
fald for hvilke paddearter. 

http://www.naturdata.dk/�
http://www.fugleognatur.dk/�
http://www.naturdata.dk/�
http://www.fugleognatur.dk/�
http://www.svampeatlas.dk/�
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Figur 12-5: Oversigt over § 3-beskyttet natur samt beskyttede sten- og jorddiger. Undersøgte 
lokaliteter er angivet med lokalitetsnummer. Samt angivelse af Kommuneplanramme 
området som MEC- projektet er en del af. 

 
Ved feltundersøgelsen i 2011 registreredes et vandhul (lokalitet 09) i den nordlige del af 
projektområdet og to (lokaliteterne 11 og 12) i den vestlige del, som kan blive påvirket af 
projektet. To vandhuller i midten af projektområdet er i dag forsvundet, og på stedet er der 
anlagt en del af Maabjerg BioEnergy. Jf. Holstebro Kommune og VVM-redegørelse for 
Maabjerg BioEnergy 2008 blev der forud for anlæg af Maabjerg BioEnergy observeret stor 
vandsalamander ved de to vandhuller i midten af projektområdet. Der blev derfor, efter 
tilladelse fra Holstebro Kommune og Skov- og Naturstyrelsen, etableret 
erstatningsvandhuller i Avsumgård Skov, som kan rumme arten, og yngel er flyttet til disse 
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vandhuller. Erstatningsvandhullerne er etableret i 2008 og altså inden vandhullerne blev 
fjernet. Desuden er der tidligere fundet stor vandsalamander i vandhullet lokalitet 09, som 
nedlægges i forbindelse med projektet. 

Sø i den nordlige del af Maabjerg BioEnergy's areal (lokalitet 9) 
Lokaliteten er besøgt på feltundersøgelser november 2011 og april 2012. Vandhullet har 
tidligere ligget omgivet af marker, men er nu omgivet af arbejdsareal i forbindelse med MEC. 
Midt i vandhullet vokser en stor pil, der skygger for dele af vandfladen. Der vokser en del 
grenet pindsvineknop i vandet. Vandhullet er meget eutrofieret med dårlig vandkvalitet og 
forekommer meget grumset. Vandhullets biologiske værdi vurderes som lav. 

 

Figur 12-6: Billede af lokalitet 9. Set fra syd. 

I forbindelse med VVM-redegørelsen af Maabjerg BioEnergy i 2008 blev denne lokalitet 
besøgt. Her blev den beskrevet som følger: 

"Ca. 200 m mod nordvest ligger et lille, lavvandet vandhul, ca. 10 x 10 m, omgivet af 
rapsmarker (Fig. 3.6.3). Vandhullet er forholdsvist lysåbent og den omgivende vegetation 
er domineret af krybhvene. Desuden findes vejbred skeblad og dyndpadderok. Vandet var 
forholdsvist klart. Der er ikke fundet padder i vandhullet, men det vurderes potentielt egnet 
til butsnudet frø og stor vandsalamander. Naturværdien vurderes som middel". 

Ved besigtigelse i november 2011 fremstår lokaliteten som måske egnet som paddelokalitet. 

Ved besigtigelse i april 2012 fremstår lokaliteten endnu mere næringsstofpåvirket. Der blev 
ikke fundet spor af padder. 

Holstebro Kommune har oplyst, at der tidligere er registreret stor vandsalamander i 
vandhullet. 

Større sø i den vestlige del af projektområdet (lokalitet 11) 
Større sø, der er opdelt i en åben nordlig del og en tilvokset sydlig del. Den nordlige del er 
delvis dækket af dynd-padderok og med pilekrat i midten. Den sydlige del er dækket af rød-el 
og pil, og er mere lavvandet end den nordlige del. Se Figur 12-7. Desuden bærer det præg af 
meget skiftende vandstand. Omgivelserne er fåregræssede arealer, hvor dyrene har direkte 
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adgang til vandet i den nordlige del af lokaliteten. Vandhullets biologiske værdi vurderes som 
middel. 

Lokaliteten er egnet for skrubtudse, muligvis også andre paddearter. Holstebro Kommune 
har i 2007 registreret butsnudet frø ved vandhullet. I forår 2012 blev der observeret fisk i 
vandhullet. Desuden indeholder den nordlige del af lokaliteten en del større vandkalve. Dette 
gør den nordlige del af søen mindre egnet som ynglevandhul for salamandere og brune frøer, 
da vandkalvene spiser selv voksne individer af padderne. Der blev ikke set ægklumper, men 
en del voksne brune frøer. Der blev ikke fundet tegn på padder i den sydlige del af lokaliteten. 

 

 

Figur 12-7: Billeder af den større sø i den vestlige del af projektområdet (lokalitet 11). Der ses 
den nordlige del af søen set fra syd (t.v.) og den sydlige del af søen set fra syd (t.h.) af søen.  

 
Mindre sø i den vestlige del af projektområdet (lokalitet 12) 
Vandhullet ligger ca. 10 m nordvest for lokalitet 11, dog ikke i direkte forbindelse med denne. 
Vandhullet indeholder mange lerpartikler, og fremstår derfor grumset. Omgivelserne er 
fåregræssede arealer, hvor dyrene har direkte adgang til vandet i den nordlige del af 
lokaliteten. Vandhullet virker næringsrigt/eutrofieret, og den biologiske værdi vurderes som 
værende middel. 

Som paddelokalitet er vandhullet ikke vigtigt, men vurderes dog som egnet levested, selvom 
der ikke blev fundet spor af padder ved vandhullet i foråret 2012. 
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Figur 12-8: Billede af lokalitet 12. Set fra syd. 

Nærområdet omkring MEC 
Et nærområde omkring projektområdet på 300 meter var udgangspunktet for 
feltundersøgelsen i november 2011. Udvælgelse af lokaliteter er beskrevet i metodeafsnittet. 

Der er ved feltundersøgelsen fundet 17 lokaliteter (vandhuller, jorddiger og græsareal), der 
overordnet beskrives nedenfor, se Figur 12-5. 

Vandhuller, lokaliteter 01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 13, 14, 15 og 16 
Inden for 300 meter fra projektområdet ligger der 11 vandhuller. Af disse 14 
vandhulslokaliteter er der fundet padder i 6 af vandhullerne, og 6 vandhuller blev fundet 
egnet eller måske egnet som paddelokalitet, se Figur 12-4. 

Jorddiger, lokaliteter 08, 15 og 17 
Ved feltundersøgelse i november 2011 blev jorddigerne undersøgt som potentielle levesteder 
for markfirben. Inden for 300 meter fra projektområdet ligger der 4 jorddiger, hvoraf ingen 
af disse vurderes som reelle levesteder for markfirben, fordi jorddigerne næsten er 
forsvundet. Jorddigerne blev ikke genbesøgt i april 2012. Der er ifølge statens 
Arealinformation registreret et enkelt beskyttet dige i projektområdet, dette vurderes dog til 
at være en fejl, idet diget ved en besigtigelse i forbindelse med registreringen ikke kunne 
erkendes. 

Græsningsareal, lokalitet 06 
Lokaliteten (Lok. 6) er ikke § 3-registreret. Arealet er græsset af får, og vegetationen er ret 
eutrofieret og græsdomineret, men dog med lidt indslag af overdrevsarter, som lav ranunkel, 
bakke-svingel, almindelig kongepen og almindelig hvene. Naturtilstanden er bedre end ved 
de fleste beskyttede overdrev. Arealet har potentiale til at udvikle sig til et godt overdrev. 

Fredskov 
I den sydlige ende af projektområdet er der nogle levende hegn/beplantninger, der er 
registreret som fredskov med tilhørende skovbyggelinjer væk fra projektområdet. 
Fredskovsområderne ligger omkring dele af MEC, der allerede er etableret (Måbjergværket). 
Områderne er ikke beskrevet i VVM-redegørelsen fra 2008, og er heller ikke besigtiget i 2011 
eller 2012. 
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Ammoniakfølsomme områder 
Ved feltundersøgelsen i april 2012 er der undersøgt registrerede 4 ammoniakfølsomme 
naturlokaliteter inden for en radius af ca. 10 km fra projektområdet, se Figur 12-9. 

Ca. 2 km nord for MEC, findes en lille stykke fredskov, Avsumgård Skov (lokalitet 22), der er 
kortlagt som ammoniakfølsom. Fredskoven er blandet med en del nåleplantage, lidt plantet 
bøg og nogle lidt mere naturlige partier med egekrat. Bortset fra vegetation har skoven godt 
naturindhold, og er et vigtigt refugie for faunaen. Det vurderes dog ikke at lokaliteten indhold 
er særlig følsomme over for næringsstoffer. 

Ca. 4 km nordøst for MEC findes et større overdrev (lokalitet 23), der er en tidligere 
råstofgrav. Arealet er ret eutrofieret og er domineret af næringsstoftolerant vegetation. 

Ca. 5 km vest for projektområdet findes en større hede registreret som ammoniakfølsom 
(lokalitet 21). Heden er blevet DEVANO-kortlagt i 2005. Arealet er domineret af dværgbuske, 
især revling, da hedelyng er døende. Heden viser tegn på eutrofiering, og hist og her ses 
blåtop. Heden indeholder en del almindelig surbundsarter af græsser, såsom katteskæg og 
bølget bunke, og halvgræsser (pille-star, hirse-star, sand-star). Heden er vurderet til at have 
en høj naturværdi. 

Ca. 6 km sydvest for Holstebro findes en DEVANO-kortlagt hængesæk (lokalitet 24). 
Hængesækken er en del af et større græsningsareal, med både får og køer, som græsser hele 
året. Arterne på arealet er ret almindelige og næringstolerante, det er blandt andet næb-star 
som er dominerende, sump-karse, spids spydmos med flere.  
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Figur 12-9: Oversigt over Kommuneplanrammeområdet som MEC- projektet er en del af, § 3-
beskyttet natur samt lokaliteterne 01-17 og 21-24. For oversigt over lokaliteter 01-17, se Figur 
12-4 eller Figur 12-5. 

 

Området er eutrofieret, og det vurderes, at græsningen er med til at holde diversiteten og 
naturværdien høj på arealet. 

 



   
178  

12.3 Vurdering af virkninger på miljøet 
 
Anlægsfasen 
Som følge af anlægningsarbejdet vil der være en fysisk påvirkning af naturområder inden for 
projektområdet. Det vurderes, at naturområder udenfor projektområdet ikke vil blive fysisk 
påvirket af anlægningsarbejdet, da de ligger minimum 80 meter fra anlægsområdet. 
Naturområder inden for projektområdet samt bilag IV-arter og bilag I-fuglearter er vurderet 
nedenfor. 

Desuden vil der være en emission fra anlægsmaskiner, der er beskrevet i kapitel 9 om 
luftforurening og klima. MEC anlægget er endnu ikke detailprojekteret, og der findes derfor 
ikke tilgængelige oplysninger om jordflytning, transport mv. der kan bruges til 
emissionsberegninger. I projektet vil der dog blive truffet foranstaltninger til at forhindre 
uacceptable støvgener ved naboer, og det vurderes at brændstofemissionerne vil være 
ubetydelige set i forhold til procesemissioner og transporten i driftsfasen. 

Fysisk påvirkning 
Sø i den nordlige del af Maabjerg BioEnergy's areal (lokalitet 9) 
Vandhullet har forud for anlæg af Maabjerg BioEnergy været i en bedre økologisk tilstand, 
end det var tilfældet ved feltundersøgelser i 2011 og 2012. Vandhullet ligger inden for 
projektområdet, hvor Maabjerg Bioethanol har en planlagt placering. Det eksisterende § 3-
registrerede vandhul bliver nedlagt (fyldt op og tilbygget), under projektets anlægsfase af 
Maabjerg Bioethanol. Nedlæggelse af vandhullet medfører således ikke et stort biologisk tab, 
da vandhullets vandkvalitet er ringe, men erstatningsvandhuller er allerede etableret i 
forbindelse med tilladelser til opførelse af Maabjerg BioEnergy. 

Større og mindre sø i den vestlige del af projektområdet (lokalitet 11 og lokalitet 12) 
Anlægsarbejdet til en ny intern vej og Maabjerg Bioethanol vil ligge i nærheden af 
vandhullerne. Såfremt vandhullerne berøres direkte, vil det kræve en dispensation fra 
Holstebro kommune. Det anbefales at opsætte afskærmning minimum 20 m fra 
vandhullernes kant, for at undgå køreskader på dem. I så fald forventes det, at vandhullerne 
ikke vil blive påvirket. 

Detailplanen for hele MEC kendes endnu ikke, og det er ikke fastlagt, om der er behov for at 
nedlægge disse to vandhuller. I dette tilfælde vurderes det, at der tabes en vis biologisk værdi. 
Vandhullerne indgår sandsynligvis i et større netværk af vandhuller, der ligger nord for 
projektområdet. Randområdet af dette netværk indskrænkes ved en eventuel nedlæggelse af 
de to vandhuller i den vestlige del af projektområdet. I så tilfælde bør erstatningsvandhuller 
etableres, se nærmere i afsnit 12.6 om afværgeforanstaltninger.  

Bilag IV-arter og bilag I-fuglearter 
Ved feltundersøgelser i 2011 og 2012 er der ikke observeret bilag IV-paddearter i eksisterende 
vandhuller i selve projektområdet. Det kan dog ikke med sikkerhed afgøres, om vandhullerne 
er yngle- og rasteområde for stor vandsalamander og spidssnudet frø, da der er registreret 
padder i vandhuller inden for projektområdet og i nærheden af projektområdet. Desuden er 
der tidligere er fundet stor vandsalamander i de nu nedlagte vandhuller ved Maabjerg 
BioEnergy og i vandhullet lokalitet 9. 

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 anlægningsarbejdet for 
MEC. Dels bliver der med sikkerhed nedlagt et vandhul (lok. 9), og muligvis nedlægges 
yderligere to vandhuller (lok. 11 og 12). Viser det sig, at det ikke er nødvendigt at nedlægge de 
to vestlige vandhuller, bør der foretages en sikring af dem, så de undgår skader ved 
anlægningsarbejdet.  
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Det vurderes, at de afværgeforanstaltninger, der er foretaget i form af etablering af 
erstatningsvandhuller forud for anlægsarbejdets påbegyndelse, og eventuelt afskærmning af 
to vandhuller, vil være tilstrækkeligt til 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 forekomme i området. 

Det vurderes generelt, at MEC ikke vil påvirke bilag I-fuglearter eller andre fuglearter 
væsentligt, da projektområdet i forvejen har lav værdi som levested for fugle. 

Driftsfasen 
 

Fysisk påvirkning 
Større og mindre sø i den vestlige del af projektområdet (lokalitet 11 og lokalitet 12) 
Hvis vandhullerne opretholdes, vurderes det, at paddeindivider i disse to vandhuller har gode 
betingelser i nærområdet, og sandsynligheden for, at individer vandrer nord for lokaliteterne 
er derfor lille. I forhold til ændrede interne trafikforhold vurderes det derfor, at der ikke vil 
være en væsentlig påvirkning af bestanden af padder i vandhullerne, såfremt vandhullerne 
ikke påvirkes i anlægsfasen. 

Eutrofiering 
Der vil forekomme en kvæslstofemission fra MEC Den maksimale kvælstofbelastning vil ske i 
en afstand af ca. 1.400 m fra Måbjergværket, hvor emissionerne vil medføre et nedfald på 
0,35 kg N/ha/år. Dette ses dels i Tabel 12-4 og dels i Tabel 9-12. 

Lokaliteterne 01, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13 og 22 er enten potentielle eller eksisterende 
levesteder for paddearter, herunder bilag IV-arter, og samtidig modtagere af et mindre bidrag 
med kvælstof fra MEC. Som beskrevet i afsnittet om bilag IV-arter, kræver stor 
vandsalamander forholdsvist rene vandhuller uden for stor næringsstoftilførsel. 
Baggrundsbelastningen i Holstebro Kommune er 15 kgN/ha/år. Den mængde kvælstof, som 
afkast fra MEC bidrager med (ca. 0,40 kg N/ha/år) vurderes at være så lav (< 2 % af total 
tilførsel), at den ikke bidrager væsentligt til en eutrofiering af naturområderne, og således 
heller ikke til vandhuller, hvor stor vandsalamander kan opholde sig.  Det vurderes således, 
at der ikke vil være en negativ påvirkning på naturarealer i området omkring MEC som følge 
af udvidelsen og ændringen af driften på MEC. 

De omkringliggende naturarealer vil fremover modtage et lille bidrag af kvælstof i forhold til 
baggrundsniveauet og kravene til tungmetaller i forhold til jordkvalitetskriterierne vil ikke 
blive overskredet indenfor MEC's levetid. Tabel 12-4 gennemgår MEC's kumulative 
påvirkning af undersøgte naturlokaliteter i driftsfasen. 

Forsuring 
Der sker en SO2-deposition på lokaliteterne, der har en potentiel forsurende effekt på miljøet; 
emissionen er beskrevet nærmere i kapitel 9 om luftforurening og klima. Den lavest oplistede 
nedre tålegrænse for forsurende effekt er givet for plantet eg og bøg, og er 0,8 - 2,7 keq/ha/år 
(Bastrup-Birk et al., 1999), og den laveste øvre tålegrænse er 0,9 - 2,4 keq/ha/år for overdrev. 
Den maksimale forsurende effekt fra MEC sker i 1.000 meters afstand. I en afstand på 1,4 km 
fra MEC findes plantet eg og bøg (lokalitet 22), men som det ses af Tabel 12-4 ligger den 
beregnede effekt langt under tålegrænsen. Det vurderes derfor, at svovldeposition på 
naturområder ikke vil have en væsentlig påvirkning på disse. 



Tabel 12-4: Påvirkning af drift af MEC på undersøgte naturlokaliteter, dels inden for undersøgelsesområdet og dels ammoniakfølsom 
natur inden for ca. 10 km fra MEC. Lokaliteterne er sorteret efter stigende afstand til afkast fra MEC. Maksimale næringsbidrag fra MEC 
er i 1.000  meters afstand for kvælstof (0,40 kg N/ha/år)(se Tabel 9-5) og i 1.000 meters afstand for svovl (0,022 keq/ha/år).  

                                                                    
5 Næringsstofpåvirkningen på det enkelte areal tør hede kendes ikke, og tilstanden er generel for hele naturtypen 4030 i hele N64. Kilde: Natura 2000-plan for N64. 

Afstand 
fra MEC 
afkast 

Lokalitet Tilstand  Potentiel kumulativ 
påvirkning fra MEC 

Tålegrænser 
kg N/ha/år 
(Naturstyrelsen, 
2005) 

N-dep. kg 
N/ha/år 

Forsurende effekt 
(S) keq/ha/år 

0 Lok. 09 vandhul Eutrofieret Sløjfes som følge af udvidelse 
af MEC 

 - - 

200 m Lok. 05 vandhul Potentielt levested for 
bilag IV-padder 

Næringsstoffer fra afkast  0,24 0,0007 

200 m Lok. 06 Græs Potentielt overdrev Næringsstoffer fra afkast 15-25 0,24 0,0007 
230 m Lok. 04 vandhul Levested for paddearter Næringsstoffer fra afkast  0,24 - 0,26 0,004 - 0,0007 
250 m Lok. 07 vandhul Stærkt eutrofieret Ingen, da det i forvejen er 

stærkt eutrofieret 
 0,24 - 0,26 0,004 - 0,0007 

250 m Lok. 11 vandhul Levested for paddearter, 
dog også med fisk 

Fysisk påvirkning under 
anlæg 

 0,24 - 0,26 0,004 - 0,0007 

250 m Lok.12  Eutrofieret. Potentielt 
levested for paddearter 

Fysisk påvirkning under 
anlæg 

 0,24 - 0,26 0,004 - 0,0007 

250 m Lok. 13 vandhul Potentielt levested for 
bilag IV-padder 

Næringsstoffer fra afkast  0,24 - 0,26 0,004 - 0,0007 

280 m Lok. 01 vandhul Levested for paddearter Næringsstoffer fra afkast  0,24 - 0,26 0,004 - 0,0007 
285 m Lok. 02 vandhul Eutrofieret Næringsstoffer fra afkast  0,24 - 0,26 0,004 - 0,0007 
300 m Lok. 08 jorddige Eutrofieret Næringsstoffer fra afkast  0,26 0,004 
320 m Lok. 15 vandhul Eutrofieret Næringsstoffer fra afkast  0,26 - 0,28 0,004 - 0,0088 
350 m Lok. 10 vandhul Levested for paddearter Næringsstoffer fra afkast  0,26 - 0,28 0,004 - 0,0088 
425 m Lok. 14 vandhul Eutrofieret Næringsstoffer fra afkast  0,28 - 0,29 0,0088 - 0,013 
480 m Lok. 03 vandhul Levested for paddearter Næringsstoffer fra afkast  0,28 - 0,29 0,0088 - 0,013 
600 m Lok. 16 vandhul Eutrofieret Næringsstoffer fra afkast  0,30 0,016 
1,4 km Lok. 22 Fredskov Levested for paddearter Næringsstoffer fra afkast 10-20 0,35 0,02 
3,7 km Lok. 23 Overdrev Eutrofieret Ingen  15-25 0,17 - 0,22 0,016 - 0,012 
4,7 km Lok. 21 Hede (4030)  Let næringsstofpåvirket Ingen  10-20 0,13 - 0,17 0,012 - 0,0094 
6,0 km Lok. 24 Hængesæk (7140) Let næringsstofpåvirket Ingen  10-15 0,11 0,0075 

10,0 km Nærmeste Natura 2000 (N64, Idom Å) God økologisk tilstand Ingen  0,07 0,004 
11,0 km Nærmeste kortlagte habitatnatur, der er 

ammoniakfølsomt (N64, Tør hede 4030) 
Næringsstofpåvirket5 Ingen 10-20 <0,07 <0,004 



 

Bilag IV-arter og bilag I-fuglearter 
I forhold til bilag IV-arter nær MEC vurderes det, at stor vandsalamander og spidssnudet frø 
potentielt kan blive påvirket af driften af MEC, primært som følge af ændrede fysiske forhold 
i omgivelserne samt øget trafik. Ved feltundersøgelser er der dog ikke observeret bilag IV-
paddearter inden for projektområdet. Der vurderes ikke at være bilag IV-arter, hvis yngle - og 
rasteområder vil blive skadet af projektet. Det skyldes, at der ikke er egnede levesteder i 
projektområdet. 

Det vurderes, at de afværgeforanstaltninger, der allerede er foretaget i form af etablering af 
erstatningsvandhul(ler) forud for anlæg af Maabjerg BioEnergy er tilstrækkelige til at sikre 
den økologiske funktionalitet for spidssnudet frø og stor vandsalamander i området. 
Holstebro skal dog foretage en ny sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven, før 
vandhuller kan nedlægges. 

Der er ingen hjemmel til særlig beskyttelse af bilag I-fuglearterne uden for EF-
fuglebeskyttelsesområderne, og projektområdet vurderes ikke egnet som levested for fugle på 
bilag-I fuglearter.  

 

12.4 Foreløbig vurdering for Natura 2000-områder 
 
N64. Udpegningsgrundlag – Naturtyper 
 
Trusler og bevaringsprognose 
I naturplanen for N64 er der listet en række faktorer, der kan true naturtilstanden for 
naturtyper og arter på områdets udpegningsgrundlag. På grund af den store afstand mellem 
N64 og MEC, vurderes det, at næringsstofbelastning vil være den eneste af de, i planen, 
nævnte faktorer, der kan påvirke naturtilstanden som følge af udbygning og 
brændselsomlægning på MEC. Der er beskrevet, at kvælstofdepositionen i området 
overskrider laveste tålegrænse for indlandsklitter, 2330 (tålegrænse: 10-20 kg N/ha/år) samt 
for våde heder, 4010 (tålegrænse: 10-25 kg N/ha/år) og tørre heder, 4030 (tålegrænse: 10-
20). For hængesæk, 7140 (10-15 kg N/ha/år) er højeste tålegrænse endvidere overskredet på 
dele af eller hele arealet. På trods af gode tilstandsvurderinger er prognoserne for disse 
naturtyper i H225 derfor "ugunstig tilstand". 

Idom Hede er NOVANA-målestation for tørdeposition (Ellermann m.fl. 2011). Nielsen & Bak 
(2003) har estimeret en "Critical Load" (depositionsniveau over hvilket, der må formodes 
skadevirkninger) på 9-12 kg N/ha/år  for Idom Hede. De har endvidere beregnet, at den 
årlige depositionsbelastning er for 2004-2009 beregnet til 10-13 kg N ha/år, hvoraf de 7-8 kg 
N/ha/år er våddeposition. Tørdepositionen er beregnet til 5-6 kg N/ha/år, hvoraf ammoniak 
udgør de 2-3 kg N/ha/år. Dette bekræfter antagelsen i Natura 2000-planen for området om, 
at laveste tålegrænse for tør hede er overskredet. 

Størstedelen af kvælstofdepositionen i det åbne land kommer fra landbruget (Ellermann 
m.fl., 2011), og derfor er ordlyden af sigtelinje 1.1 i indsatsprogrammet for hele N64 som 
følger: 

Reduktion af kvælstofdeposition fra luften på områdets habitatnaturtyper sker ved 
administration af husdyrgodkendelsesloven, der med ændringen af 10. februar 2011 har 
fastlagt et særligt beskyttelsesniveau af hensyn til bevaringsmålsætningen i Natura 2000-
planlægningen. Den øvrige tilførelse af næringsstoffer til naturtyperne reduceres, herunder 
fra dræntilløb og fodring.  
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Indsatsen iflg. Natura-2000-planen for N64 (Naturstyrelsen, 2011) drejer sig overvejende om 
at sikre områdets økologiske integritet ved, at der gennemføres en, for naturtyperne, 
hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, at der sikres en lav næringsstofbelastning samt at 
der fastholdes/skabes gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. Området 
indeholder et potentiale for udvidelse af arealet med habitatnaturtyperne våd hede og rigkær, 
og dette er en prioritet for Natura 2000-planen. En arealforøgelse, og så vidt mulig en 
spredningsøkologisk sammenkædning af arealer med våd hede samt rigkær, forbedrer 
muligheden for at bevare og sikre spredningsmuligheder for de to naturtypers karakteristiske 
arter. Indsatsen omfatter helt konkret rydning/fjernelse af uønsket opvækst, forbedring af 
hydrologi, ekstensiv drift, sikring af natur, der ikke er beskyttet og forbedring/sikring af 
levesteder for arter. Der udføres en særlig indsats for bilag II-arten stor vandsalamander ved 
at etablere nye egnede ynglevandhuller. Disse tiltag for de to naturtyper foretages på 
bekostning af øvrige naturtyper i N64. 

I H225 er de kvælstoffølsomme naturområder, der ligger nærmest MEC, hhv. våd (4010) og 
tør hede (4030). De ligger mellem 10,6 - 11,0 km fra projektområdet. Jf. ovenstående 
foretages tiltag på førstnævnte på bekostning af sidstnævnte. 

Eutrofiering 
Den nærmeste tørre hede (4030) har et areal på ca. 2 ha, og der er i GIS-værket til Natura 
2000-planerne(www.nst.dk) anført, at habitatnaturtypen på dette areal har en moderat 
naturtilstand. Til sammenligning er der ca. 189 ha tør hede i hele N64, hvoraf ca. 93 % heraf 
har en god naturtilstand. For våd hede (4010) gælder der, at det nærmeste areal er på ca. 1,9 
ha, og har en god naturtilstand. Til sammenligning er der ca. 4 ha våd hede i N64, og heraf er 
ca. 86 % i god naturtilstand, og den resterende del er i moderat naturtilstand.  

Habitatnaturtyperne våd (4010) og tør hede (4030) har iflg. Naturstyrelsens 
Ammoniakmanual6 kvælstoftålegrænser på hhv. 10-25 kg N/ha/år og 10-20 kg N/ha/år. 
Baggrundsbelastningen i Holstebro Kommune 15 kg N/ha/år.  

Som det ses af Figur 12-10 er næringsbidraget aftagende med stigende afstand fra MEC, og 
det samlede bidrag fra MEC er beregnet til mindre end 0,07 kg N/ha/år i en afstand af 10 km 
ved de nærmeste kvælstoffølsomme naturtyper i N64. Jf. notat fra det tidligere DMU (nu 
DCE) af 26. juni 2005 er en kvælstofdeposition på mindre end 0,6 kg N/ha/år (samlet 
tærskelværdi) umiddelbart praktisk vanskeligt at måle effekter af med det generelle 
belastningsniveau, der er i dag i hele Danmark. Det forventede samlede bidrag fra MEC på 
0,07 kg N/ha/år svarer til <0,4 % af baggrundsbidraget, og den samlede merudledning af 
kvælstof fra MEC i forhold til de eksisterende forhold (baseret på godkendt drift af 
Måbjergværket og Maabjerg BioEnergy) er -150 kg N/år. På baggrund af notatet fra DMU 
kan det samlede bidrag fra MEC til nærmeste Natura 2000-område statistisk set betragtes 
som 0 kg N/ha/år på grund af usikkerhed med måleeffekter, baggrundsniveau, tålegrænser 
og beregningen af depositionen.  
 
På trods af den laveste tålegrænse for nærmeste Natura 2000-naturtype, tør hede er 
overskredet, har naturtypen på det pågældende område en god naturtilstand, og størstedelen 
af naturtypen i N64 som helhed har ligeledes en god naturtilstand. Det vurderes, at bidraget 
fra MEC-projektet er ganske lille, og statistisk set lig 0. Den foreløbige vurdering viser 
således, at MEC-projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke kan 
påvirke nærmeste Natura 2000-område væsentligt med kvælstof. På grund af 
afstandsafhængig kvælstofdeposition, kan det derfor også konkluderes, at Natura 2000-
områder, der ligger længere væk end 10 km, ligeledes ikke påvirkes af MEC-projektet i sig 
selv eller i forbindelse med andre planer og projekter. 
 
                                                                    
6 http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/2003/ammoniakmanualen.htm 
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Det vurderes yderligere, at drift af MEC ikke er i konflikt med indsatsprogrammet og 
retningslinjerne, herunder sigtelinje 1.1 om næringsstoftilførsel på naturområderne, i Natura 
2000-planen for N64 eller øvrige Natura 2000-planer. 

 

 

Figur 12-10: MEC's bidrag til kvælstofdepositionen, kg N/ha/år (middelværdi). 
Beregningsmetode er gennemgået i kapitel 9. Centrum er kommuneplanrammeområdet som 
MEC- projektet er en del af. 

Forsuring 
Som det ses af Tabel 12-5 sker der en, om end ganske lille, SO2-deposition i en afstand på ca. 
10 km ved N64.  

Både svovl, ammoniak og kvælstofilter bidrager til forsuring, de sidste ved at blive iltet til 
salpetersyre (HNO3) i jorden og i luften. Jordbundens kapacitet til at neutralisere syren er 
afgørende for, om nedfald af de forsurende stoffer får en miljøeffekt. På jordbund med et lavt 
pH (3-5) vil neutraliseringen af syre finde sted ved forvitring af mineraler med frigørelse af 
aluminium til følge. Frit aluminium er giftigt for planter. Samtidig sker der en udvaskning af 
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kalium, magnesium og calcium der alle er vigtige for planterne. Særligt udsatte er naturtyper, 
der har laver og mosser som karakteristiske arter.  

Som beskrevet i tidligere afsnit er de nedre tålegrænser for forsuring langt fra overskredet i 
naturområder nærmere MEC. Laveste nedre tålegrænse er for plantet eg og bøg, og er på 0,8 
- 2,7 keq/ha/år (Bastrup-Birk et al., 1999). I en afstand på 10 km fra MEC er der beregnet en 
forsurende effekt fra svovl på 0,004 keq/ha/år og fra kvælstof på op til 0,05 keq/ha/år (se 
Tabel 9-13).  Baggrundsimmisionen i området ved MEC er på 0,29 keq/ha/år, og denne 
værdi lagt sammen med bidraget fra MEC er langt fra at overskride laveste tålegrænse for en 
naturtype (plantet eg og bøg). Forsuring er desuden ikke nævnt som en trussel for 
naturtilstanden i N64. Det vurderes derfor, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af 
Natura 2000-området fra MEC mht. forsuring som følge af en stigning i depositionen af SO2 

eller andre forsurende stoffer. 

Tungmetaller 
Som følge af MEC-projektet vil mængden af emissioner af de enkelte beregnede tungmetaller 
reduceres i forhold til den nuværende situation, med undtagelse af kobber. Dette kan ses af 
Tabel 9-8, og i et sammendrag i Tabel 12-5 nedenfor.  

Tabel 12-5: Sammendrag af tabel 9-8 om ændring i emissionerne af tungmetaller fra 
nuværende situation til situation med MEC. Måbjergværket og BioEnergy bidrager til 
"Nuværende scenarie". 

  

Nuværen
de 

scenarie 
[mg/s] 

Fremtidigt 
scenarie 
[mg/s] 

Ændri
ng 

[mg/s] 

Cadmium 
(Cd) 

2,07 1,08 -0,99 

Kviksølv 
(Hg) 

2,27 1,14 -1,13 

Arsen (As) 2,80 1,46 -1,34 
Bly (Pb) 10,34 5,33 -5,01 
Krom Cr 
(VI) 

2,05 1,31 -0,74 

Kobber (Cu) 18,18 24,83 6,65 
Mangan 
(Mn) 

2,17 1,09 -1,08 

Nikkel (Ni) 3,57 2,11 -1,46 
 

Store dele af jordens indhold af krom, nikkel og zink, og i mindre grad arsen og kobber, kan 
forklares ud fra jordbundstypen7. For den tilgængelige del af tungmetaller i naturen, er den 
økotoksologiske effekt af heraf afhængig af formen som stoffet optræder i. I Miljøstyrelsen 
1995 nævnes en række undersøgelser for arsen (As), hvor ECx for mikroorganismer varierer 
mellem 37,5 mg/kg til 5.000 mg/kg. Effektniveauet (x) er dog kun angivet i de enkelte studier 
nævnt i arbejdsrapporten. For planter er ECx en anelse lavere, nemlig mellem 2 mg/kg for 
byg, og 325 mg/kg for majs. Disse værdier er dog ikke direkte sammenlignelige med Tabel 
12-6.  

                                                                    
7 http://www.dmu.dk/kemigmo/tungmetallerjord/korttungmetallerdk/ 
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Andelen af kobber i depositionen i en afstand på 10 km fra MEC øges som følge af MEC-
projektet. Ved NOVANA-rapportering om atmosfæriske forhold i 2010 (Ellermann m.fl., 
2011), viser estimat fra seks stationer rundt om i Danmark, at der sker en årlig deposition af 
kobber på 0,72 mg/m2/år. Som det fremgår af Tabel 12-5 stiger kobberemmisionen fra 18,18 
mg/s, svarende til driften i dag, til 24,83 mg/s, svarende til den fremtidige drift på MEC. Af 
Tabel 12-6 fremgår det også, at depositionen i en afstand på 10 km, svarende til afstanden til 
nærmeste Natura 2000-område, vil være 0,0005 mg/kgTS/år. Med et jordkvalitetskriterium 
på 500 mg/kgTS, svarer dette til, at det vil tage 144.902 år før jordkvalitetskriterierne 
overskrides med den belastning, der foregår i dag i en afstand på 10 km fra MEC. 

Jf. Tabel 12-6 er ingen af de beregnede tungmetaller, inklusiv kobber, i nærheden af 
Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, og det er beregnet, at cadmium er det stof, der 
hypotetisk set tidligst vil overskride jordkvalitetskriteriet for dette stof. Dette vil dog først ske 
efter 1.234 år med den nuværende deposition i Natura 2000-området N64. Deposition af 
tungmetaller vurderes ikke at medvirke til en øget påvirkning af receptorområdet, da 
emissionen af tungmetaller falder fra MEC og den samlede udledning herefter ikke vil give 
anledning til overskridelse af jordkvalitetskriterier eller påvirke naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget.  

Tabel 12-6.: Sammendrag af tabeller 9-14 til 9-20 om den estimerede deposition af en række 
tungmetaller forårsaget af den kumulerede røggasudledning fra MEC, sammenholdt med 
baggrundsværdier og Miljøstyrelsens jordkvalitetskrav. "år" angiver "antal år for 
overskridelse af jordkvalitetskriteriet". Afstanden fra MEC er 10 km, svarende til nærmeste 
Natura 2000-område N64. 

 Baggrun
dsdeposit
ion 
(mg/m2/
år) 

Tørdep
osition 
(mg/m2

/år) 

Våddep
osition 
(mg/m2

/år) 

Samlet 
deposition pr 
kg tørstof 
(mg/kg 
TS/år) 

Baggrun
ds-
niveau, 
dyrkning
s-laget 
(mg/kgT
S) 

Jordskv
alitetsk
riterier 
(mg/kg
TS) 

År til 
overskr
idelse 
af 
kriteriu
m (år) 

Cadmium 
(Cd) 

0,032 0,0049 0 
1,93E-05 

0,3 0,5 1.234 

Nikkel (Ni) 0,219 0,0358 0,02 2,21E-04 10 30 18.277 
Crom Cr (VI) 0,210 0,0059 0 2,36E-05 17,5 20 2.917 
Arsen (Ar) 0,088 0,0066 0 2,61E-05 10 20 26.647 
Kobber (Cu) 0,720 0,1148 0 0,0005 20 500 144.902 
Bly (Pb) 0,930 0,0200 0 0,0001 20 40 41.332 
Kviksølv 
(Hg) 

0,007 0,0005 0 
1,83E-06 

0,1 1 1.793 

 
Imens denne VVM for MEC forfattes, er en række ændringer af danske Natura 2000-
områder i høring, fra 25. juni til 20. august 20128. For H225 "Idom Å og Ormstrup Hede" er 
der to tilføjelser af naturtyper: 

› 2320 Indlandklitter med lyng og revling 
› 6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. 

Begge disse naturtyper har kvælstoftålegrænser på 10-20 kg N/ha/år. Ovenfor er der 
redegjort for tilsvarende tålegrænser i samme afstand fra MEC, som gælder for de to nye 
                                                                    
8 http://www.naturstyrelsen.dk/Lovstof/Hoeringer/Natura2000_udpegning_250612.htm 
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naturtyper. Ligeledes er der redegjort for forsuringseffekter og påvirkninger fra tungmetaller. 
De nye naturtyper giver således ikke anledning til at ændre konklusionerne om påvirkninger 
fra MEC af H225. 

14.3.1 Øvrige Natura 2000-områder 

 De øvrige Natura 2000-områder ligger i en større afstand til MEC end N64, hvorfor bidraget 
til disse fra MEC vil være 0 (kvælstof) eller mindre end i 0-alternativet (tungmetaller).  

Natura 2000-områderne ligger ikke inden for et område, der vil blive belastet yderligere af 
ekstra trafik i forbindelse med anlægning og drift af MEC. 

I forhold til dyrearter, der er udpegningsgrundlag N2000-områderne, og der kan migrere 
mellem Natura 2000-områder omkring MEC, vil det primært være fuglearter, der migrerer i 
større antal over store afstande, som kunne potentielt blive berørt af anlæg af MEC, samt øget 
trafik i forbindelse med byggeri af MEC. 

En gennemgang af observationer af trækkende fugle på www.dof-basen.dk viser, at MEC ikke 
ligger på en primær trækrute mellem Venø Sund (F40) og Nissum Fjord (F38). Det vurderes 
derfor, at hverken en øget trafik eller øget bygningsmasse omkring MEC vil have en væsentlig 
påvirkning på arter på udpegningsgrundlagene for de omkringliggende Natura 2000-
områder. 

Udledning til akvatiske miljøer beskrives i kapitel 13 om vandmiljø. Konklusionen herfra er, 
at ved den planlagte håndtering af overfladevand fra befæstede arealer og tage i MEC-
området med rensning i i regnvandsbassiner inden udledning til vandløb, vil der ikke være en 
væsentlig påvirkning af Natura 2000-området Nissum Fjord. Spildevand til kloak fra MEC 
renses på Holstebro Centralrenseanlæg efter gældende miljøkrav og forventes heller ikke at 
medføre en væsentlig påvirkning af Nissum Fjord. Det skal dog afklares endeligt i forbindelse 
med Holstebro Kommunes sagsbehandling af fremtidige udledninger fra renseanlægget. 

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. 
 
12.5 Kumulativ effekt 
Den kumulative effekt på miljøet af MEC defineres som påvirkningen af hele MEC fuldt 
udbygget i kumulation med andre planer og programmer uden for MEC. I vurderingen af 
påvirkningen af natur er der taget højde for baggrundsbelastningen med kvælstof, forsurende 
stoffer og tungmetaller. Bidraget fra MEC er for alle stoffer meget lille i forhold til 
baggrundsbelastningen, som er årsagen til overskridelse af tålegrænsen for kvælstof for visse 
naturtyper i det nærmeste Natura 2000-område.   

 

12.6 Afværgeforanstaltninger 
For det eller de vandhuller, der sløjfes i projektområdet i forbindelse med etablering af MEC 
er der allerede etableret erstatningsvandhuller. Holstebro Kommune skal dog behandle sagen 
igen i forhold til naturbeskyttelsesloven. Ved anlægsarbejde i projektområdets vestlige del, 
skal der opsættes afskærmning minimum 20 m fra vandhullernes kant (lokaliteter 11 og 12), 
for at undgå køreskader på dem. I så fald forventes det, at vandhullerne ikke bliver påvirket. 

 

 

http://www.dof-basen.dk/�
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12.7 Overvågning 
Ved gennemførelse af MEC- projektet vil er ske en ekstra tilledning af vand til Nissum Fjord i 
størrelsesorden 500.000 m3. Det vil alt andet lige betyde en merudledning til Nissum Fjord i 
forhold til den udledning der er fra anlæggene i dag. Da det anmelde projekt fortsat er på et 
udviklingsstadie er der foretaget en række forudsætninger i denne VVM-redegørelse. Disse 
forudsætninger fastholdes i vilkår i de tilladelser, der gives til projektet Der er fortsat en vis 
uklarhed i forhold til hvor meget vand der kommer fra anlæggene, og om det indeholder 
miljøfremmede stoffer af en art og mængde der ikke er forudsat i VVM-redegørelsen. Der 
fastættes derfor vilkår om opfølgning i forhold til vand i VVM-tilladelsen for det anmeldte 
projekt. Viser det sig at forholdene vedrørende vand mod forventning ikke kan rummes 
indenfor forudsætningerne i denne VVM-redegørelse vil VVM-vurderingen blive genoptaget 
på dette punkt med henblik på at udarbejde et tillæg. 

 

12.8 Sammenfatning og vurdering  
 
VVM-redegørelsen har belyst forholdene vedrørende natur, planter og dyreliv. Miljøstyrelser 
vurderer, at redegørelsen er retvisende og beskrevet på et niveau der er fyldestgørende som 
grundlag for udarbejdelse af kommuneplantillæg med retningslinjer. De væsentligste 
forureningskilder er vurderet og angivet i nedenstående Tabel 12-7, og det er angivet om 
disse vil forudsætte konkrete vilkår i miljøgodkendelsen.  
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Tabel 12-7: Oversigt og vurdering af natur, planter og dyreliv  

Emne Maabjerg  
Bioethano
l 

Måbjergværke
t med 
Renescience 

Maabjerg 
BioEnergy med 
biogasopgraderin
g 

Bemærkninger  

Anlægsfasen     
International 
naturbeskyttelse
- Natura 2000 

   10 km til nærmeste 
Natura 2000-område. 

Bilag IV-arter    Der er ikke registreret 
bilag IV arter i 2011 og 
2012. Der er i 
forbindelse med 
etablering af Maabjerg 
BioEnergy etableret 
erstatningsvandhuller 
og flyttet padder til 
disse. 

§3 områder    Der nedlægges op til 3 
vandhuller. Behovet 
for 
erstatningsvandhuller 
klarlægges af 
Holstebro Kommune i 
forbindelse med 
behandling af 
ansøgning om 
dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven
. 

Driftsfasen     
International 
naturbeskyttelse
- Natura 2000 

   Der vil være en lille 
forøgelse af tilførsel af 
næringsstoffer til 
Nissum Fjord fra 
tagvand og vejvand 
efter rensning i 
bassiner. Ingen forøget 
at-mosfærisk 
deposition 

Bilag IV-arter     
§3 områder     
 
Ingen betydning  :  Der er ingen påvirkning af betydning 
Mindre betydning: Der kan være en lille påvirkning men ingen påvirkning af betydning 
udenfor området 
Moderat betydning Der kan være en moderat påvirkning, også uden for området 
Væsentlig betydning Der kan være en væsentlig påvirkning, også udenfor området 
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13. Overfladevand og grundvand  

Dette kapitel om vandmiljøet omfatter mulige påvirkninger af overfladevand som vandløb, 
søer, kystvande og grundvand samt håndtering af spildevand fra MEC. 

 

15.1 Metode 
Der foretages en generel beskrivelse af vandmiljøet og en mulig direkte og indirekte 
påvirkning fra projektområdet.  Som udgangspunkt anvendes data fra:  

› Danmarks Miljøportal (arealinformation) 

› Vandplanen for hovedvandopland Nissum Fjord (Naturstyrelsen, 2011)  

› Oplysninger om spildevand og renseanlæg fra Holstebro Kommune og 
spildevandsplanen 

I afsnittet om grundvand tages der udgangspunkt i: 

› Indsatsplanerne for Holstebro Vandværks Kildeplads og Frøjk Vandværks Kildeplads  

› Rapporten "Kortlægning af grundvandsressourcen ved Holstebro". 

14.1 Eksisterende forhold 

 
15.3.1 Grundvand 
 
Geologiske og hydrogeologiske forhold 
Områdets geologiske opbygning og dannelseshistorie samt hydrogeologiske forhold er 
grundigt beskrevet i rapporten "Kortlægning af grundvandsressourcer i Holstebro" 
(Miljøministeriet, 2008). Der henvises til denne rapport for en detaljeret gennemgang af 
disse forhold. I det følgende gives en kort beskrivelse. 

Projektområdet ligger i morænelandskabet fra Weichsel (sidste istid), som umiddelbart syd 
for området præges af smeltevandsaflejringer. Umiddelbart syd for Holstebro findes 
morænelandskabet fra Saale-istiden (forrige istid). 

Under de kvartære aflejringer findes tertiære aflejringer af sand og ler, hvor de miocæne 
forekomster af sand udgør de primære grundvandsmagasiner. 

I grundvandsmæssig sammenhæng indvindes der fra kvartære grundvandsmagasiner til 
markvanding og private husholdningsboringer, mens indvindingen til Frøjk og Holstebro 
Vandværk er knyttet til de tertiære sandlag. 

De primære grundvandsressourcer er knyttet til både kvartære og tertiære magasiner. 

I området er der generelt positiv grundvandsdannelse til både kvartære og prækvartære 
magasiner. Befæstelse af arealet medfører, at en lidt større del af nettonedbøren afstrømmer 
via vandløbene i stedet for at medføre grundvandsdannelse. Eftersom der er tale om et 
relativt begrænset areal, og vandløbsafstrømning i forvejen udgør 76 % af nettonedbøren, 
mens grundvandsoppumpningen kun udgør 5 % (Miljøministeriet, 2008), vurderes 
befæstelse af arealet kun at have marginal effekt på den samlede vandbalance for området. 
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Påvirkning af grundvandsressourcen 
Forventet vandforbrug i MEC fra forsyningen er følgende: 
 

› Maabjerg Bioethanol: 20.800 m3/år  
 

› Måbjergværket Kraftvarme: 177.600 m3/år spædevand + 40.000 m3/år råvand 
 

› Maabjerg BioEnergy: Gasopgradering: 12.000 m3/år 
 

I alt et samlet forventet vandforbrug på 250.400 m3/år, som skal leveres af Holstebro 
Vandværk eller Frøjk Vandværk. Gældende indvindingstilladelser og senest registrerede 
oppumpede vandmængde er fundet i JUPITER-databasen og gengivet i tabellen herunder. 
 
Vandværk Frøjk Holstebro 
Gældende 
indvindingstilladelse (m3/år) 

1.800.000 2.200.000 

Senest registrerede 
oppumning (m3/år)* 

1.427.035 1.209.150 

Differens (m3/år) 372.965 990.080 
*Data for 2011 for Frøjk VV og fra 2010 for Holstebro VV 
 
Det fremgår, at begge vandværker har rigelig kapacitet til at dække det forventede 
vandbehov, om end Holstebro Vandværk har størst merkapacitet. 

Grundvandets beskyttelse 
Grundvandets naturlige beskyttelse hænger sammen med tykkelsen og udbredelsen af lerlag 
samt grundvandsdannelsen. Hvis trykket i det primære magasin er højere end i laget oven 
over (opadrettet gradient), forekommer der ingen grundvandsdannelse til magasinet, som 
følgelig ikke er forureningssårbart på den givne lokalitet. Der er imidlertid en nedadrettet 
gradient, og dermed som nævnt ovenfor positiv grundvandsdannelse, i området. 
Grundvandets trykforhold yder derfor ingen beskyttelse af hverken kvartære eller 
prækvartære magasiner på lokaliteten. 

De kvartære grundvandsmagasiner har et dæklag på 10-20 meter ler, mens den primære 
grundvandsressource i de tertiære sandforekomster er overlejret af sammenlagt 60-70 meter 
ler. Lerlagets tykkelse fremgår af Figur 13-1. 
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Figur 13-1: Lerlagets tykkelse over de prækvartære grundvandsmagasiner. Pilen angiver den 
omtrentlige placering af projektområdet. 

 
Jævnfør Miljøstyrelsens Zoneringsvejledning (Miljøstyrelsen, 2000) anses grundvand 
beskyttet af 15 m sammenhængende, reduceret ler for godt beskyttet imod nitratpåvirkning 
fra jordoverfladen. Termen "reduceret ler" henviser til, at den øverste, oxiderede del af leren 
ikke medregnes på grund af mange sprækker. I området ser tykkelsen af oxideret ler ud til 
generelt at ligge under 5 m (Miljøministeriet, 2008, fig. 2-10). På baggrund heraf vurderes 
den naturlige beskyttelse af det primære grundvandsmagasin at være god. Dette underbygges 
af grundvandskemiske data fra Holstebro og Frøjk vandværker, som viser en stabil 
råvandskvalitet uden tegn på påvirkning af terrænnært vand i form af nitrat, pesticider eller 
lignende (Holstebro Kommune, 2011). Vandtypebestemmelser beskrevet i Miljøministeriet 
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(2008) viser vandtype D i nærmeste boring med analysedata. Vandtype D (methanzonen) er 
den mindst sårbare vandtype og som regel tilknyttet gammelt grundvand. 

Der er udført partikelbaneberegninger som viser, at størstedelen af grundvandet er ret 
gammelt. Ved Holstebro vandværks kildeplads er alderen beregningsmæssigt opgjort som 
følger: 92 % er ældre end 50 år og 66 % er ældre end 100 år. Partikelbaneberegningerne viser 
den teoretisk beregnede tid der går fra en regndråbe rammer jorden til den når 
indvindingsboringen (Miljøministeriet, 2008). 

Administrative bestemmelser i indsatsområderne 
Projektområdet ligger jf. Figur 13-2 i et OSD-område (Område med Særlige 
Drikkevandsinteresser) og i oplandet til Frøjk Vandværk og Holstebro Vandværk. 
Projektområdet ligger ikke inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). Der er 
udarbejdet indsatsplaner for begge vandværker, som opstiller en række indsatser i forhold til 
grundvandsbeskyttelsen i oplandet. Projektområdet er dermed omfattet af disse indsatser. 
Indsatsplanerne er vedtaget af Holstebro Kommune den 22. februar 2011. 

Da projektområdet ligger i OSD er det omfattet af vandplanernes retningslinjer 40 og 41 
vedrørende byudvikling og områder med særlige drikkevandsinteresser. Der skelnes mellem 
3 kategorier af virksomheder, liste 1: Tilladelseslisten, liste 2: Opmærksomhedslisten og liste 
3: Forbudslisten. Biogasanlæg er på liste 2, som indeholder potentielt grundvandstruende 
virksomheder og anlæg. 

Hovedreglen er, at OSD områder skal friholdes for byudvikling, dog kan potentielt 
grundvandstruende virksomheder og anlæg (herunder biogasanlæg) placeres i OSD efter en 
supplerende redegørelse for, hvilke tekniske tiltag kommunen vil iværksætte for at sikre 
grundvandsbeskyttelsen. Kommunen skal udarbejde vurderingen ud fra hvilke mobile 
forureningskomponenter, der anvendes og oplagres, og hvordan de anvendes og oplagres. 
Kommunen skal også vurdere, om der bør ske yderligere tiltag til sikring af grundvandet. 
Kravene til den kommunale redegørelse fremgår af "Statslig udmelding til vandplanernes 
retningslinjer 40 og 41 vedrørende byudvikling og Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser", dateret august 2012 samt med uddybning af disse i oktober 2012. 

Indsatser i henhold til indsatsplanerne 
Indsatsplanerne opstiller en række indsatser til sikring af områdets drikkevandsinteresser. 
De relevante indsatser i forhold til projektet er vist i nedenstående tabel: 

 
Nr. Indsats 

1 Der må kun undtagelsesvis benyttes sprøjtemidler på offentlige arealer 
indenfor indsatsområdet  

2 Ved tilsyn kontrolleres det, at påfyldnings- og vaskepladser er indrettet efter 
nyeste lovgivning  

3 Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning fra nye vejanlæg 
indenfor indsatsområdet  

4 Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nye grundvandkøleanlæg 
indenfor indsatsområdet  

5 Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nye vertikale varmeboringer 
indenfor indsatsområdet  

6 Der må ikke forekomme ændring af arealanvendelsen til mere 
grundvandstruende art indenfor indsatsområdet. Det gælder både for 
forureningstrusler mod grundvandet og sikring af dannelse af nyt grundvand.  
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Projektet vil tage hensyn til indsatserne 1-5, der indarbejdes som vilkår i 
miljøgodkendelserne. Der gives en vurdering af projektet i forhold til indsats 6. 

Det bemærkes, at kommunen inden d. 11. maj 2013 skal revidere indsatsplanerne på 
baggrund af Naturstyrelsens revision af indsatsområder med hensyn til nitrat. Det er muligt, 
at dette kan ændre på de vedtagne indsatser for området. 

 

Figur 13-2: Kommuneplanrammeområdet som MEC- projektet er en del af, samt områder 
med drikkevandsinteresser og vandindvindingsoplande. 
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14.3.2 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 renseanlæg, 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. 4,6 mio. m3 (gennemsnit for perioden 2010-2011), og har 
således en betydelig reservekapacitet. Det rensede vand udledes til Storå. 

Alle virksomheder i Holstebro By er nu tilsluttet Holstebro Centralrenseanlæg, hvorfor der 
ikke findes virksomheder, der foretager selvstændig udledning af spilde- eller procesvand. 
Den enkelte virksomheds afledning af spilde- og procesvand til kloaksystemet og dermed 
Holstebro Centralrenseanlæg reguleres ved hjælp af tilslutningstilladelser givet af Holstebro 
Kommune. I tilslutningstilladelserne er anført hvor store mængder spilde- og procesvand, 
der må afledes og med hvilke koncentrationer. I tilslutningstilladelserne vil være anført, at 
der skal anvendes den bedst tilgængelige teknologi (BAT: Best Available Techniques) i 
forbindelse med processer, der resulterer i produktion af procesvand. Dette for at sikre, at 
der afledes mindst mulig vand- og forureningsmængde. 
 
Der kan forekomme situationer, hvor spildevandssystemet for spilde- og procesvand ikke har 
mulighed for eller har kapacitet til at lede den samlede vandmængde til renseanlægget. Dette 
kan f.eks. ske ved strømudfald, eller hvis der tilledes meget store vandmængder til 
kloaksystemet. Visse dele af Holstebro by er fælleskloakeret, hvorfor der i disse områder sker 
en fælles afledning af regn- og spildevand. Kloaksystemet er ikke dimensioneret til at kunne 
håndtere den fulde vandmængde, når der f.eks. falder meget nedbør over et kort tidsrum, 
eller hvis der er stor afsmeltning af sne. I sådanne situationer aflastes en vis mængde urenset 
vand til omgivelserne, hvilket er normalt for kloaksystemer i Danmark. 
 
Projektområdet er i Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016 omfattet af fire kloak-
oplande, heraf to eksisterende og to planlagte oplande. Spildevandet fra kloakoplandene 
ledes til Holstebro Centralrenseanlæg. 

På Figur 13-3 ses et kortudsnit over de relevante kloakoplande, der er omfattet af 
spildevandsplanen. 
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Figur 13-3: Kortudsnit af spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016 - Tillæg nr. 1  

 
I Tabel 13-1 er vist en oversigt over de relevante kloakoplandes areal og belastning i status- og 
plansituationen fra spildevandsplanen. 
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Tabel 13-1: Kloakoplande - data - status og plansituation. Holstebro Kommunes 
Spildevandsplan 2011-2016 - Tillæg nr. 1  

Oplande Kloaksy
stem 

Areal, 
ha 

Bolig/Er
hverv, 
PE 

Spildevan
dsmængde
, m3/år* 

Udløb Bemærkninger 

Status 
(2010): 

      

HO081 Separat 10,6 0/4.092 115.438 UH039
R 

Måbjergværket 

HO273 Separat 12,3 0/0 0 UH039
R 

KP 2009: 02.E.01 
Erhvervsformål, Maabjerg 
BioEnergy. 

Plan 
(2016): 

      

HO081 Separat 10,6 0/4.095 115.438 UH039
R 

Måbjergværket 

HO255 Separat 10 0/399 16.752 UH039
R 

KP 2009: 02.E.01 
Erhvervsformål. 

HO273 Separat 12,3 0/357 14.280 UH039
R 

KP 2009: 02.E.01 
Erhvervsformål. Maabjerg 
BioEnergy. 

HO274 Separat 10,2 0/409 17.176 UH039
R 

KP 2009: 02.E.01 
Erhvervsformål. 

* inkl. indsivning. 

Regnvand og vand fra befæstede arealer går via separat regnvandsudløb UHO39R til Frøjk 
Bæk.  

HO081 - Måbjergværket og Renescience: 
Det eksisterende kloakopland benævnt HO081 er separatkloakeret og omfatter 
Måbjergværket.  

Måbjergværket har en tilslutningstilladelse for processpildevand og overfladevand fra 7. 
marts 2011. Værket har tilladelse til at udlede 110.000 m3 spildevand årligt. Spildevandet fra 
Måbjergværket består af 8 forskellige spildevandsstrømme. En stor del af processpildevandet 
fra Måbjergværket (fra skrubberanlæg) gennemgår rensning i eget mekanisk-kemisk 
rensningsanlæg. Der udtages 12 årlige kontrolprøver af spildevandet fra det interne 
renseanlæg iht. tilslutningstilladelsen. Den resterende del af spildevandet udledes urenset 
sammen med det rensede spildevand til den offentlige spildevandsledning. Der udtages 12 
årlige kontrolprøver af den samlede spildevandsstrøm iht. tilslutningstilladelsen. Der 
analyseres ikke for organisk stof, men primært tungmetaller. I spildevandsplanen er 
belastningen sat til ca. 4.100 PE. I 2011 var den samlede spildevandsmængde, der blev udledt 
til offentligt spildevandskloak, på ca. 61.400 m3. 

Tabel 13-2 viser sammensætningen af det udledte spildevand angivet som minimums-, 
maksimums- og gennemsnitsværdier for 2011 (12 prøver) og 2012 (4 prøver, jan. - april). 
Udlederkravene i henhold til spildevandstilladelsen fra 2011 er endvidere angivet. 
Analyseresultaterne viser, at spildevandet generelt overholder udlederkravene til 
renseanlægget for tungmetaller og ikke adskiller sig fra andre typer spildevand, hvad angår 
målte miljøfarlige stoffer. 
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Tabel 13-2: Sammensætning af spildevand fra Måbjergværket 

Parameter Krav Enhed 2011 2012 
pH 6,5<pH<9   7,5-8,5 (7,9) 7,5-10,3 (8,3) 
Suspenderede 
stoffer 30 (45) mg/l 10-170 (62) 12-87 (37) 

Chlorid, filtreret 40.000 mg/l 

3.900-
38.000 
(16.933) 

8.100-13.000 
(10.475) 

Sulfat, filtreret 1.200 mg/l 85-790 (343) 
140-250 

(180) 
Arsen 20 µg/l 0,8-8,7 (2,9) 0,8-0,8 (0,8) 
Bly 100 µg/l 2-45 (21) 2-290 (74) 
Cadmium 10 µg/l 0,2-22 (3,1) 0,4-1,3 (0,7) 
Chrom 300 µg/l 1,5-12 (5,2) 0,9-2,7 (1,6) 
Kobber 100 µg/l 1-57 (20) 1-22 (11) 
Kviksølv 16 µg/l 0,1-8,1 (2) 0,1-40 (10) 
Nikkel 250 µg/l 1-18 (5,7) 1-7,6 (3,6) 
Thallium 5 µg/l 0,4-4,5 (1,1) 0,4-3,2 (1,1) 
Zink 3.000 µg/l 21-170 (90) 38-190 (82) 
Nitrifik.hæmn. 
(200ml/l) 50 % 20-45 (26) 20** 
Ammoniak+ammoni
um   mg/l 7,6-18 (13) 2,9** 
Nitrit+nitrat-N   mg/l 0,2-0,9 (0,5) 0,1** 
Temperatur 35 °C - - 

Flow 

Max. 62,5 
- 
Max. 
110.000 

m3/h 
m3/døg
n 
m3/år* 

- 
29-335 (150) 

54.717 

- 
152-196 (170) 

61.928 
* Døgnmængde multipliceret med 365 dage/år. 
** En måling. 

Renescience anlægget placeres i dette kloakopland, men er ikke del af den godkendte 
spildevandsplan. 

Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer ledes via en række interne genbrugs- og 
sedimentationsbassiner til forsyningens regnvandsbassin (BAS0004) ved Hjermvej hvorfra 
afløbet ledes via separat regnvandsudløb UHO39R i Frøjk Bæk. 

HO273 - Maabjerg BioEnergy med biogasopgradering: 
Det eksisterende kloakopland benævnt HO273 er separatkloakeret og omfatter p.t. Maabjerg 
BioEnergy. Maabjerg BioEnergy er idriftsat i marts 2012 (dvs. plansituation i 
spildevandsplanen). Slam fra Holstebro Centralrenseanlæg pumpes til bioenergianlæggets 
industrilinje for behandling (udrådning). Rejektvand fra slamafvandingen af det afgassede 
slam pumpes i selvstændig separat ledning direkte retur til Holstebro Centralrenseanlæg for 
rensning. Sanitært spildevand og laboratorium ledes i offentlig spildevandskloak. 
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Udledningen til offentligt renseanlæg svarer iht. spildevandsplanen til ca. 360 PE og 14.280 
m3/år.  

I forbindelse med MEC-projektet vil der udover spildevandsslammet også blive udrådnet 
biovæske fra Renescience anlægget, og den fremtidige rejektvandsmængde vil blive forøget. 
Derudover vil der i forbindelse med gasrensningen for biogasopgraderingen blive produceret 
skrubbervand, der skal ledes til offentlig spildevandskloak. Det forventes at art og mængde af 
miljøfremmede stoffer og tungmetaller vil være uændret i forhold til det spildevand der 
afledes fra anlægget i dag til Holstebro Centralrenseanlæg. Det nye spildevand kan måske 
indeholde nye miljøfrememde stoffer og tungmetaller. Da mængde og art ikke kendes vil der 
blive fastsat vilkår om undesøgelse heraf. Det er forudsat i denne VVM-redegørelse at 
spildevandet ledes til Holstebro Centralrenseanlæg. Tilslutningstilladelse til Holstebro 
Centralrenseanlæg udarbejdes af spildevandsmyndigheden - Holstebro Kommune. 

Maabjerg BioEnergy har etableret privat regnvandsbassin på 825 m3. Afløbet fra bassinet 
tilledes regnvandssystemet i kloakopland HO173 og ledes videre herfra til et offentligt 
regnvandsbassin. og herfra videre til Frøjk Bæk. 

HO255 og HO274 - Maabjerg Bioethanol: 
De to planlagte kloakoplande benævnt HO255 og HO274 er begge planlagt separatkloakeret. 
De er iht. kommuneplanen udlagt til erhvervsformål (02.E.01). I planoplandet HO274 er 
planlagt recipientbassin. I spildevandsplanen er belastningen fra de to planoplande sat til ca. 
590 PE og ca. 24.740 m3/år. 

Maabjerg Bioethanol placeres i disse oplande. Bioethanolanlæggets interne renseanlæg for 
rensning af C5 vand (UASB anlæg) vil komme til at ligge i HO274. 

Det nye spildevand kan måske indeholde nye miljøfrememde stoffer og tungmetaller. Da 
mængde og art ikke kendes vil der blive fastsat vilkår om undesøgelse heraf i VVM-
tilladelsen. Det er forudsat i denne VVM-redegørelse at spildevandet ledes til Holstebro 
Centralrenseanlæg. Tilslutningstilladelse til Holstebro Centralrenseanlæg udarbejdes af 
spildevandsmyndigheden - Holstebro Kommune. 

UHO39R - separat regnvandsudløb 
Fra det separate regnvandsudløb UHO39R der udleder til Frøjk Bæk og som blandt andet 
modtager overfladevand fra de to eksisterende virksomheder (Måbjergværket og Måbjerg 
BioEnergy) i kloakoplandene HO081 og HO273 udledes der iht. spildevandsplanen ca. 
322.000 m3 vand/år, ca. 13.222 kg BI5/år, 2.644 kg TN/år og 661,1 kg TP/år. 

Udløbet modtager regnvand (overfladevand) fra et befæstet areal på 227,2 ha, hvoraf de to 
kloakoplande udgør ca. 11,8 ha svarende til ca. 5%. 

14.3.3 Vandløb og Nissum Fjord 

MEC ligger inden for det delvandopland, som blandt andet omfatter Frøjk Bæk og Lægård 
Bæk. Frøjk Bæk har vandløbstypen 1 (små vandløb) og er kun typologiseret på de nederste ca. 
2 km gennem Holstebro by inden sammenløb med Storåen. Lægård Bæk har vandløbstypen 1 
(små vandløb) på de øvre strækninger og vandløbstype 2 (mellemstore vandløb) på den nedre 
strækning ud for Maabjerg.  

I vandplanen for hovedvandopland Nissum Fjord er begge vandløb tildelt målsætningen "god 
økologisk tilstand", Figur 13-4. Det betyder, at vandløbene skal have mindst faunaklasse V, 
hvilket er tilfældet i dag. Målsætningen er derfor opfyldt, og der skal ikke ske nogen 
yderligere indsats for at forbedre tilstanden. Omvendt må der heller ikke ske en forværring af 
tilstanden, der forhindrer fremtidig opfyldelse af målsætningen. 
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Frøjk Bæk og Lægard Bæk afvander begge til Storå, der er klassificeret som vandløbstype 3 
(store vandløb) med målsætningen "høj økologisk tilstand", dvs. faunaklasse 6 eller 7, bortset 
fra en mindre strækning gennem Holstebro, hvor målsætningen er "god økologisk tilstand" 
Målsætningen for Storå fra Holstebro og nedstrøms er opfyldt, og der skal ikke ske nogen 
yderligere indsats.  

Slutrecipienten for Storå er Nissum Fjord, der er udpeget som stærkt modificeret 
vandområde på grund af slusen ved Thorsminde. Fjorden har målsætningen "godt økologisk 
potentiale", og målsætningen er ikke opfyldt på grund af for tilførsel af næringsstoffer, især 
kvælstof. I vandplanen er der opstillet et indsatsprogram, der skal sikre en reduktion af især 
tilførslen af kvælstof fra det åbne land. Nissum Fjord er samtidig udpeget som Natura-2000 
område, hvorfor der ikke må ske en væsentlig påvirkning af tilstanden som følge af nye 
projekter i oplandet. 

Målopfyldelse i vandløb, søer og havet kræver udover en god økologisk tilstand også en god 
kemisk tilstand. Miljøkvalitetskrav for miljøfarlige forurenende stoffer er fastsat i henhold til 
gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav (Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 
om miljøkvalitetskrav for vandområder). Indsatsen i forhold til at opfylde miljømål i 
vandområderne 
bestemmes af, om der i de enkelte vandområder er eller kan være problemer med opfyldelse 
af Miljømålene for så vidt angår forurenende stoffer Det fremgår af vandplanernes 
retningslinjer, at der ved udledning af miljøfarlige stoffer kan accepteres en overskridelse af 
miljøkvalitetskravene for disse stoffer i en blandingszone i umiddelbar nærhed af 
udledningsstedet. Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter 
gældende regler og vejledninger ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og med henblik 
på opfyldelse af miljøkvalitetskrav, jf. bekendtgørelsen. Både Frøjk Bæk, Lægård Bæk, 
Storåen på en strækning i Holstebro er alle i indsatskategorien "under observation for 
miljøfarlige stoffer" i vandplanen for hovedvandopland Nissum Fjord. Der er dog ikke stillet 
specifikke indsatskrav overfor bestemte stoffer. 
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Figur 13-4: Kommuneplanrammeområdet som MEC – projektet er en del af, samt 
afstrømningsoplande og målsætninger for vandløb i de statslige vandplaner 
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14.2 Vurdering af virkninger på miljøet 

 
15.3.1 Anlægsfase 
 
Grundvand 
Der stilles vilkår til opbevaring, sikring og håndtering af flydende stoffer, på veldefinerede og 
egnede områder, herunder tankningsanlæg, som anvendes i anlægsfasen. Der stilles krav til 
en beredskabsplan, så der kan ske en hurtig indsats ved eventuelle spild. 

1.1.1.1.1 Spildevand 
I forbindelse med anlægsarbejderne ved etablering af MEC vil der opstå spildevand primært i 
form af sanitært spildevand fra de tilknyttede mandskabsfaciliteter. Sanitært spildevand 
afledes til det kommunale kloaksystem for efterfølgende rensning i Holstebro 
Centralrenseanlæg før afledning til Storå. Anlægsarbejder i forbindelse med ledningsarbejder 
vil også primært medføre fremkomst af sanitært spildevand på de enkelte arbejdspladser. 
Den væsentligste del af denne spildevandsmængde vil blive opsamlet og overført til Holstebro 
Centralrenseanlæg. Der vil ikke være nogen væsentlig miljøpåvirkning i forhold til håndtering 
af spildevand i anlægsfasen, herunder risiko for forurening af overfladevand eller grundvand. 
1.1.1.1.2 Vandløb og Nissum Fjord 
I anlægsfasen vil der ikke være nogen påvirkning af overfladevand. 

14.3.4 Driftsfase 

 
Grundvand 
MEC projektet vil kunne betegnes som en ændring af arealanvendelsen til en mere 
grundvandstruende art (indsats 6). 

For at imødegå dette punkt, skal der være skærpet opmærksomhed på at indarbejde 
relevante vilkår til indretning, håndtering samt sikring og overvågning af stoffer, produkter 
og materialer som kan forurene grundvandet samt at indarbejde punkter i en 
beredskabsplan, så en hurtig og målrettet indsats også er rettet mod grundvandet. 

Projektet vil medføre en reduceret grundvandsdannelse fra arealer med bygninger og 
belægning, hvor overfladevand ledes til kloak. Alternativt kan overfladevandet nedsives, 
hvorved grundvandsdannelsen principielt forbliver uændret. Nedsivning indebærer 
imidlertid en risiko for spredning af eventuel forurening til grundvandet. Da der er tale om et 
meget lille befæstet areal i forhold til det samlede indvindingsopland vurderes det, at 
grundvandet sikres bedst ved at undgå nedsivning.  

I anlæggets drift indgår der en række faste og flydende stoffer, herunder halm, gylle og andet 
biomasse til biogasproduktion, ethanol, melasse, gær, skumdæmpere, benzin til ethanol og 
fusel. 

Håndtering og transport af stofferne sker med lastbil og gennem rørledninger. 

Alle tanke med flydende stoffer på Maabjerg Bioethanol vil blive placeret i tankkummer, der 
mindst kan rumme voluminet af den største tank.  

Der bliver etableret systemer til overvågning og monitering af rørledninger og tanke på MEC, 
som registrerer eventuel lækage og derved sikrer en hurtig indsats ved lækage. 

Der etableres afløb til kloak via olieudskillere og separationstanke på arealer, hvor der lastes 
og håndteres stoffer, produkter eller materialer, som kan forurene grundvandet. 
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Grundvandet sikres i øvrigt gennem vilkår til befæstelse, afvanding, membranløsninger og 
lignende. 

Der bør stilles vilkår til en beredskabsplan til sikring af en hurtig indsats ved spild. 

Det vurderes, at risikoen for uheld ved almindelig drift, der kan medføre utilsigtet udledning 
af stoffer, produkter eller materialer, der kan true grundvandet, kan minimeres gennem 
ovenstående vilkår. 

I henhold til tillæg til sikkerhedsdokument for Maabjerg BioEnergy er der identificeret tre 
eksplosionsscenarier, der vil kunne udløse dominoeffekter internt på virksomheden. To af 
disse scenarier omhandler udslip og antændelse af brint, medens det tredje scenarie 
omhandler udslip og antændelse af biomethan. Disse eksplosioner vil kunne give 
dominoskabende eksplosionsovertryk på 200 mbar ud til en afstand af 100-150 meter fra 
udslipsstedet, hvorved der kan være risiko for at to eller flere tanke med biomasse bryder 
samtidig. Samlet set vurderes risikoen for et tankbrud som følge af eksplosion at være meget 
lille (< 0,8 x 10-7 per år) ved eksplosion på trykvandsanlægget og < 4,2 - 5,8 x 10-9 per år som 
følge af eksplosion i rør eller tanke til brint. Risikoen for samtidigt brud af to eller flere tanke 
er endnu mindre, og der vurderes som udgangspunkt ikke at være behov for særlige 
afværgeforanstaltninger af hensyn til forebyggelse af tankbrud.  

Der findes i dag en lagune til opsamling af spild af biomasse fra tankene på Maabjerg 
BioEnergy. I overensstemmelse med den nuværende miljøgodkendelse er der kapacitet til at 
opsamle indholdet af den største tank med et indhold på ca. 7.500 m³. Behovet for en sådan 
kapacitet kan opstå, hvis en tank bundbryder. Herved vil hele tankens indhold tømmes ud 
over arealet. Da biomassen i tankene er fuldt opblandet og flydende vil. Den mere mobile del 
af indholdet vil flyde med terrænet hen mod lagunen. På vejen derhen vil der igen ske en vis 
tilbageholdelse i vegetationen og jorden, men ultimativt vil den mest mobile del kunne ende 
op i lagunen. Det er ikke muligt med bare nogenlunde sikkerhed at fastslå hvor stor en del af 
indholdet, der når lagunen, da det er afhængigt af vegetationsdækket, evt. sne og is og om det 
regner når spildet sker. 

Lagunen er som nævnt ovenfor anlagt til mindst at opsamle ca. 7.500 m³, men den vil 
imidlertid først løbe over til terrænet ved 15.000 m³. Den vil derfor have kapacitet til at 
opsamle indholdet af to tanke, hvilket dog er en meget usandsynlig hændelse. Hvis der 
yderligere tages hensyn til, at en betydelig mængde af de mindre mobile dele af spildet bliver 
liggende i terrænet uden at nå lagunen, vil der være kapacitet til mere end to tanke i lagunen. 
Da et udslip på grund af bundbrud ikke påvirker højden af slamoverfladen i brønd L1 skal 
kontraklappen mod regnvandsbassinet aktiveres ved operatørindgriben for at forhindre, at 
den del af spildet, der løber i lagunen, ender i regnvandsbassiner.  

I tilfælde af et massivt spild vil der hurtigst muligt blive mobiliseret et antal slamsugere til at 
opsamle spildet fra terrænet og lagunen, ligesom der vil blive taget stilling til, om der skal 
foretages opgravning af jord for at reducere nedsivning til de underliggende jordlag.  

Spild, der løber i regnvandssystemet, kan tilbageholdes i regnvandsbassinet ved at lukke for 
en skydeventil der sidder i afløbsbygværket, og opsamles derfra. Efter regnvandsbassinet er 
der yderligere 3 regnvandsbassiner inden et evt. spild når et vandløb, og der er derfor gode 
muligheder for at stoppe et udslip inden det forårsager miljøskade. Den samlede kapacitet i 
regnvandsbassinerne på MEC er 4.900 m3, dvs. sammen med lagunen vil der være 
umiddelbar mulighed for at tilbageholde ca. 20.000 m3, svarende til halvdelen af indholdet i 
tankene. 

Anlæg af volde og terrænreguleringer vil eventuelt kunne lette opsamling af spild ved større 
udslip eller sikre en mere direkte bortledning til lagunen. Det kræver dog en nærmere 
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gennemgang af terrænkoter og mulighed for terrænreguleringer mellem tankene og lagunen. 
Også en pumpesump under tankene kunne være en mulighed for opsamling af væskedelen, 
som efterfølgende kunne pumpes direkte over i lagunen. 

Afstrømning af gylle ved tankbrud på alle 6 tanke 
Der er lavet beregninger af, hvor gyllen fra brud på alle 6 tanke i givet fald vil strømme hen og 
hvordan det evt. kan opsamles. Forudsætningen er en screening af de eksisterende 
terrænforhold hvor der er beregnet lavninger og strømningsveje. Disse viser hvordan vand 
(gylle) vil strømme på overfladen og samle sig. Grundlaget er COWIs terrænmodel, som den 
er laserscannet i 2007. Den er tilrettet hydraulisk, således, at der er åbent for vandets 
strømning under vejbroer, vandløbsbroer mm. 

Modellen beskriver dog ikke i fuld detalje alle grøfter og rørlagte vandløb. 

Det har ikke været tidsmæssigt muligt at tilpasse modellen efter de projekterede forhold, for 
så vidt der udføres væsentlige ændringer i terrænet. Vi ved dog, at der er etableret en lagune 
syd for rådnetankene med et volumen på mindst 7.500 m3 til opsamling af gylle, som nævnt 
tidligere. 

Resultatet af analysen er et kort der viser lavninger og strømningsveje på det eksisterende 
terræn, Figur 13-5. 

Analysen viser at placeringen af tankene sker på en lokal højderyg, hvorfra det naturlige fald 
både sker mod øst og mod en sydgående strømningsvej vest for anlægget. 

 

Figur 13-5: Resultat af simpel terrænanalyse. Lavningerne er angivet med lyseblå. De 
naturlige strømningsveje er angivet med mørkeblå, med stigende stregtykkelse efter 
oplandsareal. Med røde pile er angivet en vurdering af de reelle strømningsmuligheder, hvor 
der også tages hensyn til grøfter. Placering af mulige nye diger er vist med gult. 
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Der er en mulig strømning fra området mod nordøst. Det skal sikres, at gyllen ikke kan 
komme den vej ud af området. Dette vil kræve mindre terrænreguleringer 

Den umiddelbare strømning sker fra tankene mod syd. I lagunen på arealet mellem tankene 
og Energivej vil der først ske overløb, når mængden overstiger 15.000 m3.  

Ved store udslip, hvor lagunen overbelastes, kan der ske videre strømning mod syd til 
Energivej. Der hvor strømningsvejen krydser Energivej, er der et sadelpunkt og gyllen kan 
både løbe mod øst og mod syd. I terrænmodellen er der størst hældning mod syd, men den 
lavere friktion på vejen ift. græs, kan gøre at gyllen i realiteten strømmer mod øst. Langs 
Energivej løber en grøft (som ikke indgår i terrænmodellen). Gyllen vil kunne brede sig i 
denne mod vest hen til Struer Landevej hvor det kan løbe under. Grundet de mulige 
mængder, viskositet mm. er det dog også muligt, at det strømmer over vejen ved en til to 
lokaliteter og videre mod syd.  

Det er muligt at opmagasinere gyllen på arealet syd for Energivej, men det skal sikres, at 
gyllen ledes dertil uden at det strømmer mod øst eller vest ved krydsningen af vejen. Dette 
kan f.eks. ske ved etablering af bump på vejen og små diger der leder gyllen den rigtige vej, 
eller ved at etablere en culvert der leder gyllen under vejen. 

For at sikre at gyllen ikke løber videre mod syd skal der etableres diger rundt om 
opsamlingsarealet. Såfremt terrænet ikke ændres vil der kunne opmagasineres ca. 24.000 m3 
under kote 35 og ca. 40.000 m3 under kote 35,5 m. I den sydøstligste del af området er den 
laveste terrænkote 33 m dvs. at diget her skal være op til 2,5 m højt. På de øvrige strækninger 
vil det være mellem ca. 0,5 og 1,5 m. højt. Det kan ikke uden mere avancerede beregninger 
vurderes hvor stor en evt. culvert skal være, eller hvor høje bump der evt. skal etableres, for 
at sikre at gyllen passerer energivej som ønsket. 

I en situation med pludseligt opstået tankbrud, vil den del af væskefraktionen, der løber uden 
for områder med membran, befæstet areal eller lagunen kunne nedsive gennem jordlagene 
mod grundvandet. Da der er hovedsagelig er tale om gylle vil der ske en naturlig nedbrydning 
og en kemisk reducering af nitrat i lerlagene, samtidig med at lerlagene forsinker 
nedsivningen væsentligt. Risikoen for grundvandet er, at gyllen nedsiver til grundvandet 
hurtigere end den nedbrydes. Beredskabet vil omfatte oppumpning af gylle og eventuelt også 
afgravning af den øverste del af jorden, hvilket vil kunne ske inden for en kort tidshorisont. 
Dermed kan påvirkningen hurtigt reduceres. Det vurderes, at en påvirkning af grundvandet 
med det nævnte beredskab - i den meget usandsynlige situation med tankbrud - vil være 
uvæsentlig. Det dybe grundvandsmagasin vurderes ikke at blive påvirket på grund af det 
tykke lerlag.    
 
I takt med, at projektets detaljer bliver planlagt, herunder placering og dimensionering af 
rørledninger, tankanlæg, veje og andre installationer, vil der løbende være fokus på at stille 
vilkår i dialog med Holstebro Kommune for at sikre, at anlægget kan leve op til 
målsætningerne i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelsen.  

Samlet set vurderes det, at grundvandet er beskyttet af et sammenhængende lerlag, der giver 
god beskyttelse mod nedsivning fra jordoverfladen. På baggrund heraf vurderes den naturlige 
beskyttelse af det primære grundvandsmagasin at være god og at projektet ikke vil medføre 
nogen væsentlig påvirkning af grundvandet. 
 
Spildevand 
Projektområdet er i Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016 omfattet af fire 
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kloakoplande, heraf to eksisterende og to planlagte oplande. Spildevandet fra kloakoplandene 
ledes til Holstebro Centralrenseanlæg. 

Måbjergværket og Renescience 
Det estimeres, at det udbyggede Måbjergværket inkl. Renescience vil udlede en samlet 
spildevandsmængde på ca. 120.000 m3 om året. Den øgede spildevandsmængde i forhold til 
mængden i gældende tilslutningstilladelse stammer primært fra den udbyggede 
røggasrensning. Der vil ske en omfordeling af spildevandsmængderne for de forskellige 
delstrømme. 

Renescience anlægget placeres også i kloakopland HO081, men er ikke del af den godkendte 
spildevandsplan. Alt proces-/spildevand fra Renescience anlægget vil blive genanvendt, 
bortset fra vand fra gulvspuling. Gulvspulevandet udledes dog ikke separat til offentlig kloak, 
da det ledes til Måbjergværket via sedimentationsbassinet. Vandmængden er ukendt p.t., da 
bygningsmassen ikke er fastsat.  

De udledte koncentrationer fra det udbyggede Måbjergværk inkl. Renescience forventes at 
være uændrede i forhold til nuværende udledninger, og de nugældende kravværdier forventes 
fortsat at ville kunne overholdes. 
 

Maabjerg BioEnergy (inkl. biogasopgradering) 
I forbindelse med MEC-projektet vil der udover spildevandsslammet også blive udrådnet 
biovæske fra Renescience anlægget, og den fremtidige rejektvandsmængde vil blive forøget.  

Den udbyggede industrilinje skal årligt modtage ca. 80.665 tons spildevandsslam og ca. 
77.600 tons biovæske fra Renescience, hvoraf der forventes produceret ca. 9,9 mio. m3 
biogas, og ca. 143.600 tons afgasset biomasse. Denne biomasse afvandes i 
dekantercentrifuge, hvormed der fremkommer ca. 45.800 tons slam (som skal udbringes iht. 
slambekendtgørelsen) og ca. 97.800 tons rejektvand, som ledes til Holstebro 
Centralrenseanlæg i selvstændigt ledningsanlæg. 

Rejektvandets indhold af COD er relativt lavt, da det er omsat til biogas i 
rådnetankssystemet. De gennemsnitlige stofkoncentrationer anslås at være ca. 500-1.500 mg 
COD/l, 2.280 mg kvælstof/l og 307 mg fosfor/l. Det forventes således, at 
rejektvandsmængden på ca. 97.810 m3/år indeholder ca. 50-150 tons COD/år, 223 tons 
kvælstof/år og ca. 30 tons fosfor/år. Den største stofmæssige andel af kvælstof og fosfor 
stammer fra biovæsken. 

Holstebro Centralrenseanlæg modtager allerede en del af denne stofmængde.  

Derudover vil der i forbindelse med gasrensningen for biogasopgraderingen anvendes et 
skrubberanlæg til fjernelse af CO2 fra biogassen. Her vil der blive produceret skrubbervand, 
der skal ledes til offentlig spildevandskloak. Skrubbervandet vil indeholde nogle af de stoffer 
der er indeholdt i biogassen, og som ikke frigives inden udledning til kloak. Vandet vil blandt 
andet indeholde lidt svovl, da svovlindholdet fjernes fra gassen. Den udledte vandmængde er 
anslået til 8.000 m3/år. 

Den årlige samlede spildevandsmængde fra det udbyggede bioenergianlæg inkl. 
gasopgradering forventes at svare til ca. 105.810 m3. 

Maabjerg Bioethanol 
De to planlagte kloakoplande benævnt HO255 og HO274 er begge planlagt separatkloakeret. 
De er iht. kommuneplanen udlagt til erhvervsformål (02.E.01). I planoplandet HO274 er 
planlagt recipientbassin. Planbelastningen fra de to kloakoplande er sat til ca. 590 PE og ca. 
24.740 m3/år. 
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Maabjerg Bioethanol anlægget vil producere processpildevand (C5 vand) som renses på 
internt renseanlæg (UASB anlæg) inden udledning til offentlig spildevandskloak. Dette 
renseanlæg vil komme til at ligge i HO274. 

C5 vand (melasserest, der ikke kan anvendes til produktion af bioethanol) er 
inddampningsvand med et meget højt indhold af organisk stof. Der foreligger kun få 
oplysninger om vandets sammensætning, men det består hovedsageligt af 1/3 furfural, 1/3 
eddikesyre og 1/3 af andre organiske stoffer. Spildevandet til Holstebro Centralrenseanlæg 
forventes efter forrensning på Maabjerg Bioethanol at indeholde lavere koncentrationer af 
kvælstof og fosfor end øvrigt spildevand, der ledes til Holstebro Centralrenseanlæg. 
Afløbsmålinger af spildevand fra Inbicons bioethanolanlæg i Kalundborg viser således 
gennemsnitskoncentrationer på 4,7 mg N/l og 2,3 mg P/l, hvilket er en faktor 5-10 lavere end 
typisk spildevand til danske renseanlæg. 

Der renses en større mængde spildevand, end der er brug for til internt brug. Udover 
procesvand er der øvrigt spildevand fra spuling af gulve, pakningsvand til pumper samt 
sanitært spildevand, der udledes direkte til offentlig kloak. Disse spildevandsstrømme 
omfatter skønsmæssigt gennemsnitligt ca. 303 m3/uge eller ca. 1,8 m3/time. 

Det forventes, at der samlet fra Maabjerg Bioethanol vil skulle afledes 32-42 m3/time 
(omfattende en del af det rensede spildevand som ikke genbruges samt vand fra spuling af 
gulve, pakningsvand fra pumper m.v. og sanitært spildevand) til offentlig spildevandskloak 
svarende til en årlig spildevandsmængde på ca. 280.000 - 368.000 m3. 

Udledningen af organisk stof til offentlig spildevandskloak fra Maabjerg Bioethanol skønnes 
overordnet at svare til ca. 35 tons COD/år svarende til ca. 800-1000 PE (COD). 

Samlede spildevandsmængde fra MEC-projektområde til Holstebro 
Centralrenseanlæg 

Tabel 13-3 viser de estimerede årlige spildevandsmængder udledt til offentlig 
spildevandskloak (Holstebro Centralrenseanlæg) fra MEC-projektområdetTabel 13-3: Årlige 
spildevandsmængder udledt til Holstebro Centralrenseanlæg fra MEC, når dette er fuldt 
udbygget. 

Årlig mængde Måbjergværke
t (inkl. 

Renescience) 

Maabjerg 
BioEnergy (inkl. 

biogasopgraderin
g) 

Maabjerg 
Bioethanol 

I alt - MEC-
projektområdet 

Kloakopland iht. 
spildevandsplan 

HO081 HO273 HO255 og 
HO274 

 

Nuværende 
udledning 

61.400 m3  
(i 2011) 

4.100 PE* 

Idriftsat marts 
2012 

- 61.400 m3 

Fremtidig 
forventet 
udledning 

120.000 m3 
4.100 PE* 

97.810**+8.000
***=105.810 m3 

2.300 PE(COD) 

280.000-
368.000 m3 
800-1000 
PE(COD) 

506.000-
594.000 m3 

7.200-7.400 PE 

     
Tilslutningstilladel
se (max.) 

110.000 m3 Intet vilkår Ingen tilladelse 
endnu 

- 

Spildevandsplan - 
opland - 
plansituation 

115.438 m3 
4.100 PE 

14.280 m3 
360 PE 

33.928 m3 
808 PE 

163.650 m3 
5.270 PE 
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Ændring: 
Fremtidig vs. 
Nuværende 
udledning 

+58.600 m3 - - - 

Ændring: 
Fremtidig vs. 
Tilladelse 

+6.000 m3 - - - 

Ændring: 
Fremtidig vs. Spv. 
plan 

+4.600 m3 +91.530 m3 +246.000-
334.000 m3 

+342.000-
430.000 m3 

* Plansituation iht. spildevandsplanen. Der måles ikke for organisk stof, kvælstof og fosfor. 
** Rejektvand - separat ledning direkte til HCR. 
*** Fra gasrensningen ifm. biogasopgraderingen. 

I spildevandsplanens plansituation for de relevante kloakoplande er angivet en 
spildevandsmængde på ca. 164.000 m3/år og ca. 5.270 PE. 

Den samlede spildevandsmængde fra projektområdet udledes til offentlig spildevandskloak 
og hermed til Holstebro Centralrenseanlæg vurderes at være 506.000-594.000 m3/år og ca. 
7.200-7.400 PE(COD). Det er en forøgelse i forhold til spildevandsplanens plansituation på 
342.000-430.000 m3/år.  

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. 4,6 mio. m3 (gennemsnit for perioden 2010-2011), og har 
således en betydelig reservekapacitet.  

Den samlede spildevandsmængde fra projektområdet, der udledes til offentlig 
spildevandskloak og hermed til Holstebro Centralrenseanlæg, vurderes at være 506.000-
594.000 m3/år og ca. 7.200-7.400 PE(COD). Det er en forøgelse i forhold til 
spildevandsplanens plansituation på 342.000-430.000 m3/år.  

Der udledes p.t. i status fra Måbjergværket ca. 61.400 m3/år og ca. 66.800 m3/år fra 
Maabjerg Bioenergy svarende til i alt ca. 128.000 m3 til Holstebro Centralrenseanlæg. Der vil 
således fra MEC blive tilledt ekstra ca. 470.000 m3/år. 

Forøgelsen fra MEC-projektområdet svarer således til en øget hydraulisk belastning på ca. 10  
% i forhold til den nuværende belastning af Holstebro Centralrenseanlæg og ca. 8 % forøgelse 
i forhold til spildevandsplanens plansituation (0-alternativet) 

Holstebro Centralrenseanlæg udleder spildevand med gennemsnitlige koncentrationer på ca. 
3,7 mg BI5/l, 37 mg COD/l, 4,3 mg kvælstof/l og 0,3 mg fosfor/l (gennemsnit for perioden 
2010-11). De tilsvarende gennemsnitlige årlige udledningsmængder er på ca. 16,8 ton BI5/år, 
168 ton COD/år, 19,2 ton kvælstof/år og 1,5 ton fosfor/år. 

Vestforsyning A/S har oplyst til MEC, at de øgede vandmængder og indhold af organisk stof 
fra MEC-projektområdet kan håndteres i forhold til rensekapacitet for Holstebro 
Centralrenseanlæg. Indholdet af kvælstof og fosfor fra MEC (især fra Maabjerg BioEnergy) er 
umiddelbart mere problematisk, og det skal analyseres og vurderes nærmere om der er 
tilstrækkelig rensekapacitet, om der skal ske en fysisk udvidelse af anlægget, eller om det kan 
håndteres i nuværende anlæg med procesomlægninger for at kunne fastholde den nuværende 
renseeffektivitet.  
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Vestforsyning A/S har desuden oplyst til MEC, at det eksisterende kloakledningsnet fra MEC 
ikke har kapacitet til at aftage spildevandet fra MEC. Det er således nødvendigt at opgradere 
både ledningsnet og pumpestationer undervejs. Hvorvidt løsningen vil være at udskifte 
nuværende ledningsnet til en større dimension eller etablere en afskærende ledning til 
spildevandet fra MEC kræver en nærmere analyse. Begge løsninger teoretisk er mulige. 

Hvis det antages, at Holstebro Centralrenseanlæg har tilstrækkelig rensekapacitet til at 
håndtere spildevandet fra MEC, således at de nuværende udløbskoncentrationer fastholdes, 
kan udledningen fra renseanlægget til Storåen estimeres. Forøgelsen af udledningen fra 
renseanlægget til Storåen for organisk stof, kvælstof og fosfor estimeres at ville blive ca. 10 % 
af den nuværende udledning. Den årlige forøgelse af udledningen til Storåen estimeres til ca. 
1,7 ton BI5/år, 17,4 ton COD/år, 2,0 ton kvælstof/år og 141 kg fosfor/år. 

Håndteringen af spildevandet fra MEC, herunder udlederkrav på renseanlægget og 
påvirkning af nedstrøms recipienter skal afklares af Holstebro Kommune i forbindelse med 
sagsbehandling af tilslutningen efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 og efter de 
retningslinier der er i spildevandsplanen og vandplanen for hovedvandopland Nissum Fjord. 
Kommunen kan regulere på udledningen enten ved at skærpe på vilkårene til Holstebro 
Centralrenseanlæg alternativt at iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Holstebro 
kommunes spildevandsplan bygger på sidstnævnte princip/model. Det er dermed ikke muligt 
at vurdere konsekvenserne af den øgede spildevandsmængde på Holstebro 
Centralrenseanlæg for Nissum Fjord og andre nedstrøms recipienter på nuværende 
tidspunkt.  

 
Miljøstyrelsen forventer, at spildevandsafledningen fra det anmeldte projekt vil kunne 
tilsluttes Holstebro Centralrenseanlæg og renses i et omfang, der ikke strider mod 
vandplanens retningslinjer. 

Maabjerg Bioethanol - Tankkummer/grave - overfladevand 
Alle tanke med flydende stoffer vil blive placeret i tankkummer/grave som sikring mod 
nedsivning til grundvand. Tankkummer/grave vil mindst kunne rumme voluminet af den 
største tank i tilfælde af uheld, der medfører lækage på tanke. 

Nedbør på tankområdet vil ende i tankkummer. Fra tankkummerne ledes (evt. pumpes fra 
pumpesumpe) overfladevandet til et nyetableret opsamlingsbassin med pumpesump.  

I opsamlingsbassinet udtages vandprøver til COD-analyse når relevant i eget laboratorium 
(alternativt ledningsevnemåler) før overfladevandet fra afløbspumpesump udledes til 
offentlig regnvandskloak (og videre til recipient). Aktivering af pumpe styres manuelt af 
operatør. 

Ved forhøjet COD-indhold alternativt ledningsevne i overfladevandet, ændres udledning til 
offentlig spildevandskloak. Omskiftningen til valg af kloaksystem styres manuelt af operatør 
via ventilsystem/spjæld. 

Dette kan også være relevant i forbindelse med regnsituationer, hvor tankkummer/gravens 
og opsamlingsbassinets volumener ikke er tilstrækkelige.  

Der kan evt. etableres en automatisk styring af udpumpnings- og ventilsystemet i anlæggets 
SRO-system. 

Overfladevand fra befæstede arealer og tagflader 
Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer fra Måbjergværket ledes via en række 
interne genbrugs- og sedimentationsbassiner til forsyningens regnvandsbassin (bassinnr. 
BAS0004) ved Hjermvej hvorfra afløbet ledes via separat regnvandsudløb UHO39R i Frøjk 
Bæk. Der etableres supplerende bassinvolumen som følge af udbygningen af Måbjergværket. 
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Det samlede nødvendige bassinvolumenbehov for alle befæstede arealer på ca. 3 ha efter 
udbygning er beregnet til ca. 1.000 m3. I denne beregning er der fraregnet det overfladevand 
der genanvendes i forbrændingsanlæggets røggasrensningsanlæg, samt overfladevand fra 
forbrændingsanlæggets slaggeplads som genanvendes og efterfølgende ledes til 
spildevandskloak. Den samlede vandmængde der skal afledes til regnvandskloak er estimeret 
til ca. 24.600 m3 årligt. 

Maabjerg BioEnergy har etableret privat regnvandsbassin på 825 m3. Afløbet fra bassinet 
tilledes regnvandssystemet i kloakopland HO173 og ledes videre herfra til et offentligt 
regnvandsbassin. og herfra videre til Frøjk Bæk. Der etableres supplerende bassinvolumen 
som følge af udbygningen af Måbjerg BioEnergy. Det samlede nødvendige 
bassinvolumenbehov for alle befæstede arealer på ca. 2,8 ha efter udbygning er beregnet til 
ca. 1.515 m3. Den samlede vandmængde der skal afledes til regnvandskloak er estimeret til ca. 
24.650 m3 årligt. 

For alle de befæstede arealer ved Maabjerg Bioethanol på ca. 5,5 ha er beregnet et nødvendigt 
bassinvolumenbehov på ca. 2.400 m3. Den samlede vandmængde der skal afledes til 
regnvandskloak er estimeret til ca. 48.600 m3 årligt. 

Regnvand og vand fra alle befæstede arealer i projektområdet går således via separat 
regnvandsudløb UHO39R til Frøjk Bæk.  
 
Bassinberegningerne er baseret på Spildevandskomitéens skrift 28 "Regional variation af 
ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning", hvor der er benyttet en årsnedbør på 890 mm 
(station 24105, Nørre Felding). Der er benyttet en samlet sikkerhedsfaktor på 1,57, beregnet 
ud fra parametrene fortætning (1,1), statistisk (1,1) og klima (1,30) og en hydrologisk 
reduktionsfaktor på 0,90 samt med et afløb på 1 l/s pr. fysisk hektar og en gentagelsesperiode 
på T = 5 år. Hvis Måbjergværket eller Maabjerg BioEnergy, som i forvejen har håndtering af 
overfladevand fra eksisterende befæstede arealer og tagflader ,beslutter at anvende 
eksisterende bassiner, skal vandmængderne fra disse to virksomheder fratrækkes i 
beregningen. 
 
Bassinerne foreslås indrettet som sedimentationsbassin (vådt bassin), således der sker en 
reduktion af forurenende stoffer som kvælstof, fosfor og organisk stof inden udledning. 
Reduktionen af forurenende stoffer i våde regnvandsbassiner er på hhv. 40-90 % for BI5, 30-
35 % for total kvælstof og 55-65 % for total fosfor for separat regnvand som årsmiddel, jf. 
Spildevandsteknik 4. udgave, Polyteknisk Forlag, 2009. Bassinet etableres med dykket afløb 
og skydespjæld, således det kan aflukkes i tilfælde af evt. spild/uheld på området. 

Overfladevandet passerer endvidere sandfang og olieudskiller, hvorved udledning af 
flydestoffer og evt. olierester minimeres. 

Det forventes ikke, at der forekommer overløb fra sedimentationsbassinet til recipient og 
således, at alt overfladevand ledes til den offentlige regnvandskloak.  

Der er estimeret en udledning til den offentlige regnvandskloak for alle udbyggede 
virksomheder på ca. 171 kg BI5/år, ca. 137 kg total kvælstof/år og ca. 20 kg total fosfor/år (ved 
årlig vandmængde på 97.850 m3), idet der er indregnet en konservativ stofreduktion på hhv. 
65 % for BI5, 30 % for total kvælstof og 60 % for total fosfor i bassinet. 

Den samlede udledning til Frøjk Bæk fra alle regnbetingede udløb er i henhold til 
spildevandsplanens statussituation på ca. 702.244 m3 vand/år, ca. 17.024 kg BI5/år, 3.411 kg 
total kvælstof/år og 853 kg total fosfor/år fra en samlet befæstet areal på ca. 292 ha.   
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I forhold til spildevandsplanens statussituation vil den samlede udledte vandmængde fra alle 
de befæstede arealer fra MEC-projektområdet til Frøjk Bæk via UHO39R svare til ca. 14 % af 
vandmængden fra spildevandsplanen for alle regnbetingede udløb, mens det svarer til en 
stofmæssig (BI5, total kvælstof og total fosfor) procentdel på ca. 1-4 %. 

Den samlede udledning til Frøjk Bæk fra alle regnbetingede udløb er i henhold til 
spildevandsplanens plansituation på ca. 1,87 mio. m3 vand/år, ca. 18.675 kg BI5/år, 3.737 kg 
total kvælstof/år og 934 kg total fosfor/år fra en samlet befæstet areal på ca. 320 ha. I forhold 
til spildevandsplanens plansituation vil den samlede udledte vandmængde fra alle de 
befæstede arealer fra projektområdet til Frøjk Bæk via UHO39R svare til ca. 5 % af 
vandmængden fra spildevandsplanen for alle regnbetingede udløb, mens det svarer til en 
stofmæssig (BI5, total kvælstof og total fosfor) procentdel på ca. 1-4 %. 

Der er ikke foretaget hydrauliske beregninger og vurderinger af, om ledningsnettet frem til 
Frøjk Bæk har kapacitet til den øgede vandmængde fra de befæstede arealer fra MEC-
projektområdet.  
 
Miljøstyrelsen forudsætter, at ledningsnettet er dimensioneret til den samlede vandmængde 
fra MEC, så det sikres, at der ikke ophobes vand. 

Vandløb og Nissum Fjord 
I driftsfasen vil spildevand fra anlægget blive ført frem Holstebro Centralrenseanlæg 

Der vil være en marginal forøgelse af den hydrauliske belastning af Storåen og de udledte 
stofkoncentrationer forventes fastholdt i nuværende situation, hvor de ikke udgør et 
miljømæssigt problem. Storå har en stor vandføring og er robust overfor tilførsler i denne 
størrelse. Vandplanens målsætning om god økologisk tilstand på strækningen gennem 
Holstebro ved udledningspunktet fra renseanlægget og målsætningen høj økologisk tilstand 
længere nedstrøms, vil fortsat kunne overholdes.  

Frøjk Bæk vurderes af Holstebro Kommune at være hydraulisk belastet, men der er ikke i 
vandplanen fastlagt en indsats overfor regnbetingede udledninger, da målsætningen om god 
økologisk tilstand allerede er opfyldt i dag. Det bemærkes, at der i MEC projektet vil blive 
etableret regnvandsbassin til dæmpning af hydraulisk belastning med renseeffekt og i 
overensstemmelse med retningslinjerne i vandplanen for håndtering af regnvandsbetingede 
udledninger for at forebygge erosion i vandløbet. Der vil årligt tilføres ekstra ca. 98.000 m3 
vand fra regnvandskloak fra MEC svarende til en forøgelse på 14 % i forhold til nuværende 
vandtilførsel fra regnbetingende udløb til Frøjk Bæk og 5 % forøgelse i forhold til 
spildevandsplanens plansituation (0-alternativet).  Betragtes stigningen i vandtilførslen i 
forhold til den samlede vandføring i Frøjk Bæk er stigningen endnu mindre end 5 %. Da der 
desuden etableres bassiner til hydraulisk neddrosling forventes der ikke at opstå væsentlige 
hydrauliske påvirkninger af dyre- og plantelivet i Frøjk Bæk, der kunne medføre manglende 
målopfyldelse i fremtiden Mertilførslen af kvælstof, fosfor og BI5 vil være 1-4 %. Heller ikke 
den lille forøgelse af stofmængden fra regnvandskloak til Frøjk Bæk, forventes at medføre 
væsentlige miljøpåvirkninger af vandløb. Det skyldes, at regnvandsbassinerne har en stor 
tilbageholdelse og omsætning af næringsstoffer, organisk stof og miljøfarlige stoffer som 
tungmetaller og PAH'er, der kan forekomme i vejvand. Desuden vil der ikke være oplag af 
forurenende stoffer på åbne pladser på MEC, der kan skylles ud i forbindelse under regnvejr. 
Overfladevandet til afløb i Frøjk Bæk forventes således ikke at have højere koncentrationer af 
næringsstoffer og miljøfarlige stoffer end andre regnbetingede udløb, snarere tværtimod. 
 
Slutrecipienten er Nissum Fjord, der i vandplanen har målsætningen godt økologisk 
potentiale. Målsætningen er ikke opfyldt i Nissum Fjord først og fremmest på grund af for 
stor tilførsel af næringsstofferne kvælstof og fosfor. I vandplanen for hovedvandopland 
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Nissum Fjord er der stillet krav om reduktion i den årlige tilførsel af kvælstof på 247,6 tons. 
Den nuværende (baseline 2015 tilførsel) er ifølge vandplanen 2.227 tons kvælstof og 61,4 tons 
fosfor. Det er beregnet, at MEC fra regnvandskloak maksimalt vil tilføre Nissum Fjord 137 kg 
kvælstof svarende til 0,006 % af den nuværende tilførsel og 20 kg P svarende til 0,03 % af 
den nuværende tilførsel. Det vurderes, at der ikke er tale om en væsentlig forøgelse af den 
samlede tilførsel med kvælstof og fosfor til Nissum Fjord, der kan være til hinder for 
opfyldelse af vandplanens målsætning eller opnåelse af gunstig bevaringsstatus for Nissum 
Fjord for de naturtyper og arter, som fjorden er udpeget for, jf. kapitel 12.  

Det bør dog afklares i forbindelse med Holsebro Kommunes sagsbehandling af 
spildevandsforholdene, om der er behov for at kompensere for merudledningen af kvælstof 
og fosfor fra spildevand gennem  nye tiltag for at undgå en eventuel konflikt med 
retningslinje 2 i vandplanen. Det kan være i form af skærpede udledningskrav til Holstebro 
Centralrenseanlæg, bedre rensning af spildevand på MEC inden tilledning til Holstebro 
Centralrenseanlæg eller andre kompenserende tiltag i oplandet i form af separering og 
lignende, der ikke allerede indgår i baseline 2015 eller vandplanens indsatsprogram. 

Miljøfarlige stoffer 
Spildevand fra MEC vil indeholde forskellige miljøfarlige stoffer. Lokal rensning af 
spildevand fra Maabjerg Bioethanol og processer i anlægget vil fjerne en del af disse stoffer, 
men der vil stadig forekomme tungmetaller og organiske miljøfarlige stoffer, som opført på 
bekendtgørelse 1022 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Generelt er danske renseanlæg meget 
effektive til at rense for tungmetaller og organiske miljøfarlige stoffer. Af Tabel-13-3 fremgår 
det, at udløbskoncentrationen er væsentlig mindre end indløbskoncentrationen og for 
tungmetaller som bly, kobber, kviksølv og cadmium er reduktionsfaktoren over 75 %.  
 
Holstebro Centralrenseanlæg udleder til Storeå, hvor udledningskravene for ferskvand i 
bekendtgørelse 1022 gælder. Som det fremgår af Tabel 13-4 er miljøkvalitetskravene uden 
fortynding lavere for visse metaller end udløbskoncentrationen. Det gælder f.eks. for bly, 
hvor udløbskoncentrationen er 1,8 µg/l  men miljøkvalitetskravet er 0,34 µg/l. Ved vurdering 
af udledninger fra renseanlæg i forhold til miljøkvalitetskravene for overfladevand antages 
det normalt, at der ved udledning til ferskvand sker en fortynding med en faktor 10 og 
hermed er de målte koncentrationer lavere end kvalitetskravet for ferskvand for alle 
tungmetaller. Udløbskoncentrationerne er baseret på gennemsnitsrenseanlæg, men 
Holstebro Centralrenseanlæg er et såkaldt MBNDK anlæg, dvs. et renseanlæg med store 
renseeffektivitet. Det må derfor forventes, at det kan rense mindst ligeså godt som 75 % 
fraktilen i datamaterialet, som Tabel 13-4 er baseret på. I bekendtgørelse 1022 er der også 
stillet kvalitetskrav til visse organiske miljøfarlige stoffer. Her viser samme undersøgelse 
meget høje reduktionsfaktorer på typisk 80-90 %. For alle stoffer gælder det, at de efter en 
fortynding med en faktor 10 generelt kan overholde kvalitetskravene for ferskvand.  
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Tabel 13-4: Afløbsmålinger til rensningsanlæg af miljøfarlige stoffer fra Inbicons 
bioethanolanlæg i Kalundborg. Indløb og udløb af miljøfarlige stoffer på danske renseanlæg. 
Nøgletal for indløb og udløb er 75% fraktiler. MKK er miljøkvalitetskrav fra bekendtgørelse 
1022 inden fortynding (fra Naturstyrelsen, 2011). Rød farve indikerer, at stoffet kan give 
problemer med overholdelse af miljøkvalitetskrav for udledningen efter rensning af 
spildevand fra Maabjerg Bioethanol på Holstebro Centralrenseanlæg. 

    

Målinger på 
Inbicons 

bioethanolanlæ
g i Kalundborg 

Nøgletal for 
renseanlæg, 75  

%-fraktil 

Krav i 
bekendtgørels

e 1022   

Miljøfarligt stof 
Enhede

r 

Gennemsnit for 
9 
prøvetagninger Indløb Udløb 

Miljøkvalitetkra
v, fersk 

Arsen µg/l 1,40 3,40 1,70 4,3   
Bly µg/l 6,03 13,00 1,80 0,34   
Cadmium µg/l 0,37 0,46 0,08 0,08 - 0,25 1 
Chrom µg/l 6,59 11,00 2,80 3,4/4,9 2 
Cobolt µg/l 1,10 2,30 2,10 0,28   
Kobber µg/l 19,2 83,00 7,90 1   
Kviksølv µg/l <0,2 0,38 0,09 0,05   
Molybdæn µg/l 10,37 6,60 5,00 67   
Nikkel µg/l 15,66 13,00 7,50 2,3   
Selen µg/l 0,96 1,20 0,54  - 3 
Sølv µg/l <1 0,93 0 0,017   
Tin µg/l 10,00 4,30 0,50  - 3 
Zink µg/l              2.117  280,00 87,00 7,8   
Acenaphthen µg/l 0,20 0,04 0 3,8   
Fluoren µg/l 0,75 0,08 0 2,3   

Phenantren µg/l 0,43 

 
0,12/0,1

3 

 
0,01/

0  - 3 
Fluoranthen µg/l 2,96 0,12 0 0,1   
Pyren µg/l 0,26 0,05 0  - 3 
Benzo(b+j+k)fluoranthen µg/l 0,06 0,11 0 0,03   
Benz(a)pyren µg/l 0,01 0,05 0  - 3 
Idenol(1,2,3-cd)pyren µg/l <0,01 0,05 0 0,002 4 
Benzo(g,h,i)perylen µg/l <0,01 0,04 0 0,002 4 
Sum PAH µg/l 2,23         
NPE µg/ 0,04  2,2 0,24     
DEHP µg/ 122 29 2,80 1,3   
LAS µg/ <3,416       1.600  23,00 54   
Cyanid, total  µg/ 0,03         

 

1 Afhængig af vandets hårdhed, lavest for blødt vand. 

 2 Hhv. Chrom VI og Chrom III. 

 3 MKK ikke fastsat. 

 4 Sum af benz(ghi)perylen og ideno(1,2,3-cd)pyren. 
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Tungmetaller og visse organiske stoffer vil være tilbageholdt i spildevandsslammet på 
Holstebro Centralrensanlæg. Via slamledningen til Maabjerg BioEnergy transporteres slam 
til Maabjerg BioEnergy, hvor det i slamlinjen anvendes til produktion af biogas. 
Fiberfraktionen afbrændes i Måbjergværket og tungmetaller vil ende deres cyklus i flyveaske, 
som deponeres. Rejektvandet returneres til Holstebro Centralrenseanlæg sammen med 
rejektvand fra Maabjerg Bioethanol efter rensning og spildevand fra Måbjergværket. 
Målinger fra Inbicons bioethanol anlæg i Kalundborg, der også er baseret på anvendelse af 
halm, viser at koncentrationerne i det rensede spildevand fra bioethanolanlægget, der sendes 
videre til offentligt renseanlæg, ligger på niveau med de koncentrationer, der normalt findes i 
indløb til danske rensenanlæg. Nogle stoffer udviser dog tendens til højere koncentrationer 
end normalt. Det gælder især Zink men også Flouranthen og DEHP, som kan give problemer 
på Holstebro Centralrenseanlæg med overholdelse af udlederkravet efter 10 gange 
fortynding. Det kan dog ikke afgøres endeligt, da spildevandet fra Maabjerg Bioethanol 
sammenblandes med andet spildevand inden rensning. De nævnte stoffer bør dog gives 
særlig opmærksomhed, f.eks. i forbindelse med overvågning af afløbsprøver fra 
renseanlægget på Maabjerg Bioethanol og afløbsmålinger fra Holstebro Centralrenseanlæg. 
Målinger fra Måbjergværket viser, at koncentrationerne her overholder kravene for tilledning 
til Holstebro Centralrenseanlæg og ikke indeholder miljøfarlige stoffer (tungmetaller) i 
sammensætning og mængde, der adskiller sig fra spildevand i øvrigt. Der er ingen målinger af 
miljøfarlige fra Maabjerg BioEnergy, men sammensætningen og mængden af miljøfarlige 
stoffer i spildevandet vurderes ikke at være specielt høje.  
 
Virksomheden "Novozymes" har oplyst, at de enzymer, som anvendes i Maabjerg Bioethanol 
til spaltning af strukturer i halmen, ikke indeholder miljøskadelige stoffer, der kan give 
miljøproblemer internt på virksomheden eller i spildevand og slam fra anlægget..  
 
En oversigt over anvendte kemikalier, enzymer, m.m. med datablade er fremsendt fra 
bygherre til Miljøstyrelsen sammen med miljøansøgningerne. 
 
Da der løbende vil ske en stor fjernelse af tungmetaller og organiske miljøfarlige stoffer på 
Holstebro Centralrenseanlæg, og indløbskoncentrationerne fra MEC generelt ikke er højere 
end i normalt spildevand, vurderes der ikke at ske en påvirkning af overfladevand med 
miljøfarlige stoffer, der medfører overskridelse af kvalitetskravene til ferskvand i 
bekendtgørelse 1022. Det forudsætter dog, at Holstebro Centralrenseanlæg er udbygget med 
tilstrækkelig kapacitet til at modtage spildevandet fra MEC, så optimale rensegrader kan 
opnås, og kravværdierne i bekendtgørelse 1022 kan overholdes. Spildevandssystemet får 
løbende fjernet tungmetaller ved deponi af flyveaske, så der ikke opstår ophobning i 
spildevandssystemet over tid.  

15.2 Afværgeforanstaltninger 

Der bør stilles vilkår til en beredskabsplan til sikring af en hurtig indsats til opsamling af 
forurenende væsker fra brudte rørføringer, tankbrud eller ved spild fra de kummer, som 
tankene er placeret i. Grundvandet sikres i øvrigt gennem vilkår til befæstelse, afvanding, 
membranløsninger og lignende. 

Der kan stilles vilkår til membranløsninger under tankanlæg, rørledninger og andre steder, 
hvor der lastes og håndteres stoffer, produkter eller materialer, som kan forurene 
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grundvandet. Dette vilkår kan supplere de øvrige vilkår, herunder vilkår til tankkummer, som 
en ekstra sikkerhedsforanstaltning i forhold til grundvandsbeskyttelsen. 

15.3 Overvågning 

Det bør sikres i den videre myndighedsbehandling, 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. MEC-
projektet er på et udviklingsstade der ikke gør det muligt at få et absolut billede af 
spildevandsmængde og omfanget af indeholdet af miljøfremmede stoffer. Der vil derfor i 
VVM-tilladelsen blive stillet vilkår om en nærmere redegørelser herfor. Vil der mod 
forventning være indholdsstoffer i et omfang og en mængde, der ikke er forudsat i denne 
VVM-redegørelse, vil der evt. blive udarbejdet et tillæg. 

Der kan eventuelt stilles vilkår til monitering af grundvandet under anlægget. Moniteringen 
kan omfatte et løbende analyseprogram fra grundvandsprøver i forskellig dybde, så en 
eventuel grundvandspåvirkning kan registreres og imødegås på et tidligt tidspunkt. 

15.4 Sammenfatning og vurdering  

VVM-redegørelsen har belyst forholdene vedrørende overfladevand, grundvand og 
spildevand. Miljøstyrelsen vurderer, at redegørelsen er retvisende og beskrevet på et niveau 
der er fyldestgørende som grundlag for udarbejdelse af kommuneplantillæg med 
retningslinjer.  De væsentligste forureningskilder er vurderet og angivet i nedenstående Tabel 
13-5, og det er angivet om disse vil forudsætte konkrete vilkår i miljøgodkendelsen.  
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Tabel 13-5: Oversigt og vurdering af overfladevand, grundvand og spildevand  

Emne Maabjerg  
Bioethanol 

Måbjergværket 
med 
Renescience 

Maabjerg 
BioEnergy med 
biogasopgradering 

Bemærkninger  

Anlægsfasen     
Overfladevand     
Grundvand     
Spildevand     
Driftsfasen     
Overfladevand    Lille forøgelse af 

tilførsel af 
næringsstoffer til 
Nissum Fjord fra 
regnbetingede 
udledninger 

Grundvand    Det særlige 
drikkevandsområde er 
godt beskyttet af et 
lerlag i jorden. Der skal 
i kommunerammen 
redegøres for 
beskyttelsen af 
grundvandet generelt og 
i forbindelse med uheld. 
Tanke, membraner go 
bassiner m.m. skal 
forebygge forurening. 

Spildevand    Kloakledningen til 
Holstebro 
Centralrenseanlæg er 
underdimensioneret i 
forhold til MEC. 
Holstebro 
Centralrenseanlæg skal 
muligvis udvides. 
Merudledningen fra 
Holstebro 
Centralrenseanlæg 
afhænger af fremtidige 
udlederkrav til 
recipient. 

 
Ingen betydning  :  Der er ingen påvirkning af betydning 
Mindre betydning: Der kan være en lille påvirkning men ingen påvirkning af betydning udenfor 
området 
Moderat betydning Der kan være en moderat påvirkning, også uden for området 
Væsentlig betydning Der kan være en væsentlig påvirkning, også udenfor området 
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14. Trafik  
 

14.1 Metode 
Til vurdering af de trafikale effekter af at etablere MEC er der anvendt trafikale data fra VVM 
for motorvejen til Herning, samt oplysninger om fremtidige aktiviteter og forventede 
transporter både med materialer osv. til og fra de berørte virksomheder. 

 

14.2 Eksisterende forhold 
 

Vejnet og trafikmængder 
Maabjerg Energy Concept (MEC) har adgang til Hjermvej mod øst og Struer Landevej mod 
vest via Energivej. 

Struer Landevej er en del af hovedlandevej 18/11 mellem Vejle og Thisted og skaber via 
Ringvejen gennem Holstebro også adgang til hovedlandevej 16 mod Viborg. Struer Landevej 
er 2-sporet, ca. 10 m bred og med cykelstier i begge sider adskilt fra kørebanen med en 
siderabat. Energivej er tilsluttet Struer Landevej i et T-kryds med venstresvingsbane på 
Struer Landevej.  

Hjermvej er tilsluttet Nordre Ringvej i en enkeltsporet rundkørsel. Via Nordre Ringvej er der 
adgang til Struer Landevej. Krydset Nordre Ringvej/ Struer Landevej er udformet som en 
rundkørsel. Hjermvej er en 2-sporet vej ca. 6 m bred uden cykelsti eller fortov, som udover at 
give adgang til Vestforsyningen giver adgang til enkelte private ejendomme og forbinder 
landsbyen Hjerm med Holstebro. 

Figur 14-1 viser placering af MEC i forhold til omkringliggende vejnet. Af figuren fremgår 
også årsdøgntrafikken på vejnettet opgjort i 2010 niveau. 

Som det fremgår af figuren er der registreret en døgntrafik på Energivej på ca. 300 
biler/døgn. Da Energivej er hovedadgangsvejen til de eksisterende funktioner i MEC antages, 
at denne trafikmængde udgør den trafik, der skabes af de eksisterende funktioner i MEC.  
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Figur14-1: Kommuneplanrammeområdet som MEC -projektet er en del af, samt det 
omkringliggende vejnet og nuværende trafikmængder (2010 tal) 

Planlagte veje 

Vejdirektoratet er i færd med at udarbejde en VVM for en forlængelse af motorvejen til 
Holstebro og alternative ringvejsløsninger ved Holstebro, herunder en forlængelse af 
motorvejen til Holstebro Nord. Alternativet, der omfatter en forlængelse af motorvejen til 
Holstebro Nord, vil få konsekvenser for hvordan trafikken til Maabjerg Energy Concept vil 
kunne afvikles, da Hjermvej ikke forudsættes tilsluttes motorvejen i dette alternativ. 

Figur 14-2 viser de linjeføringer for udbygning af rute 18 til motorvej mellem Herning og 
Holstebro som indgår i "Rute 18 Herning - Holstebro, Kommissorium for VVM-
undersøgelse". 

Struer Landevej 

ÅDT: 11700 

Hjermvej 

ÅDT: 1700 

Energivej 

ÅDT: 300 

Nordre Ringvej 

ÅDT: 1700 

MEC 
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Figur14-2: Linjeføringsalternativer ved Holstebro for udbygning af rute 18 til motorvej 

Fremtidig trafik 

Når Maabjerg Bioethanol er i fuld drift forventes det, at der dagligt vil ske en stigning i 
døgntrafikken til MEC af tunge køretøjer på ca. 310 biler/dag, når både tilkørende og 
frakørende biler medregnes. Dette er beregnet under følgende forudsætninger: 

› Til halmlageret forventes der at komme 113 transporter/dag 

› Til at transportere Bioethanol fra anlægget forventes 10 tankbiler/ dag  

› Transporter med biobrændsel forventes at være 27 lastbiler/dag. 

› Til øvrige transporter af kemikalier og palletransporter forventes 5 lastbiler eller 
tankbiler/dag.  

Ud over lastbiltrafikken vil der også være personbiltrafik til anlægget, svarende til en 
døgntrafik på ca. 100 biler/dag, når både tilkørende og frakørende biler medregnes. 

Der forventes ikke ændringer i trafik til og fra de eksisterende funktioner i området. Det vil 
sige, at trafikken til og fra det fuldt udbyggede MEC kan forventes at være ca. 300 biler/døgn 
(eksisterende trafik) og 410 biler/døgn (fremtidige mertrafik), hvilket svarer til en fremtidig 
trafik på ca. 710 biler/døgn. 
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Al ny tung trafik til og fra MEC forventes at komme fra Hjermvej og Nordre Ringvej. Trafik til 
og fra det eksisterende Måbjergværket vil fortsat komme fra Struer Landevej via Energivej. 

 

14.3 Vurdering af virkninger på miljøet 
 

Anlægsfasen 
Bygge- og anlægsarbejder i projektet afstedkommer transporter med jord, byggematerialer 
m.m., som vil belaste vejnettet omkring byggepladsen og tilkørselsvejene. 
 
For at mindske gener fra byggepladstrafik med lastbiler, betonkanoner, blokvogne, 
mobilkraner og lignende henstilles det fra Holstebro Kommune, at transport foregår inden 
for normal arbejdstid. Særtransporter kan dog forekomme uden for disse tidspunkter, men 
skal søges begrænset. 
 
I anlægsfasen vil tilkørsel af materialer til byggepladsen ske fra Energivej. Transporterne vil 
som de øvrige anlægsarbejder være reguleret af de krav som Holstebro Kommune opstiller i 
forhold til miljølovgivningen. 
 
Projekter, der omfatter ændringer på færdselsarealer, der er åben for offentlig færdsel, skal 
forelægges færdselsmyndigheden. 

Driftsfasen 

Vejadgangen til de nye funktioner i MEC vil ske fra en ny forbindelsesvej som forbinder 
Hjermvej med Energivej. Hjermvej føres direkte over i den nye forbindelsesvej. Nord for den 
nye forbindelsesvej forlægges den eksisterende Hjermvej en smule og tilsluttes den nye 
forbindelsesvej i et 3-benet vigepligtsreguleret kryds. 
    
Fra den nye forbindelsesvej etableres en ensrettet adgangsvej til Maabjerg Bioethanol's 
halmlager. Transporter med halm kører ud igen ad en ensrettet udkørsel som tilsluttes 
forbindelsesvejen i et vigepligtsreguleret kryds. Adgang for al øvrig trafik til anlægget sker via 
en adgangsvej ca. 200 m vest for udkørslen fra halmlageret. Den dobbeltrettede adgangsvej 
tilsluttes den nye forbindelsesvej i et vigepligtsreguleret kryds. 
 
Ud over at give adgang til anlægget vil også det Maabjerg BioEnergy få adgang fra den nye 
forbindelsesvej. Dermed er der mulighed for at adskille den tunge trafik som kommer til de 2 
anlæg fra øst via Hjermvej fra den øvrige trafik til området som kan komme til området fra 
Struer Landevej via Energivej. 
 
Den nuværende udformning af Hjermvej med en kørebanebredde på ca. 6 m. vurderes dog at 
være for smal til at sikre en fornuftig afvikling af lastbiltrafikken til anlægget. Ligeledes vil 
den nuværende udformning af rundkørselen i krydset Nordre Ringvej/ Hjermvej ikke kunne 
afvikle den tunge trafik hensigtsmæssigt. 
 
I forbindelse med produktion af Bioethanol og biogas vil der være restprodukter, som kan 
anvendes til fremstilling af varme i Måbjergværket. Overførslen sker ved interne 
lastbiltransporter ad den eksisterende vejforbindelse vest for Maabjerg BioEnergy og 
Energivej til Måbjergværket. 
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Som det fremgår af det tidligere vil etablering af projektet medføre en øget trafik af tunge 
køretøjer på vejnettet, der fører til anlægget. Det må forventes at samtlige transporter fra øst, 
syd og vest vil anvende Ringvejen gennem Holstebro. Det forventes at 80 % af transporterne 
kommer fra syd, øst eller vest. Ringvejen har allerede i dag har en høj belastningsgrad og den 
større lastbiltrafik vil alt andet lige medvirke til at forringe fremkommeligheden på 
Ringvejen.  
 
Det er endnu ikke afklaret, hvordan udbygningen af E 18 til motorvej vil påvirke trafikken til 
og fra MEC. I det øjeblik, hvor motorvejen er etableret, vil den fremtidige vejbetjening af 
anlægget afhænge af hvilken linjeføring der vælges. Såfremt der anlægges en motorvej syd om 
arealet med tilslutning til Struer Landevej (Forslag E) vil trafikbetjeningen af anlægget enten 
ske via et tilslutningsanlæg ved Hjermvej eller via et tilslutningsanlæg ved Struer Landevej. 
Såfremt der vælges det sidste, skal der etableres en parallelvej til motorvejen for at give en 
hensigtsmæssig adgang til anlægget for de mange tunge transporter. De øvrige 
linjeføringsalternativer vil ikke påvirke adgangsforholdene til anlægget. 

Etablering af de nye funktioner i MEC- området vil have en påvirkning af de trafikale forhold 
i området. Det vurderes dog, at både trafikken til de eksisterende funktioner og til de nye 
funktioner i MEC vil kunne afvikles forsvarligt og uden væsentlige påvirkninger med de 
planlagte udbygninger af vejnettet og med de anviste afværgeforanstaltninger omkring 
udbygning af specielt Hjermvej. 
 

14.4 Afværgeforanstaltninger 
For at sikre tilfredsstillende afviklingsforhold for den tunge trafik til og fra området skal den 
eksisterende Hjermvej syd for den nye forbindelsesvej udbygges til en kørebanebredde på ca. 
8 m således at det er muligt for 2 lastbiler at passere hinanden de. I forbindelse hermed bør 
der etableres en dobbeltrettet cykelsti øst for Hjermvej for at sikre de svage trafikanter. Den 
eksisterende rundkørsel i krydset Nordre Ringvej/Hjermvej bør udvides for at tilgodese den 
tunge trafik. 
 
Hjermvej nord for den nye forbindelse forlægges og tilsluttes forbindelsesvejen i et 
vigepligtsreguleret kryds.  
 
14.5 Overvågning 
Der foretages ikke konkret overvågning af trafik i forbindelse med anlægget. Registrering af 
trafikuheld i området vil indgå i den generelle uheldsstatistik. 
 
14.6 Sammenfatning og vurdering 
VVM-redegørelsen har belyst forholdene vedrørende trafik. Miljøstyrelsen vurderer, at 
redegørelsen er retvisende og beskrevet på et niveau der er fyldestgørende som grundlag for 
udarbejdelse af kommuneplantillæg med retningslinjer.  De væsentligste forureningskilder er 
vurderet og angivet i nedenstående Tabel 14-1, og det er angivet om disse vil forudsætte 
konkrete vilkår i miljøgodkendelsen.  
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Tabel 14-1: Oversigt og vurdering af trafik 

Emne Maabjerg  
Bioethanol 

Måbjergværket 
med 
Renescience 

Maabjerg 
BioEnergy med 
biogasopgradering 

Bemærkninger  

Anlægsfasen     

Intern trafik    Byggepladstrafik 
Ekstern trafik    Tilkørsel af lastbiler 

med byggematerialer 
fra Energivej. Søges 
begrænset til normal 
arbejdstid 

Driftsfasen     
Intern trafik     
Ekstern trafik 
omkring MEC 

   Tilkørsel især fra 
Hjermvej som 
forbindes med 
Energivej. Hjermvej 
lukkes og der 
etableres en ny 
parallelvej for øvrig 
trafik på Hjermvej 

Ekstern trafik i 
Holstebro 

   Øget trafik af lastbiler 
især på Ringvejen 

Ekstern trafik 
regionalt 

    

 
Ingen betydning  :  Der er ingen påvirkning af betydning 
Mindre betydning: Der kan være en lille påvirkning men ingen påvirkning af betydning 
udenfor området 
Moderat betydning Der kan være en moderat påvirkning, også uden for området 
Væsentlig betydning Der kan være en væsentlig påvirkning, også udenfor området 
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15. Råstoffer, affald og jord 

15.1 Metode 
MEC bygger på en helhedstænkning af flere energiproducerede 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. 

Dette kapitel omfatter en gennemgang af ressourceforbruget og affaldsgenereringen som 
beskrevet nedenfor: 

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 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. 

På baggrund af Miljøportalens data om kortlagte V1 eller V2 områder er de eksisterende 
forhold med hensyn til forurenet jord i området beskrevet. 

15.2 Eksisterende forhold 

Dette afsnit redegør for de eksisterende forhold med henblik på affald, ressourcer og 
jordforureningsmæssige forhold inden for projektområdet. De foreliggende energi- og 
massestrømme beskrives ud fra den tilgængelige viden, for de i dele af MEC, der er i drift i 
dag og forventes videreført, såfremt projektet ikke bliver gennemført. 
 

Jordforurening 
Kortlagte ejendomme er lokaliteter som ud fra en tidligere anvendelse vurderes muligvis at 
være forurenede - selv om der ikke foreligger eksakt viden om forurening på grunden. 

Denne redegørelse medtager følgende lokaliteter: 

› Lokaliteter som er uafklarede. Dvs. at der er en mistanke om, at der er/har været en 
aktivitet på lokaliteten som potentielt kunne give forurening. 

› Lokaliteter som er kortlagt på vidensniveau 1 (V1-kortlagt). Det vil sige at der er 
tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, 
der kan have været kilde til jordforurening på arealet18. 
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› Lokaliteter som er kortlagt på vidensniveau 2 (V2-kortlagt). Det vil sige, at der med høj 
grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der er en jordforurening af en sådan art og 
koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø9. 

Ifølge Miljøportalen er der inden for MEC-projektområdets udstrækning flere V1- og V2-
kortlagte steder, se nedenstående Figur 15. 

 

Figur 15-1: Kommuneplanrammeområdet som  MEC-projektet er en del af  samt kortlagte 
jordforureninger i nærheden af projektområdet.  

 
Områderne, der ses på Figur 15-1 er oplistet i Tabel 15-1. 
 

                                                                    
9 Kortlægning af forurenede arealer, vejledning fra miljøstyrelsen, nr.8 2000 

 



   
224  

Tabel 15-1: Kortlagte jordforureninger i projektområdet: V1- og V2-kortlagte arealer 

Nummer Placering Vidensniveau 
661-00211 Vest for Energivej 17 V1 
661-00211 Syd for Energivej 17 V1 
661-00211 Firkant øst for de to andre 

V1 lokaliteter 
V1 

661-30580 Nord for Energivej 19 V2 
661-30580 Lille område syd for 

Energivej 19 
V2 

 
Opgravning og flytning af jord fra kortlagte arealer skal altid anmeldes til kommunen, inden 
gravearbejdet påbegyndes. 

Såfremt den påtænkte arealanvendelse af en V1 og V2 kortlagte lokalitet ændres til en mere 
følsom arealanvendelse skal Holstebro Kommune meddele §8 tilladelse efter lov om 
forurenet jord i forbindelsse med ansøgning om byggetilladelse. Arealanvendelsen i dette 
projekt er dog ikke omfattet af kravet10. 

Jordforureningen inden for Maabjerg BioEnergy's byggefelt er tidligere vurderet og den for 
anlægget tidligere udførte VVM-redegørelse angiver således følgende: 
"En mindre del af det areal, som virksomheden har planlagt at etablere sig på, har af det 
tidligere Ringkøbing Amt været kortlagt som forurenet på Vidensniveau 2. Det kortlagte 
areal udgjorde 3.882 m2. … Baggrunden for denne kortlægning var, at der har været 
teglværksgrave på arealet. I perioden 1970 -1988 er der sket en opfyldning med 
byggeaffald og jordfyld, og som følge deraf har det tidligere Ringkøbing Amt kortlagt 
arealet som forurenet. Der blev i 2008 … foretaget en miljøhistorisk redegørelse samt en 
orienterende forureningsundersøgelse af det kortlagte område, og disse undersøgelser 
godtgjorde, at arealet ikke er forurenet. Region Midtjylland har på baggrund af disse 
oplysninger, i brev af 4. juni 2008, truffet afgørelse om, at arealet ikke længere er kortlagt 
efter lov om forurenet jord" (Miljørapport og VVM udarbejdet for Holstebro Kommune af 
Rambøll, november, 2008). 

Der foreligger ikke yderligere oplysninger om jordforurening inden for projektområdet. Der 
vurderes således ikke, at være væsentlige problemer forbundet med jordhåndtering i 
anlægsfasen.  

Det anbefales dog på grund af byggeriets omfang og varighed, at der udarbejdes en 
jordhåndteringsplan til reducering af omkostninger forbundet med jordtransport og gener 
herfra. Planen skal afdække behovet for tilkørsel af råjord, byggematerialer mv., bortkørsel 
samt mulige aftagere af jord samt identificere tiltag til afhjælpning af gener forbundet med 
jordhåndtering i og uden for byggefeltet (støvgener, arbejdsmiljø, landskabelige forhold og 
undgå unødige transporter mv.). 

Eksisterende energi - og massestrømme 

Nedenfor er de væsentligste energi- og massestrømmene fra de nuværende anlæg 
(Måbjergværket og Maabjerg BioEnergy) beskrevet. Dette er gjort ud fra den tilgængelige 
viden i anlæggenes miljøgodkendelser, VVM-redegørelser og grønne regnskaber (for 
Måbjergværket).  

                                                                    
10 http://www.aarhus.dk/da/erhverv/energi-og-miljoe/Jord/Byggeri-og-jordforurening/paragraf-8-tilladelse.aspx  
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Måbjergværket  
De overordnede masse- og energistrømme på det nuværende Måbjergværket ses i Tabel 15-2. 

 

 

 

 

Tabel 15-2: Råvaremængder fra Måbjergværkets nuværende drift (fra 
anlæggets miljøgodkendelse nov. 2005, VVM af marts 2010, samt i 
kursiv udvalgte data fra Grønt regnskab for året 2008) 

 Råvarer  Produceret 
Affald  
 
 

159.250 ton 
169.076 ton 

1.743 TJ 
1.841 TJ 

Bundaske - biokedel 2.182 ton 
Flyveaske- biokedel 724 ton 
Slagge -affaldskedler 32.629 ton 
Flyveaske+røgrensprodukt 2.873 
ton 

Biomasse 65.714 ton 829 TJ  
Råvand + 
sekunda 
vand (m3) 

77.000-
107.000 + 
39.000-
47.000 
 
93.390 (totalt) 
 

 - Spildevand til Holstebro 
Centralrenseanlæg 115.483 m3 
(baseret på spildevandsplanens 
plansituation, reel udledning 
noget mindre) 

Naturgas 5,4 mio. Nm3 
2,0 mio. Nm3 

210 TJ 
80 TJ 

 

Spildevands
slam 

6.640 ton 
6.026 ton 

 -  

El (brutto)   160.000 kWh 164.702 MWh 
Varme 
(brutto) 

  1.700-1.775 TJ 1756 TJ 

    
 
 
De forbrugte råvarer dækker over biomasser (flis/halm), naturgas, slam og ikke mindst 
affald. Derudover sker der en tilførsel af vand (råvand) primært som produktion af afsaltet 
kedelvand (ca. 51 % i 2008) og som vaskevand i røggasrensningsanlægget (37 % i 2008).  

Affaldsfraktionerne består af slagge, flyveaske og spildevand. Bortskaffelse af spildevand, 
hovedsagligt røggaskondensat behandles i et spildevandsrensningsanlæg og renses for 
tungmetaller ved udfældning og spildevandet afledes til det kommunale renseanlæg. 
Affaldslinjernes flyveaske og spildevandsslammet nyttiggøres til opfyldnings- og 
understøtningsformål i tyske og norske miner. Flyveasken fra biokedel bortkøres til 
deponering. Bundasken fra både affaldslinje og biolinien opsamles til genanvendelse i henh. 
bygge- og anlægsarbejder og landbruget. 

Anlæggets opbevaring og afskaffelse af affaldsfraktioner fremgår af miljøgodkendelsen. 
Denne søges revideret i forbindelse med MEC-planerne, men der forventes ikke større 
ændringer i de relevante vilkår relateret til håndteringen. Det vurderes herudfra at 
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opbevaring og håndtering samt afskaffelse af affald og farligt affald sker på en forsvarlig 
måde og i henhold til de gældende forskrifter og regulativer. 

Maabjerg BioEnergy 
Massestrømmene på det nuværende Maabjerg BioEnergy består overordnet set af råvarerne 
gylle, slam og organisk affald og fraførsel af fraktionerne gas, slam, spildevand (rejektvand og 
teknisk vand). Dertil kommer andre hjælpestoffer, bl.a. polymer til afvanding mv. 
Biogasanlægget er klassificeret som et anlæg, der kan håndtere affald. Råvarerne, der 
håndteres i anlægget skal derfor klassificeres som affald både hvad angår tilførte og fraførte 
råvarer. Der er to separate linjer på Maabjerg BioEnergy: En grøn linje (gødning, gylle samt 
mejeri- og slagteriaffald) der har en godkendt kapacitet på 590.000 ton/år samt en 
industrilinje (slam fra en række kommunale renseanlæg, flotationsslam fra industrianlæg og 
slam fra septiktanke), der har en godkendt kapacitet på 120.000 ton/år. I fuld drift 
produceres der ca. 20 mio. m3 biogas (nuværende produktion er 17,1 mio. m3 biogas). 
Restproduktet fra grøn linje kan i dag udbringes på landbrugsjord efter 
gødningsbekendtgørelsens regler, da andelen af tilført husdyrgødning målt som tørstof er 
over 75 %. Afgasset biomasse fra slamlinjen udbringes efter slambekendtgørelsen11.  
 
Fibre fra afgasningen med årligt 60.000 ton afsættes til Måbjergværket (som i MEC). 
Rejektvand fra slamafvanding sendes til Holstebro Centralrenseanlæg. Mængderne ses 
udspecificeret i nedenstående tabeller Tabel 15-3. Det bemærkes,  at i spildevandsplanens 
plansituation for Maabjerg BioEnergy er spildevandsmængden kun sat til 14.280 m3, hvilket 
er betydeligt mindre end angivet i Tabel 15-4. Der er ingen driftsresultater fra Maabjerg 
BioEnergy endnu. 

                                                                    
11 Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål nr. 1650 af 13/12/2006. 
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Tabel 15-3: Affaldsmængder til og fra Maabjerg BioEnergy - nuværende 
godkendt drift (fra anlæggets miljøgodkendelse sept. 2011) DE 
står for gødning fra Dyreenheder. 

 

Anlæggets produktion og affaldsmængder ses i Tabel 15-4. 
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Tabel 15-4: Maabjerg BioEnergy - nuværende producerede mængder samt affaldsfraktioner 

 

 

For biogasanlægget gælder desuden, at vilkår i relation til opbevaringen og afskaffelse af 
affaldsfraktioner fremgår af anlæggenes miljøgodkendelser. Disse søges revideret i 
forbindelse med MEC-projektet. Det vurderes herudfra at opbevaring og håndtering samt 
afskaffelse af affald og farligt affald sker i henhold til de gældende forskrifter og regulativer. 

15.3 Vurdering af virkninger på miljøet 
 

Anlægsfase 
 
Ressourceforbrug og produktion af affald 
Anlægsperioden vil strække sig over en 3-årig periode. Råstof- og materialeforbruget til 
etablering af anlægget består hovedsageligt af beton, stål, bygningsmaterialer (glas mv.) til 
anlægskonstruktioner samt asfalt og grus til omlægning af vejanlæg.  

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en opgørelse af råstof- og materialeforbrug i 
forbindelse med anlægsarbejdet, men det forventes trods anlægsopgaven omfang ikke at 
opgaven vil udgøre et råstofmæssigt problem. Vest for Skave ligger et større 
råstofgraveområde, beliggende ca. 8 km fra MEC og nord for Hjerm er et tilsvarende område 
placeret, ca. 5,2 km fra MEC. Tilsvarende er der grusgrave placeret nord for Skave 
(Hedegaard Sand og Grus) og ved Fousing (Fousing grusgrav) ca. 10 km mod nordvest. 

Der vil under byggeriet ske en udjævning af terrænet inden for projektområdet og der vil 
være behov for midlertidig opbevaring af (rå)jord. Det forudsættes, at eventuel geoteknisk 
egnet overskudsjord fra et anlæg kan genindbygges i et andet anlæg, hvor der er 
jordunderskud. Dette reducerer omkostningerne og mængden af udefrakommende 
jordtransporter. I takt med, at projektets detaljer bliver planlagt, herunder placering og 
dimensionering af rørledninger, tankanlæg, veje og andre installationer, vil der løbende være 
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fokus på, at minimere anlægsperiodens mulige gener med støv, lugt og støj samt vibrationer. 
Se endvidere kapitlerne om støj og luft  

Tilkørsel af råmaterialer vil udgøre et større antal transporter, og håndteringen samt 
bortskaffelsen af jord bør som nævnt koordineres i en jordhåndteringsplan, se endvidere 
kapitel om landskab   

Byggefasens affald vil bestå af jord til videre forarbejdning/deponi og i mindre grad neddelte 
bygningselementer. Mængderne er endnu ikke kendte men afhænger af den endelige 
projektering samt mulighederne for genanvendelse. Der er således ikke udarbejdet forslag til, 
hvor eventuel overskudsjord fra projektet skal slutdisponeres.  

Driftsfase 

 
Ressourceforbrug 
I driften af MEC indgår der en række faste og flydende stoffer, herunder halm, bioethanol, 
biobrændsel, gylle og melasse mv., som er organiske stoffer, der er mere eller mindre 
oparbejdet  
 
Nedenfor er nærmere redegjort for mængderne af de forventede stofstrømme for MEC i en 
driftssituation. Overordnet set tilføres halm, hjælpestoffer (lud, gær, enzymer mv.) samt 
damp og kølevand fra Måbjergværket som råvarer til Maabjerg Bioethanol og der produceres 
lignin, melasse og biobrændsel. Ligninet anvendes til produktion af damp (og el) på 
Måbjergværket, og melassen anvendes til at producere biogas på Maabjerg BioEnergy. 

Årlig tilførsel af råvarer/affald og energi tilført udefra samt mængden af producerede 
fraktioner og affald, der fraføres MEC, når dette er fuldt udbygget, ses Tabel 15-5. En oplistet 
gennemgang af massestrømme for de enkelte anlæg findes i kapitel 5. 
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Tabel 15-5: Samlet årlig tilførsel og fraførsel af råvarer, affald og energi på MEC. 

Tilført MEC Fraktioner ud af MEC  
› Dagrenovation 50.000 (affald) 

› Erhvervsaffald 46.832 (affald)  

› Spildevandsslam 80.655 ton 

› Biomasse  

›  - Halm 400.000 ton (råvare) 

›  - Valle 80.000 m3  (affald) 

› Husdyrgødning, mejeriprodukter m.m. i 
grøn linje 514.789 ton (affald) 

› El 95.212 MWh  

› Vand 250.400 m3, heraf 177.600 m3 
spædevand (råvare) 

› Hjælpestoffer (enzymer, lud, polymerer, 
mv.) (råvare) 

› Bioethanol 73.200 m3 

› Lignin ≈ 51.000 ton 
(affald/biobrændsel) 

› VE-gas 47,2 mio. m3  

› Biogas 17,1 mio. m3 

› Gødningsvæske fra afgasset biomasse 
513.000 ton (affald) 

› Spildevand til renseanlæg ≈ 550.000 
m3 

› Slagge og aske til 
deponi/genanvendelse≈38.000 ton 
(affald) 

› Slam 51.310 ton (affald) 

› El 84.257 MWh til elnettet 

› Varme 1749 TJ til Vestforsyning og 
Struer Forsyning 

 
De væsentligste ændringer i forhold til de eksisterende forhold ses af Tabel 15-5. 

Der er i forretningsplanen redegjort for tilgængeligheden af de væsentligste råvarer; halm, 
gylle og affald, og der vurderes ikke at være et kapacitetsproblem med disse ressourcer på 
kort sigt. På længere sigt kan det ikke udelukkes, at der kan opstå regionale 
leveranceproblemer for halm og evt. behov for import fra større afstande end det midtjyske 
område. 

Der er heller ikke vurderet at ske en uhensigtsmæssig omfordeling i forhold til halmens 
anvendelse til andre behov i og uden for landbrugssektoren. Der kan dog på længere sigt 
opstå problemer med humusindholdet på landbrugsjorde, hvis der gennem en længere 
årrække ikke sker en tilbageførsel af organisk stof til jorden ved konstant fraførsel af halm i 
stedet for nedmuldning.  

Hvad gylle angår, er der en række positive samfundsmæssige fordele ved afgasning, og der er 
ligeledes vurderet at være tilstrækkelige husdyrgødningsressourcer inden for det undersøgte 
opland til Maabjerg BioEnergy. 

Aftagerne til de væsentligste fraktioner og mængderne, der afsættes eksternt (uden for MEC) 
fremgår af Tabel 15-6. 
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Tabel 15-6: Afsætning af producerede fraktioner inden for MEC og ændringer i forhold til 0-
alternativet (godkendt drift af nuværende anlæg, Måbjergværket og Maabjerg BioEnergy)   

 Fraktioner/ 
type 

Mængder Eksterne aftagere Ændring i 
forhold til 
0-
alternativet 

Biogas  98,6 mio. m3 Til naturgasnettet som VE-gas 
efter biogasopgradering (45.6 
mio. m3). Eksisterende 
produktion på 17,1 mio. m3 
afsættes som biogas 

+78,6 *mio. 
m3 

El  
 
Varme 
 
 
Bioethan
ol 
 
Lignin 

El 
 
Varme 
 
 
Brændstof 
 
Affald-
/biobrænds
el til 
forbrændin
g 

84.257 MWh 
 
1749 TJ 
 
 
73.200 m3 

 
51.000 ton 
 

Til elnettet 
 
Varmetransmissionsselskabet 
Holstebro-Struer 
 
Forskellige aftagere, ikke 
endeligt afklaret 
Forskellige aftagere, ikke 
endeligt afklaret 
 

-65.243 
MWh 
 
          0 
 
 
+73.200 m3 
 
+51.000 ton 
 

Spildeva
nd  

Gødningsv
æske 
 
Spildevand 
 

513.000 m3 

 
 
550.000 m3 
 

Landbruget 
 
 
Holstebro Centralrenseanlæg  
(Se pkt. 1 nedenfor) 
 

-30.000** 
m3 

 
 
+386.000 
m3 
 

Slagge og 
aske 

 38.000 ton Genanvendelse eller deponi 0 

Slam  51.310 ton  Genanvendelse eller deponi +38.685 ton 
* I forhold til aktuel driftssituation vil der ske en stigning på 81,6 mio. m3 
**; I forhold til den aktuelle driftssituation vil der ske en stigning på 72.800 m3 

 
Tabellen er uddybet i det følgende: 

› Spilde- og procesvand afledes til Holstebro Kommunes renseanlæg før det rensede vand 
udledes til Storå. Håndtering af spildevand i anlægs- og driftsfasen er beskrevet i kapitel 
13. 

› Slagge stammer primært fra Måbjergværket. De nye brændsler til Måbjergværket (lignin 
og biofiber fra biogasproduktionen) er underlagt biomassebekendtgørelsen. 
Måbjergværket består i dag af to ens affaldskedler, hvoraf den ene af kedlerne anvendes 
som MEC anlæg. For ikke at blande restprodukterne er der planlagt en separat kedel til 
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affaldsfraktionerne og en separat biokedel til ligninet samt evt. skovflis som 
reservebrændsel.  

› Ændringen af brændsler betyder således en ændring af håndtering af fraktionerne fra 
Måbjergværket. Flyveaske fra biokedler kan behandles på Kommunekemi for ekstraktion 
af værdifulde næringsstoffer, ellers specialdeponi. Bundaske fra biokedler kan helt eller 
delvist genanvendes i landbruget. Flyveaske samt bundaske fra affaldskedler skal til 
specialdeponi eller indarbejdes i vejkonstruktioner som vejfyld, til cementproduktion 
etc. 

› Spildevandsmængden vil stige med ca. 386.000 m3, selvom en større andel af 
rejektvandet genbruges i MEC. Det skyldes især en øget mængde spildevand fra 
Maabjerg Bioethanol. 

› I forhold til det eksisterende anlæg vil der ske en tilførsel af 3 nye råvarestrømme til 
biogasanlægget (185.600 ton melasse /år - restmateriale fra ethanolproduktionen, 
77.600 ton biovæske /år væskefraktion fra Renescienceanlægget og 80.000 ton valle /år 
fra Arla i Holstebro). Udbyttet pr. år vil derfor stige fra ca. 20 mio. m3 biogas til ca. 98,6 
mio. m3 biogas og fra 17,1 mio. m3 biogas, hvis der tages udgangspunkt i den aktuelle 
produktion. Der sker altså mere end en femdobling af gasudbyttet i forhold til 
nuværende produktionskapacitet, når MEC er fuldt udbygget. 

Afgasset biomasse fra Maabjerg BioEnergy's grønne linje vil falde fra 543.000 ton 
(nuværende produktionskapacitet) til 513.000 ton. Den afgassede biomasse forventes 
anvendt som gødningsvæske på landbrugsarealer. Det skal dog bemærkes, at i forhold til den 
aktuelle drift vil der ske en stigning i afgasset biomasse fra den grønne linje på 72.800 ton, 
som forventes afsat på landbrugsjorde i nærområdet.  

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 udbringningsarealer, når 
projektet er fuldt etableret i 2015, skal disse vurderes i overensstemmelse med de VVM- og 
habitatregler, der er gældende på dette tidspunkt. 
 
Tabel 15-7 viser tørstoftildelingen og fordelingen til ”grøn linje” på Maabjerg BioEnergy uden 
og med melasse leveret fra ethanolproduktionen. (grøn uden – gul med melasse) 

Tabel 15-7: 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 
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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 15-7 fremgår det, at afgasset 
biomasse fra den ”grønne linje”, at ca. 80 % (100-19,7 %) vil komme fra andre biomasser end 
husdyrgødning. Det skyldes, at melasse fra produktionen af biomasse, har et meget højt 
tørstofindhold. Dermed kan det ikke efter gældende regler udbringes efter 
husdyrgødningsbekendtgørelsen.  
 
Som beskrevet i kapitel 5 er der vedtaget en ny husdyrgødningsbekendtgørelse (BEK nr. 804 
af 18/07/2012), som åbner op for muligheden for at anvende afgasset vegetabilsk biomasse 
som gødning. Men hvis slambekendtgørelsen ikke ændres, skal 513.000 ton afgasset 
biomasse fra den grønne linje udbringes som slam efter slambekendtgørelsens regler. Det vil 
være væsentligt vanskeligere end afsætning til udbringning på landbrugsarealer efter 
husdyrgødningsbekendtgørelsens regler og kræver ca. 3 gange større udbringningsarealer. 
  
Holstebro Kommune har den 8. oktober 2012 afgjort, at lignin ikke skal klassificeres som et 
affaldsprodukt. 
 
I kapitel 13 er problemstillinger med miljøfarlige stoffer i vandmiljøet behandlet. Der 
vurderes ikke at være en sammensætning eller koncentrationer af miljøstoffer, der 
overskrider gældende udlederkrav til Holstebro Centralrenseanlæg. 
 
Samlet set vurderes der dog ikke at være en væsentlig påvirkning af råstoffer, affald og jord. 

15.4 Afværgeforanstaltninger 

Der vil blive indarbejdet vilkår til håndtering af overskudsjord i anlægsfasen, så påvirkningen 
af råstofressourcer reduceres mest mulig. Dette reducerer tillige omkostningerne forbundet 
med evt. prøvetagning og jordhåndtering. 

Vilkår til affaldshåndtering samt råvareoplag mv. stilles i anlæggenes miljøgodkendelser. 

15.5 Overvågning 

Ingen behov. 
 

15.6 Sammenfatning og vurdering  

VVM-redegørelsen har belyst forholdene vedrørende råstoffer, affald og jord. Miljøstyrelsen 
vurderer, at redegørelsen er retvisende og beskrevet på et niveau der er fyldestgørende som 
grundlag for udarbejdelse af kommuneplantillæg med retningslinjer.  De væsentligste 
forureningskilder er vurderet og angivet i nedenstående Tabel 15-8, og det er angivet om 
disse vil forudsætte konkrete vilkår i miljøgodkendelsen.  
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Tabel 15-8: Oversigt og vurdering af råstoffer, affald og jord 

Emne Maabjerg  
Bioethanol 

Måbjergværket 
med 
Renescience 

Maabjerg 
BioEnergy med 
biogasopgradering 

Bemærkninger  

Anlægsfasen     

Råstoffer     
Affald     
Jord    Ingen kortlagt 

jordforurening 
Driftsfasen     
Råstoffer    Halm kan med tiden 

blive en begrænset 
ressource 

Affald    Holstebro Kommune 
ahr den 8. oktober 
2012 afgjort, at lignin 
ikke skal klassificeres 
som et affaldsprodukt  
Der mangler 
afklaring af 
indholdsstoffer og 
klassikation af lignin 
(affald eller 
biobrændsel) 

Afgasset 
biomasse 

   Der mangler 
afklaring af 
udbringningsarealer 
og regelgrundlag 

Jord    Landbrugsjord der 
leverer halm kan få 
reduceret humuslag 
med tiden 

 
Ingen betydning  :  Der er ingen påvirkning af betydning 
Mindre betydning: Der kan være en lille påvirkning men ingen påvirkning af betydning 
udenfor området 
Moderat betydning Der kan være en moderat påvirkning, også uden for området 
Væsentlig betydning Der kan være en væsentlig påvirkning, også udenfor området 
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16. Manglende viden og begrænsninger ved 
miljøredegørelsen  

Det vurderes, at vidensgrundlaget generelt har været tilstrækkeligt til vurderingen af 
påvirkninger af miljøet. Der kan dog påvises mulige påvirkninger inden for flere miljøtemaer, 
som kan afbødes med de forslag, der er stillet kapitel 16. Desuden kan der være usikkerhed i 
beregningen af lugt og støj, så den reelle påvirkning kan blive lidt større eller mindre end 
beregnet, hvorfor der evt. kan stilles vilkår om kontrolmålinger i miljøgodkendelserne og 
eventuelt tilpasninger på MEC med henblik på overholdelse af kravene i miljøgodkendelsen. 
Det er endnu ikke afklaret, hvordan udbygningen af E 18 til motorvej vil påvirke trafikken til 
og fra MEC. I det øjeblik, hvor motorvejen er etableret, vil den fremtidige vejbetjening af 
anlægget afhænge af hvilken linjeføring der vælges. Såfremt der anlægges en motorvej syd om 
arealet med tilslutning til Struer Landevej (Forslag E) vil trafikbetjeningen af anlægget enten 
ske via et tilslutningsanlæg ved Hjermvej eller via et tilslutningsanlæg ved Struer Landevej. 
Såfremt der vælges det sidste, skal der etableres en parallelvej til motorvejen for at give en 
hensigtsmæssig adgang til anlægget for de mange tunge transporter. De øvrige 
linjeføringsalternativer vil ikke påvirke adgangsforholdene til anlægget. Det er endnu ikke 
afklaret, om afgasset biogas fra den grønne linje på Maabjerg BioEnergy kan udbringes efter 
gødningsbekendtgørelsen i stedet for slambekendtgørelsen. Der mangler en afklaring af, om 
lignin skal klassificeres som affald eller biobrændsel. Sammensætningen af eventuelle 
miljøfarlige stoffer i lignin kendes ikke, men det vurderes ikke umiddelbart at være et 
problem, da det er produceret på rester af halm. 
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Bilag A Placering af afkast 

 

Placering af afkast 

Der er i alt seks skorstene med ni kilder på de tre hovedanlæg af MEC, se Figur 17-1; Desuden 
er der to gasfakler på Maabjerg BioEnergy 

 

Figur 17-1  Placering af de seks afkast, med i alt ni kilder fra de tre anlæg. Placeringen er 
kun vejledende, de præcise koordinater kan findes i Tabel 10-1. 

 

Placering og dimensionerne for de fire skorstene og data for de syv afkast kan ses i Tabel 0-1. 

 Afkast numrene refererer til nummereringen på Figur 0-1. I forhold til OML beregningerne 
og alle senere afstande, så ligger 0,0 i skorstenen på Måbjergværket, indeholdende afkast 1-3.  
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Tabel 17-1   Inputdata for de seks skorstene og ni afkast. 

Anlæg Måbjergværket BioEnergy BioEthanol 

Afkast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kilde 
Affalds-

kedel 
Biokedel Biokedel Slamtørring 

Gas-

motorer 

(3 stk.) 

Biofilter 

RTO 

 

gasoptimeri

ngsanlæg 

Pille-

tørrings

anlæg 

RTO 

UTM: X (Øst) 476455 476522 476254 476420 476372 476511 

UTM: Y (Nord) 6250059 6250112 6250444 6250508 625065 6250677 

Skorstenshøjde 120 75,5 95 45 55 51 

Indre diameter af 1,45 1,45 1,45 1,20 0,78 1,10 0,40 0,85 0,60 

Røggas vol. 22,5 21,7 10,8 25,01) 5,1 18,4 2,02 5,17 2,13 

Røggas hastighed 16,5 15,7 7,5 22,1 12,8 20,8 17,3 12,8 10,8 

Temperatur 69 69 69 20 60 20 20 50 190 

1) Er angivet i m3/s 

 

Receptornet og terrænhøjder 

MEC er beliggende en lille kilometer nord for Holstebro og er udover enkelte virksomheder, omgivet af landbrug 

til alle sider. For beskrivelse af naturtyper og sårbare områder henvises der til naturafsnittet i VVM'en.  

MEC er placeret højt i området med alle receptorer placeret i samme niveau eller under, der er derfor ikke taget 

højde for terrænhøjder i OML-beregningerne, da lavere liggende receptorpunkter bidrager positivt til resultaterne. 

Bygningskorrektioner 

Når der befinder sig bygninger tæt på et afkast, skal bygningshøjden indgå i OML-beregningen som et generelt 

bygningstillæg. Endvidere skal højere bygninger inden for en afstand af to bygningshøjder medtages i inddata 

med retning, højde og udbredelse. 

Som generel bygningshøjde benyttes 35 m for forbrændingsanlægget (bygningshøjder under 1/3 af 

skorstenshøjden er neglicerbare), 24 m for bioenergianlægget og 22 m for pilletørringsanlægget på Maabjerg 

Bioethanol. Det sidste afkast fra RTO'en på Maabjerg Bioethanol har retningsafhængige bygningshøjder 

varierende fra 25-30 m i retningerne 190-290 grader. 

Emissionsgrænser og B-værdier for anlæggene 

Emissionsgrænseværdierne for Måbjergværket, der vil gælde fra 6. jan 2013 er givet i EU Direktiv 2010/75/EU af 

24. november 2010 om industrielle emissioner, artikel 30, stk. 3 og bilag V, del 2 (biomassefyring) samt bilag VI 

(affaldsforbrænding). For Maabjerg BioEnergy er grænseværdierne fastsat i miljøgodkendelsen fra november 

2008 og for Maabjerg Bioethanol er der brugt leverandørens af RTO-anlæggets garantier for maksimal emission. 

B-værdierne findes i Supplement til B-værdivejledningen (2008). B-værdierne gælder for den enkelte 

virksomhed, jf. Miljøstyrelsens luftvejledning (forudsat at der er tale om forskellige virksomheder), men i 

forbindelse med MEC, vil den kumulative effekt blive taget med i dette notat for at kunne beregne den samlede 

deposition fra MEC. Lugtemissioner evt. støv vil først blive indarbejdet på et senere tidspunkt. 
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Tabel 17-2 Grænseværdier for affaldsforbrændingsanlæg (afkast 1) > 100MW 

Stof 
Emissionsgrænse 

(mg/Nm3), 
jf. IED direktivet 

B-værdi 
(mg/m3), 

jf. Miljøstyrelsens 
B-værdivejledning 

SO2 50 0,25 

NOX 200 0,125 

Støv 10 0,08 

HCI 10 0,05 

HF 1 0,002 

CO (50) - 

Cd1) 0,00001 

TI1) 

0,05 

0,0003 

Hg 0,05 0,0001 

Sb1) 0,001 

As1) 0,00001 

Pb1) 0,0004 

Cr1) 0,001 

Co1) 0,0005 

Cu1) 0,01 

Mn1) 0,001 

Ni1) 0,0001 

V1) 

 
0,5 

0,0003 

1) Emissionsgrænseværdien omfatter summen af de nævnte stoffer i grupperne. 



 
 

 

 

241

Tabel 17-3 Grænseværdier for NOX og SO2, samt erfaringstal for tungmetalindholdet i bio for 
biomassefyrede anlæg (afkast 2 og 3) 100MW - 300MW.  

Stof 
Emissionsgrænse 

(mg/Nm3), 
jf. IED direktivet 

B-værdi 
(mg/m3), 

jf. Miljøstyrelsens 
B-værdivejledning 

SO2 200 0,25 

NOX 200 0,125 

 

Tabel 17-4 Grænseværdier for gasmotorerne (afkast 4) jf. miljøgodkendelse af Maabjerg BioEnergy 
November 2008 (der er ikke relevante emissioner fra biofilteret, afkast 5, for 
depositionsberegningerne). 

Stof 
Emissionsgrænse 

(mg/Nm3), 
jf. miljøgodkendelse 

B-værdi 
(mg/m3), 

jf. Miljøstyrelsens 
B-værdivejledning 

NOX 1.000 0,125 

 

Tabel 17-5 Grænseværdier for RTO-anlægget (afkast 7) jf. leverandør MegTec's garanti (der er ikke 
relevante emissioner fra pilletørringsanlægget, afkast 6, for depositionsberegningerne). 

Stof 
Emissionsgrænse 

(mg/Nm3), 
jf. miljøgodkendelse 

B-værdi 
(mg/m3), 

jf. Miljøstyrelsens 
B-værdivejledning 

NOX 50 0,125 

 

Alle emissionsgrænseværdier gælder for en temperatur på 273,15 K, et tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for 

vanddampindhold i røggassen (tør røggas), samt ved et standardiseret O2-indhold på 6 %. 

Emissionsopgørelse for afkast 

Emissionskoncentrationerne for anlæggene sættes for OML-beregningerne, lig emissionsgrænserne, se Tabel 17-2 

til Tabel 17-5. Det betyder at kildestyrken er beregnet som den forventede maksimale luftmængde i Nm3/h, ganget 

med de forventede emissionsgrænser i EU Direktivet. Emissionsgrænserne skal være indført i dansk lovgivning 

senest den 6. januar 2013, og vil derfor være gældende på det tidspunkt biomassefyret sættes i drift (2016).  

Emissionsgrænserne er bindende minimumsgrænser som altid skal overholdes. Myndigheden kan vælge at 

skærpe grænserne yderligere indenfor de rammer der fastlægges af BAT intervallet i den kommende BREF note 

for store fyringsanlæg. Ved at vælge de bindende emissionsgrænser som dimensionerende for skorstenen er der 

sikkerhed for at skorstenen bliver høj nok. 

Kildestyrken fra afkast 4 og 7 er ligeledes beregnet vil de opgivne emissioner i hhv. Tabel 17-4 og Tabel 17-5 ganget 

den maksimale luftmængde. 

IED-direktivets grænseværdi for summen af stofferne (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) er 0,05 mg/Nm3, og den 

procentvise fordeling mellem disse stoffer er forudsat den samme som i OML-notatet for Måbjergværket med 

røggasrensningsanlæg (januar, 2004), hvilket giver værdierne for afkast 1 i Tabel 17-6. 
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Der er ikke opstillet grænseværdier for tungmetaller for biomassefyrede forbrændingsanlæg. Emissionerne er 

beregnet på baggrund af erfaringstal for afbrænding af halm fra Fynsværket, samt den højest mulige 

koncentration fra tilsætning af hjælpestoffer i bioethanolproduktionen på Maabjerg Bioethanol. Tungmetallerne 

TI, Co, Sb, Mn og V er udeladt, da de ikke er med i målingerne for Måbjergværket og derfor optræder i så små 

koncentrationer at de vurderes at være ubetydelige. 

Ændringen i emissionerne fra nuværende scenarie med Måbjergværket til det fremtidige scenarie med MEC kan 

se i Tabel 17-7. 
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Tabel 17-6 Beregnede emissioner fra afkast 1- 7. Tungmetallerne TI, Sb, CO og V er udeladt, jf. målingerne i OML-beregningerne for Måbjergværket  

  Emission [mg/Nm3] Kildestyrke [mg/s] 

Afka
st 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lugt1

) 1.800 1.800 1.800 3.000 
27.000

2) 1.204 3.000 5.000 6.000 1.500 315,9 304,2 152,1 585 936 129,7 46,4 283,02 334,23 224,54 

Støv 10 20 20 - 0 0 - 10 10 5 225 433 216.5 - 0 0 - 73 71 96 

UHC - - - - 1.500 - - - - - - - - - 9.125 - - - - - 

SO2 50 200 200 - - - - - - - 1.125 4.333 2.167 - - - - - - - 

NOX 200 200 200 - 1.000 - 50 - 50 - 4.500 4.333 2.167 - 6.120 - 774 - 363 - 

CO 50 625 625 - 1.200 - 50 - 50 - 1.125 13.542 6.771 - 7.300 - 774 - 363 - 

Cd 0,045 2,10E-03 2,10E-03 - - - - - - - 1,01 4,54E-02 2,27E-02 - - - - - - - 

TI 0 1,00E-04 1,00E-04 - - - - - - - 0,00 2,17E-03 1,08E-03 - - - - - - - 

Hg 0,05 4,57E-04 4,57E-04 - - - - - - - 1,13 9,89E-03 4,95E-03 - - - - - - - 

Sb 0 5,00E-05 5,00E-05 - - - - - - - 0,00 1,08E-03 5,42E-04 - - - - - - - 

As 0,061 2,79E-03 2,79E-03 - - - - - - - 1,37 6,04E-02 3,02E-02 - - - - - - - 

Pb 0,226 7,48E-03 7,48E-03 - - - - - - - 5,09 1,62E-01 8,11E-02 - - - - - - - 

Cr 0,039 1,32E-02 1,32E-02 - - - - - - - 0,88 2,87E-01 1,43E-01 - - - - - - - 

Co 0 
2,00E-

05 
2,00E-

05 - - - - - - - 0,00 4,33E-04 2,17E-04 - - - - - - - 

Cu 0,054 7,27E-01 7,27E-01 - - - - - - - 1,22 1,57E+01 7,87E+00 - - - - - - - 

Mn 0,048 3,50E-04 3,50E-04 - - - - - - - 1,08 7,58E-03 3,79E-03 - - - - - - - 

Ni 0,072 1,52E-02 1,52E-02 - - - - - - - 1,62 3,29E-01 1,64E-01 - - - - - - - 

1)  Lugt er op giver i LE/Nm3 og mg/s 

2)  Ifølge bek. nr. 621 af 23, juni 2005 gælder en emissionsgrænse for lugt fra gasmotoranlæg på 30.000 LE/Nm3. Denne mener ansøger kan nedsættes til 27.000 LE/Nm3 

og eftervises i de   lugt målinger der bliver foretaget oktober 2012. 

(- )  Ingen krav/målbar emission 
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Tabel 17-7 Ændring i emissionerne fra nuværende situation til situation med MEC. 

Nuværende 
scenarie 

 
Fremtidigt scenarie (mg/s) 

Måbjergværket BioEnergy BioEthanol   
Samlet  
[mg/s] 

Samlet  
[tons/år

] Affald 1 Bio 1 Bio 2 
Slam- 

tørring 
Gas- 

motorer Biofilter RTO 
Pille- 
køler RTO 

Hammer
-mølle 

Samlet  
[mg/s] 

Samlet  
[tons/år] 

Afkast 1-31) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-10 

Ændring 
[mg/s] 

Ændring 
[tons/år] 

Lugt2) 1.179,4 35,31 315,9 304,2 152,1 585 936 129,7 46,4 
283,0

2 334,23 224,54 3.311,09 100,1 2.131,69 64,79 

Støv 26,70 73 71 96 1.114,5 33,7 231,5 7 

UHC 9.125 0,26 - - - - 9.125 - - - - - 9.125 275,9 0 275,64 

SO2 6.583 199,07 1.125 4.333 2.167 - - - - - - - 7.625 230,58 1042 31,51 

NO2 16.250 217,76 4.500 4.333 2.167 - 6.120 - - - 363 - 17.483 528,7 1233 310,94 

CO 23.092 479,65 1.125 13.542 6.771 - 7.300 - - - 363 - 29.101 880 6009 400,35 

Cd3) 2,07 62,60 1,01 4,54E-02 2,27E-02 - - - - - - - 1,08 32,68 -0,99 -29,92 

Hg3) 2,27 68,64 1,13 9,89E-03 4,95E-03 - - - - - - - 1,14 34,47 -1,13 -34,17 

As3) 2,80 84,67 1,37 6,04E-02 3,02E-02 - - - - - - - 1,46 44,24 -1,34 -40,43 

Pb3) 10,34 312,68 5,09 1,62E-01 8,11E-02 - - - - - - - 5,33 161,12 -5,01 -151,56 

Cr3) 2,05 61,99 0,88 2,87E-01 1,43E-01 - - - - - - - 1,31 39,54 -0,74 -22,45 

Cu3) 18,18 549,76 1,22 1,57E+01 7,87E+00 - - - - - - - 24,83 750,88 6,65 201,12 

Mn3) 2,17 65,62 1,08 7,58E-03 3,79E-03 - - - - - - - 1,09 33,00 -1,08 -32,62 

Ni3) 3,57 107,96 1,62 3,29E-01 1,64E-01 - - - - - - - 2,11 63,91 -1,46 -44,05 

1)  Det nye afkast 3 bruger samme røgrør, som den affaldskedel der efter planen skal nedlægges. 

2)  Lugt er opgivet i mg/Nm3, som er omregnet fra LE/Nm3 ved at gange med 7,8 og dividere med 1000, jf. OML-vejledningen. 

3) Kg/år



 

Bilag B Resultater af OML-beregninger på lugt 
Dato: 2012/10/23                    OML-Multi PC-version 20030312/5.03                     
Side 1 
                                            Danmarks Miljøundersøgelser 
                             Licens til COWI A/S, Jens Christian Skous vej 9, 
Århus C  
 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal 
standard tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse 
mod nord (0  grader). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan 
fastlægges frit, fx.  i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i 
UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =     0 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 10 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:          0.,         0. 
    og radierne (m):        100.        200.        300.        400.        500. 
                            600.        800.       1000.       2000.       3000. 
 
    Alle terrænhøjder    =   0.0 m. 
 
    Alle receptorhøjder  =   1.5 m. 
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Dato: 2012/10/23                   OML-Multi PC-version 20030312/5.03                      
Side 2 
       
 
 
                                     Danmarks Miljøundersøgelser 
 
  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
     
Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek] 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                          Lugt     
Nr ID             X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB     Q1        
1 MVaffald        0.        0.  -6.0 120.0  65.  22.50  1.45  6.00  35.0   0.3159    
2 MVbio1          0.        0.  -6.0 120.0  65.  21.70  1.45  6.00  35.0   0.3042    
3 MVbio2          0.        0.  -6.0 120.0  65.  10.80  1.45  6.00  35.0   0.1521    
4 Tørring        67.       53.  -5.5  75.5  20.  23.29  1.20  1.50   0.0   0.5850    
5 Gasmotor     -201.      385.  -2.0  95.0  60.   5.08  0.78  2.50  24.0   0.9360    
6 Biofilt      -201.      385.  -2.0  95.0  20.  13.81  1.10  2.50  24.0   0.1297    
7 RTO           -35.      449.  -2.0  45.0  20.   2.02  0.40  0.50  20.0   0.0464    
8 Pilletør     -145.      594.   0.8  58.4  50.   7.64  0.85  1.00  22.0   0.2830    
9 RTO            56.      618.  -0.4  59.6 190.   9.52  1.10  1.20   0.0   0.3342    
10 Hammølle     126.      627.  -0.1  59.3  20.  19.44  1.20  1.30  15.0   0.2245    
 
  
  Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
  
  Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                16.9                      14.2 
             2                16.3                      13.7 
             3                 8.1                       6.8 
             4                22.1                       2.7 
             5                13.0                       2.9 
             6                15.6                       1.6 
             7                17.3                       0.2 
             8                15.9                       3.5 
             9                17.0                      19.6 
            10                18.4                       2.2 
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Dato: 2012/10/23                    OML-Multi PC-version 20030312/5.03                     
Side 3 
                                            Danmarks Miljøundersøgelser 
 
   Retningsafhængige bygningsdata (kun retninger med bygningshjøde større end nul 
er medtaget). 
 
    Kilde nr.  4: 
           Retning  Højde[m] Afstand[m] 
               220    40.0     90.0 
               230    40.0     80.0 
               240    40.0     70.0 
               250    40.0     60.0 
               260    40.0     50.0 
               270    40.0     40.0 
               280    40.0     45.0 
               290    40.0     50.0 
               300    40.0     55.0 
               310    40.0     60.0 
               320    40.0     70.0 
 
    Kilde nr.  9: 
           Retning  Højde[m] Afstand[m] 
               190    30.0     35.0 
               200    30.0     30.0 
               210    30.0     25.0 
     220    30.0     20.0 
 
    Kilde nr.  9: 
           Retning  Højde[m] Afstand[m] 
               230    30.0     15.0 
               240    30.0     10.0 
               250    30.0      7.5 
               260    30.0      5.0 
               270    25.0      5.0 
               280    25.0     10.0 
               290    25.0     15.0 
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Dato: 2012/10/23                    OML-Multi PC-version 20030312/5.03                    
Side 4 
                                            Danmarks Miljøundersøgelser 
 
 
  Side til advarsler. 
 
 
 
    *****************   ADVARSEL  **************** 
 
    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 
    Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning  
    i dennes indflydelsesområde. 
    Fundet første gang for receptor nr.   1 og en  
    bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  4. 
    Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med  
    betydelig usikkerhed. 
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Dato: 2012/10/23                    OML-Multi PC-version 20030312/5.03                    
Side  5 
                                        Danmarks Miljøundersøgelser 
 
 
  
  
  
  
  
Lugt     Periode: 760101-761231 
----------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
  
Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
----------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
Retning                                        Afstand (m)  
(grader)     100      200      300      400      500      600      800     1000     
2000     3000 
----------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
0       3.11E+00 3.52E+00 3.60E+00 3.96E+00 3.97E+00 4.33E+00 4.95E+00 5.77E+00 
4.20E+00 3.04E+00 
10      3.09E+00 3.18E+00 4.04E+00 4.12E+00 4.25E+00 5.17E+00 4.81E+00 5.67E+00 
4.56E+00 3.33E+00 
20      3.20E+00 2.93E+00 4.45E+00 4.13E+00 4.46E+00 4.37E+00 7.29E+00 6.22E+00 
3.98E+00 3.36E+00 
30      3.07E+00 3.16E+00 4.45E+00 4.03E+00 4.26E+00 4.23E+00 5.82E+00 6.06E+00 
4.30E+00 2.88E+00 
40      2.97E+00 3.17E+00 4.24E+00 3.92E+00 4.04E+00 4.23E+00 4.77E+00 4.84E+00 
3.95E+00 2.67E+00 
50      2.87E+00 2.97E+00 3.87E+00 4.94E+00 4.85E+00 4.53E+00 4.10E+00 4.32E+00 
4.05E+00 2.88E+00 
60      2.94E+00 3.16E+00 3.97E+00 4.40E+00 4.05E+00 3.89E+00 3.87E+00 3.80E+00 
3.56E+00 2.62E+00 
70      2.96E+00 3.31E+00 3.85E+00 4.41E+00 4.50E+00 4.22E+00 3.50E+00 3.39E+00 
3.20E+00 2.67E+00 
80      2.94E+00 3.51E+00 4.14E+00 4.29E+00 4.24E+00 3.93E+00 3.65E+00 3.28E+00 
2.77E+00 2.40E+00 
90      2.83E+00 3.57E+00 4.43E+00 4.17E+00 4.44E+00 4.24E+00 3.71E+00 3.45E+00 
2.70E+00 2.37E+00 
100     2.80E+00 3.59E+00 4.34E+00 4.88E+00 5.00E+00 4.54E+00 3.80E+00 3.36E+00 
2.94E+00 2.31E+00 
110     2.86E+00 3.69E+00 4.88E+00 5.35E+00 5.26E+00 4.65E+00 3.95E+00 3.58E+00 
2.56E+00 2.07E+00 
120     2.87E+00 3.43E+00 5.41E+00 5.46E+00 5.77E+00 5.16E+00 4.09E+00 3.93E+00 
2.63E+00 2.27E+00 
130     2.86E+00 3.50E+00 4.21E+00 4.79E+00 5.22E+00 4.96E+00 4.35E+00 3.99E+00 
2.51E+00 1.61E+00 
140     3.22E+00 3.94E+00 4.10E+00 4.33E+00 3.86E+00 3.96E+00 4.37E+00 4.29E+00 
3.51E+00 2.46E+00 
150     3.82E+00 4.33E+00 4.41E+00 4.13E+00 4.02E+00 3.92E+00 4.19E+00 4.53E+00 
3.21E+00 2.52E+00 
160     4.21E+00 5.30E+00 4.75E+00 4.85E+00 4.52E+00 4.21E+00 4.15E+00 3.89E+00 
3.14E+00 2.12E+00 
170     4.70E+00 5.55E+00 5.46E+00 5.53E+00 5.06E+00 4.70E+00 4.36E+00 4.24E+00 
2.82E+00 1.94E+00 
180     4.68E+00 5.62E+00 5.99E+00 5.94E+00 5.74E+00 5.39E+00 4.70E+00 4.08E+00 
3.26E+00 2.33E+00 
190     4.33E+00 5.39E+00 5.73E+00 5.62E+00 5.75E+00 5.79E+00 5.11E+00 4.56E+00 
3.35E+00 2.28E+00 
200     4.39E+00 5.09E+00 5.23E+00 5.59E+00 5.31E+00 5.15E+00 4.66E+00 4.35E+00 
3.19E+00 2.19E+00 
210     4.47E+00 4.97E+00 5.26E+00 5.39E+00 5.28E+00 4.96E+00 4.35E+00 4.09E+00 
3.12E+00 2.54E+00 
220     4.59E+00 4.89E+00 5.66E+00 5.56E+00 5.16E+00 4.66E+00 4.30E+00 3.89E+00 
2.86E+00 2.31E+00 
230     5.05E+00 5.52E+00 6.26E+00 5.94E+00 5.35E+00 4.71E+00 4.39E+00 4.18E+00 
3.20E+00 2.54E+00 
240     5.40E+00 6.12E+00 6.66E+00 6.22E+00 5.91E+00 5.28E+00 4.54E+00 4.48E+00 
3.33E+00 2.65E+00 
250     5.31E+00 6.58E+00 6.64E+00 6.05E+00 5.56E+00 5.68E+00 4.93E+00 4.94E+00 
3.46E+00 2.66E+00 
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260     5.46E+00 6.76E+00 6.63E+00 6.29E+00 6.19E+00 5.89E+00 4.92E+00 4.98E+00 
3.47E+00 2.60E+00 
270     5.55E+00 6.68E+00 6.70E+00 6.53E+00 6.29E+00 5.17E+00 5.14E+00 4.85E+00 
3.49E+00 2.87E+00 
280     5.57E+00 6.41E+00 6.88E+00 6.42E+00 6.28E+00 5.61E+00 4.66E+00 4.40E+00 
3.62E+00 2.66E+00 
290     5.56E+00 6.10E+00 6.64E+00 5.49E+00 5.97E+00 6.80E+00 4.61E+00 4.36E+00 
3.10E+00 2.60E+00 
300     4.89E+00 5.91E+00 6.48E+00 5.29E+00 5.86E+00 6.54E+00 4.88E+00 4.51E+00 
3.32E+00 2.75E+00 
310     4.25E+00 5.20E+00 5.49E+00 4.33E+00 5.61E+00 6.04E+00 4.94E+00 4.67E+00 
3.94E+00 3.02E+00 
320     4.08E+00 4.26E+00 4.04E+00 4.26E+00 4.08E+00 5.24E+00 5.64E+00 5.57E+00 
4.52E+00 3.34E+00 
330     3.47E+00 4.02E+00 3.78E+00 3.69E+00 3.42E+00 4.42E+00 6.66E+00 6.33E+00 
4.62E+00 3.21E+00 
340     3.29E+00 3.80E+00 3.78E+00 3.82E+00 3.55E+00 4.32E+00 6.81E+00 7.96E+00 
4.47E+00 2.94E+00 
350     3.28E+00 3.53E+00 3.85E+00 4.20E+00 4.26E+00 5.23E+00 6.59E+00 6.48E+00 
4.50E+00 3.47E+00 
----------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
    Maksimum= 7.96E+00 i afstand  1000 m og retning 340 grader i måned  5. 
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Bilag C Depositionsberegninger 

Tørdeposition 

Denne depositionsberegning er baseret på en metode udviklet af DMU for tørdeposition og 

medtager alene tørdepositionen med udgangspunkt i en række forudsætninger, oplistet nedenfor. 

› Der er anvendt den største koncentration (årsmiddelværdi) i den givne afstand - uanset 

retning. 

› Det forudsættes en ruhed for området og "opland" som anvendt ved estimeringen af 

depositionshastigheden (gennemsnit for mark (græs) og skov, overflademodstand 0,3) 

› Der antages ved den anvendte depositionshastighed: 

› en referencehøjde på 2 m,  

› en gennemsnitlig ruhedshøjde på 0,3 m  

› Der er lavet en gennemsnitsbetragtning af depositionshastigheden (i mm/s) for SO2 (dag og 

nat henh. 10,5 og 6,05, dvs. 8,28) og NO2 (dag og nat: 6,05 og 2,74, dvs. 4,40). 

› Slutresultatet (næringsstofpåvirkning samt forsurende effekt) for N og S er omregnet fra NOx 

og SO2 ved at dividere med de respektive molære masser. 

› Der er anvendt en depositionshastighed for tungmetaller på 2,23 cm/s for partikler samt 0,2 

cm/s for Hg. 

Den anvendte beregningsmodel: 

Årlig deposition = OML-årsmiddelværdi [μg/m3] · Depositionshastighed [m/s] · 365 · 24 · 3600 s = 

X,Y · 105 μg/m2 = X,Y kg/ha 

Beregningen tager som nævnt ikke hensyn til at der deponeres stof undervejs mellem kilden og 

naturområdet og den overestimerer således depositionen i en given afstand fra kilden. 

På basis af den generelle modelusikkerhed, samt antagelserne om afsætningen vurderes 

usikkerheden ligeledes at være omkring 50 % i disse beregninger. 

Info vedr. depositionshastigheder 
Depositionshastigheden for NOx og SO2 er opgivet i Miljøstyrelsens rapport Nr. 35 fra 
1994: "Processer for tørdeposition" (MST, 1994), og her er medtaget et gennemsnit af dag 
og nat for landområder. Tørdepositionen af NO2 på land afhænger næsten udelukkende af 
biologisk aktivitet (optagelse gennem spalteåbninger), hvilket gør denne deposition 
døgnvarierende (størst biologisk aktivitet om dagen). Der er til beregningen benyttet et 
gennemsnit af depositionshastighederne for nat og dag. 

Dette dels fordi afsætningshastigheden for NO2 er større end for NO og dels fordi der i 
koncentrationsberegningerne ses bort fra fjernelse som følge af deposition giver denne 
beregning et konservativt ”worst case” estimat af kvælstofbelastningen. I realiteten vil 
luftkoncentrationerne være mindre nedstrøms fra anlægget som følge af tørafsætning af 
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kvælstof under transporten. 

Depositionshastigheden for tungmetallerne afhænger af partikelstørrelsen, og studier har 
vist at tungmetaller hovedsageligt binder sig på mindre partikler (1-5 µm)12. For partikler 
afhænger hastigheden af partikelstørrelsen, hvor de største partikler har den største 
depositionshastighed. Da størrelsesfordelingen af partikler i røggassen ikke kendes, er der 
konservativt anvendt en hastighed for 10 μm partikler på 22,38 mm/s (MST, 1994). Hg 
emitteres både som Hg (II) og som Hg(0) på gasform, da røggasrensning ikke sker ved 
posefilter (i modsætning til elektrofilter hvor ladet Hg ikke emitteres). Der er derfor 
regnet med både tørdeposition og våddeposition for Hg. Depositionshastigheden for 
tørdeposition angives til hhv. 0,1 cm/s (græs) og 0,2 cm/s (skov). Til 
depositionsberegningerne vil 0,2 cm/s blive brugt for et konservativt resultat. 

 

Baggrundsniveauet for deposition af de undersøgte stoffer i området MEC er baseret på DMU's 

opgørelse på kommuneniveau for Holstebro kommune (DMU, 2007). 

Våddeposition 

Afsætning ved våddeposition vil også finde sted for de fleste af tungmetallerne (på nær Hg (0)) og 

også have indflydelse på afsætningen af SO2 og NO2. 

I sammenlignelige undersøgelser13 er våddepositionen for tungmetaller fundet at være størst meget 

tæt på kilden, se Figur 0-2. 

Våddeposition, årlig middel per kg emission
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 Figur 17-2  Estimeret våddeposition af partikler ved 1 kg årlig emission. Kurven er et gennemsnit for alle 
retninger. Beregning er for en regnintensitet på 1 mm/hr, regn i 7 % af tiden i året og vindhastighed i 
skorstenstop på 6,5 m/s. Det hurtige fald i depositionen skyldes primært, at arealet, hvor det udvaskede 
stof afsættes, vokser med kvadratet på afstanden14. 

 

                                                                    
12 http://techmedia.swiflet.com/tm/dak/32/22 samt 
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_fagrapporter/rapporter/fr585.pdf 
13 Personlig oplysning Per Løstrøm, DMU, 1. maj 2012 
14 Fra Per Løfstrøm, DMU, 1. maj 2012 
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Da regnintensiteten i middel i Midt- og Vestjylland ligger tæt på 1 mm/hr er ovenstående graf 

anvendt til at estimere våddepositionen af tungmetaller ud fra den samlede middel emission i kg/år 

fra MEC. 

For SO2 vil våddepositionen dels ske ved opløsning af SO2 direkte i regnvandet og dels ved 

omdannelse i atmosfæren til SO42- der kan udvaskes med nedbør.  Der er dog pt. ikke udviklet 

modeller der kan beregne våddepositionen af SOx over kortere afstande tæt på kilder15. Der er 

derfor ikke taget hensyn til våddeposition af SO2. 

For NOx er der heller ikke regnet med våddeposition, idet vandopløseligheden af kvælstofoxider er 

meget lav. 

Tørstofindhold pr areal 

For at kunne vurdere depositionen i forhold jordkvalitetskriterierne, skal man bruge kg tørstof i det 

jordlag, hvor de deponerede tungmetaller deponeres. Dette tal afhænger af tre faktorer, nemlig 

densiteten af jorden, tørstofindholdet i procent, samt hvor dybt et lag depositionen bliver samlet op 

i. De valgte værdier er listet med forklaring i Tabel 0-8 nedenfor. Lagtykkelsen er sat konservativt 

lavt, da orme og andre organismer, nedbør og maskiner sørger for en stor opblanding af jorden, helt 

ned til en halv meters dybde. Tørstofindholdet er ligeledes sat lidt lavt, da et indhold omkring de 80 

% er forventeligt. Jo større en mængde tørstof tungmetallet binder sig til, jo større bliver 

fortyndingen og dermed forlænges tidshorisonten for hvornår jordkvalitetskriteriet overskrides, 

derfor er det vigtigt at der vælges konservative værdier til beregningen af tørstof pr areal. 

                                 Tabel 17-8  
Valgte værdier til beregning 
af tørstof indholdet pr m2 

Parameter Valgt værdi 

Densitet (kg/m3) 1.800 

Lagtykkelse (m) 0,2 

Tørstofindhold (%) 70 

Tørstof pr m2 (kg/m2) 252 

 

Baggrundsniveauer og -depositioner 

Baggrundsdepositionen af NOX og SO2 er målt på kommuneplan af DMU16 og er fra 2009. Værdi for 

Holstebro kommune er valgt. 

Baggrundsniveauer for tungmetaller i dyrkningslaget i hele Danmark, blev sidst kortlagt i 1992 af 

DMU17. Resultaterne af denne undersøgt er lagt ind på et Danmarkskort, med en farveskala for 

koncentrationerne, hvoraf baggrundsniveauet i området er aflæst.  

Baggrundsdepositionen for tungmetaller er årligt opgivet af DCE (tidligere DMU) i Atmosfærisk 

Deposition 20XX" under NOVANA-programmet, senest i 2010, usikkerheden for 

baggrundsdepositionerne er i denne rapport opgivet til ± 30-50 %. 

Jordkvalitetskriterier 

Jordkvalitetskriterierne for tungmetaller i dyrkningslaget er opgivet af Miljøstyrelsen18. I 

                                                                    
15 Personlig oplysning, Jesper Kristensen og Per Løfstrøm, DMU,01.05.12 
16 http://www.dmu.dk/luft/luftforurenings-modeller/deposition/danmark/ 
17 http://www.dmu.dk/kemigmo/tungmetallerjord/korttungmetallerdk/ 

18 Miljøstyrelsen (MST) (2010). Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og 

kvalitetskriterier for drikkevand. 
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forbindelse med Natura 2000-områder vil det dog være mere hensigtsmæssigt at bruge de 

økotoksikologiske jordkvalitetskriterier foreslået i to arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen19. De har 

ikke nogen officiel status ift. forvaltning og beslutninger omkring håndtering af forurenet jord, men 

er på sin vis mere relevante for sårbare naturområder. For de fleste metaller er de noget lavere end 

jordkvalitetskriterierne. Der kan dog ikke umiddelbart laves en vurdering ud fra de tilgængelige 

baggrundsniveauer, da disse i de fleste tilfælde i sig selv overstiger de foreslåede økotoksikologiske 

jordkvalitetskriterier. Det er derfor nødvendigt at lave en særskilt analyse af baggrundsniveauet i 

Natura 2000-områder, hvor påvirkning fra anlægget vurderes signifikant, dette vil ikke blive 

foretaget i forbindelse med nærværende vurdering. 

Tungmetaller 

Depositionen af metaller er ligeledes estimeret ud fra OML-beregninger. Som for NOX og SO2 er 

depositionen af tungmetaller estimeret på baggrund af de forventede årlige middelværdier af 

røggasudledningen fra MEC.  

De estimerede depositioner er sammenholdt med baggrundsniveauer samt med 

jordkvalitetskriterierne, som er angivet på Miljøstyrelsens "Liste over kvalitetskriterier i relation til 

forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand".  

Den største tørdeposition af tungmetaller sker 1000 m fra skorstenen, hvorimod våddepositionen er 

størst tæt på skorstenen, hvor koncentrationen i luften er højst. For cadmium, kobber og bly er 

depositionen fra anlægget større end baggrundsdepositionen ud til 2-3 km, for arsen er det ud til 

800 m og for de resterende tungmetaller er det ud til en 2-300 m. 

Som det fremgår af tabellerne, er det depositionen af cadmium, som tidligst vil medføre 

overskridelse af jordkvalitetskriterierne. Det vil dog tage minimum 229 år inden 

jordkvalitetskriterier overskrides uden for MEC's område, hvilket er langt mere end levetiden for 

anlæggene. Deposition af tungmetaller fra røggasudledningen vil således ikke medføre væsentlige 

miljømæssige konsekvenser for naturområderne indenfor anlæggets levetid. 

Tabel 17-9 Den estimerede deposition af cadmium forårsaget af den kumulerede røggasudledning fra MEC, 
sammenholdt med baggrundsværdier og Miljøstyrelsens jordkvalitetskrav."År" angiver "Antal år for overskridelse af 
jordkvalitetskriteriet" 

Afstand 

(m) 

Baggrund

s-

deposition 

(mg/ 

m2/år) 

Tør-

deposition 

(mg/m2/år) 

Våd-

depositio

n 

(mg/m2/

år) 

Samlet 

deposition 

pr kg tørstof 

(mg/kgTS/å

r) 

Baggrunds-

niveau, 

dyrkningslag

et (mg/kgTS) 

Jordkvalite

ts-kriterier 

(mg/kgTS) 

År før 

overskridel

se af 

kriterium 

(år) 

100 0,0000 0,3774 1,50E-03 122 

200 0,0005 0,1836 7,30E-04 229 

300 0,0037 0,1258 5,14E-04 305 

400 0,0087 0,0884 3,85E-04 379 

500 0,0132 0,0748 3,49E-04 406 

600 0,0167 0,0612 3,09E-04 443 

800 0,0218 0,0442 2,62E-04 494 

1000 0,0241 0,0340 2,30E-04 536 

1500 0,0226 0,0272 1,98E-04 587 

2000 0,0223 0,0215 1,74E-04 631 

3000 0,0180 0,0102 1,12E-04 785 

4000 0,0141 0 5,59E-05 1.006 

5000 0,0111 0 4,39E-05 1.071 

6000 

0,032 

0,0089 0 3,55E-05 

0,3 0,5 

1.121 

                                                                    
19 MST (1995). Soil Quality Criteria for selected inorganic compounds. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 48, 1995. MST 
(1997). Soil Quality Criteria for selected compounds. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr.83/1997. 
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10.000 0,0049 0 1,93E-05 1.234 

 

Tabel 17-10 Den estimerede deposition af nikkel forårsaget af den kumulerede røggasudledning fra MEC, 
sammenholdt med baggrundsværdier og Miljøstyrelsens jordkvalitetskrav."År" angiver "Antal år for overskridelse af 
jordkvalitetskriteriet" 

Afstand 

(m) 

Baggrund

s-

deposition 

(mg/ 

m2/år) 

Tør-

deposition 

(mg/m2/år) 

Våd-

depositio

n 

(mg/m2/

år) 

Samlet 

deposition 

pr kg tørstof 

(mg/kgTS/å

r) 

Baggrunds-

niveau, 

dyrkningslag

et (mg/kgTS) 

Jordkvalite

ts-kriterier 

(mg/kgTS) 

År før 

overskridel

se af 

kriterium 

(år) 

100 0,0000 0,7397 2,94E-03 5.252 

200 0,0011 0,3598 1,43E-03 8.675 

300 0,0077 0,2466 1,01E-03 10.628 

400 0,0180 0,1733 7,59E-04 12.257 

500 0,0270 0,1466 6,89E-04 12.806 

600 0,0339 0,1199 6,11E-04 13.480 

800 0,0440 0,0866 5,18E-04 14.374 

1000 0,0482 0,0666 4,56E-04 15.054 

1500 0,0453 0,0533 3,91E-04 15.820 

2000 0,0446 0,0422 3,44E-04 16.430 

3000 0,0358 0,0200 2,21E-04 18.277 

4000 0,0278 0 1,10E-04 20.338 

5000 0,0219 0 8,69E-05 20.835 

6000 0,0177 0 7,01E-05 21.206 

10.000 

0,219 

0,0096 0 3,80E-05 

10 30 

21.954 

Tabel 17-11 Den estimerede deposition af krom Cr(VI) forårsaget af den kumulerede røggasudledning fra 
MEC, sammenholdt med baggrundsværdier og Miljøstyrelsens jordkvalitetskrav."År" angiver "Antal år for overskridelse 
af jordkvalitetskriteriet" 

Afstand 

(m) 

Baggrund

s-

deposition 

(mg/ 

m2/år) 

Tør-

depositio

n 

(mg/m2/

år) 

Våd-

depositio

n 

(mg/m2/

år) 

Samlet 

deposition 

pr kg tørstof 

(mg/kgTS/å

r) 

Baggrunds-

niveau, 

dyrkningslag

et (mg/kgTS) 

Jordkvalitet

s-kriterier 

(mg/kgTS) 

År før 

overskridelse 

af kriterium 

(år) 

100 0,0000 0,4586 1,82E-03 942 

200 0,0008 0,2231 8,88E-04 1.452 

300 0,0049 0,1529 6,26E-04 1.713 

400 0,0114 0,1074 4,72E-04 1.916 

500 0,0170 0,0909 4,28E-04 1.982 

600 0,0215 0,0744 3,80E-04 2.060 

800 0,0277 0,0537 3,23E-04 2.162 

1000 0,0302 0,0413 2,84E-04 2.238 

1500 0,0284 0,0330 2,44E-04 2.321 

2000 0,0279 0,0262 2,14E-04 2.386 

3000 0,0223 0,0124 1,38E-04 2.574 

4000 0,0173 0 6,87E-05 2.771 

5000 0,0136 0 5,39E-05 2.818 

6000 0,0110 0 4,36E-05 2.851 

10.000 

0,21 

0,0059 0 2,36E-05 

17,5 20 

2.917 

 



   
256  

 

Tabel 17-12 Den estimerede deposition af arsen forårsaget af den kumulerede røggasudledning fra MEC, 
sammenholdt med baggrundsværdier og Miljøstyrelsens jordkvalitetskrav."År" angiver "Antal år for overskridelse af 
jordkvalitetskriteriet" 

Afstand 

(m) 

Baggrund

s-

deposition 

(mg/ 

m2/år) 

Tør-

depositio

n 

(mg/m2/

år) 

Våd-

depositio

n 

(mg/m2/

år) 

Samlet  

deposition 

pr kg tørstof 

(mg/kgTS/å

r) 

Baggrunds-

niveau, 

dyrkningslag

et (mg/kgTS) 

Jordkvalitet

s-kriterier 

(mg/kgTS) 

År før 

overskridelse 

af kriterium 

(år) 

100 0,0000 0,5113 2,03E-03 4.205 

200 0,0007 0,2487 9,90E-04 7.469 

300 0,0050 0,1704 6,96E-04 9.568 

400 0,0118 0,1198 5,22E-04 11.476 

500 0,0180 0,1013 4,73E-04 12.157 

600 0,0227 0,0829 4,19E-04 13.018 

800 0,0296 0,0599 3,55E-04 14.201 

1000 0,0326 0,0461 3,12E-04 15.120 

1500 0,0306 0,0368 2,68E-04 16.208 

2000 0,0303 0,0292 2,36E-04 17.092 

3000 0,0244 0,0138 1,52E-04 19.960 

4000 0,0191 0 1,31E-04 20.844 

5000 0,0150 0 5,95E-05 24.467 

6000 0,0122 0 4,83E-05 25.154 

10.000 

0,088 

0,0066 0 2,61E-05 

10 20 

26.647 

 

Tabel 17-13 Den estimerede deposition af kobber forårsaget af den kumulerede røggasudledning fra MEC, 
sammenholdt med baggrundsværdier og Miljøstyrelsens jordkvalitetskrav."År" angiver "Antal år for overskridelse af 
jordkvalitetskriteriet" 

Afstand 

(m) 

Baggrund

s-

deposition 

(mg/ 

m2/år) 

Tør-

depositio

n 

(mg/m2/

år) 

Våd-

depositio

n 

(mg/m2/

år) 

Samlet  

deposition 

pr kg tørstof 

(mg/kgTS/å

r) 

Baggrunds-

niveau, 

dyrkningslag

et (mg/kgTS) 

Jordkvalitet

s-kriterier 

(mg/kgTS) 

År før 

overskridelse 

af kriterium 

(år) 

100 0,0000 8,6777 0,0344 12.871 

200 0,0212 4,2216 0,0168 24.373 

300 0,1155 2,8926 0,0119 32.446 

400 0,2521 2,0326 0,0091 40.257 

500 0,3668 1,7199 0,0083 43.096 

600 0,4584 1,4072 0,0074 46.783 

800 0,5774 1,0163 0,0063 52.280 

1000 0,6175 0,7818 0,0056 57.076 

1500 0,5809 0,6254 0,0048 62.794 

2000 0,5591 0,4949 0,0042 68.188 

3000 0,4401 0,2345 0,0027 86.735 

4000 0,3380 0 0,0013 114.332 

5000 0,2647 0 0,0011 122.834 

6000 0,2133 0 0,0008 129.598 

10.000 

0,72 

0,1148 0 0,0005 

20 500 

144.902 
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Tabel 17-14 Den estimerede deposition af bly forårsaget af den kumulerede røggasudledning fra MEC, 
sammenholdt med baggrundsværdier og Miljøstyrelsens jordkvalitetskrav."År" angiver "Antal år for overskridelse af 
jordkvalitetskriteriet" 

Afstand 

(m) 

Baggrund

s-

deposition 

(mg/ 

m2/år) 

Tør-

depositio

n 

(mg/m2/

år) 

Våd-

depositio

n 

(mg/m2/

år) 

Samlet  

deposition 

pr kg tørstof 

(mg/kgTS/å

r) 

Baggrunds-

niveau, 

dyrkningslag

et (mg/kgTS) 

Jordkvalitet

s-kriterier 

(mg/kgTS) 

År før 

overskridelse 

af kriterium 

(år) 

100 0,0000 1,8668 0,0074 2.565 

200 0,0024 0,9082 0,0036 4.997 

300 0,0180 0,6223 0,0025 6.826 

400 0,0430 0,4373 0,0019 8.715 

500 0,0652 0,3700 0,0017 9.452 

600 0,0824 0,3027 0,0015 10.432 

800 0,1077 0,2186 0,0013 11.876 

1000 0,1190 0,1682 0,0011 13.085 

1500 0,1112 0,1345 0,0010 14.660 

2000 0,1105 0,1065 0,0009 16.000 

3000 0,0894 0,0505 0,0006 21.187 

4000 0,0695 0 0,0003 30.090 

5000 0,0548 0 0,0002 32.989 

6000 0,0444 0 0,0002 35.404 

10.000 

0,93 

0,0239 0 0,0001 

20 40 

41.332 

 
Tabel 17-15 Den estimerede deposition af kviksølv forårsaget af den kumulerede røggasudledning fra MEC, 
sammenholdt med baggrundsværdier og Miljøstyrelsens jordkvalitetskrav."År" angiver "Antal år for overskridelse af 
jordkvalitetskriteriet". Der forventes ikke at være våddeposition af Hg. 

Afstand 

(m) 

Baggrund

s-

deposition 

(mg/ 

m2/år) 

Tør-

depositio

n 

(mg/m2/

år) 

Våd-

depositio

n 

(mg/m2/

år) 

Samlet 

deposition 

pr kg tørstof 

(mg/kgTS/å

r) 

Baggrunds-

niveau, 

dyrkningslag

et (mg/kgTS) 

Jordkvalitet

s-kriterier 

(mg/kgTS) 

År før 

overskridelse 

af kriterium 

(år) 

100 0,0000 0,4008 1,59E-03 431 

200 0,0000 0,1950 7,74E-04 707 

300 0,0003 0,1336 5,31E-04 873 

400 0,0008 0,0939 3,76E-04 1.028 

500 0,0012 0,0794 3,20E-04 1.097 

600 0,0016 0,0650 2,64E-04 1.178 

800 0,0021 0,0469 1,94E-04 1.296 

1000 0,0023 0,0361 1,52E-04 1.380 

1500 0,0021 0,0289 1,23E-04 1.444 

2000 0,0021 0,0229 9,91E-05 1.502 

3000 0,0017 0,0108 4,98E-05 1.637 

4000 0,0013 0 5,31E-06 1.781 

5000 0,0011 0 4,18E-06 1.785 

6000 0,0009 0 3,38E-06 1.788 

10.000 

0,007 

0,0005 0 1,83E-06 

0,1 1 

1.793 
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