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Miljøteknisk beskrivelse for Videbæk Biogas A/S, Skjernvej, 6920 Videbæk 

A oplysninger om ejerforhold mv. 

1 Ansøgerens navn, adresse 
og telefonnummer 

Arla Foods amba, Sønderhøj 14,8260 Viby J, tlf. 8938 1000 

2 Virksomhedens navn, 
adresse, matrikelnummer 
og CVR- og P-nummer 

Videbæk Biogas A/S 

Skjernvej, nær Skjernvej 57, 6920 Videbæk 

Matrikelnr., CVR og P nummer kan ikke oplyses for nærværende. 

3 Navn, adresse og telefon-
nummer på ejeren af 
ejendommen, hvorpå virk-
somheden er beliggende 
eller ønskes opført, hvis 
ejeren ikke er identisk med 
ansøgeren 

Jens Ole Hindbo, Skjernvej 57, Trøstrup, 6920 Videbæk 

Johannes Hindbo, Trøstrupvej 2, Trøstrup, 6920 Videbæk 

Med begge ejere er der indgået forhåndsaftaler om evt. køb af det 
nødvendige areal. 

4 Oplysning om virksomhe-
dens kontaktperson: Navn, 
adresse og telefonnummer 

Birgitte Koch, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, direkte tlf.nr. 8733 2835. 
Mail biko@arlafoods.com.  

B. Oplysninger om virksomhedens art 

5 Virksomhedens listebe-
tegnelse, jf. bilag 1 og 2, 
for virksomhedens hoved-
aktivitet og eventuelle bi-
aktiviteter 

Hovedaktivitet: 

K 213:  Anlæg for oplagring, omlastning, oparbejdning af husdyr-
gødning, herunder husdyrgødningskomposteringsanlæg og 
biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af animalsk el-
ler vegetabilsk affald, herunder husdyrgødning og slagteri-
affald, på 30 tons pr. dag eller derover 

Biaktivitet: 

G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, 
gasturbinder og gasmotoranlæg med en samlet indfyret 
effekt på mellem 5 og 50 MW. 

Der skal gøres opmærksom på, at der ikke tilføres slagteriaffald til 
anlæg omfattet af nærværende beskrivelse. 

6 Kort beskrivelse af det an-
søgte projekt. Angivelse af 
om der er tale om nyanlæg 
eller om driftsmæssige ud-
videlser eller ændringer af 
bestående virksomhed.  

Der søges godkendelse til etablering og drift af biogasanlæg på ba-
sis af modtagelse af husdyrgødning og restprodukter fra Arla 
Foods driftssteder. Der er for nærværende ikke regnet med tilfør-
sel af energiafgrøder. Dette kan evt. komme på tale, såfremt drif-
ten af anlægget kræver dette. 

Samlet vil der være tale om modtagelse af 550.000 tons årligt, 
heraf produceres 31 mill. normalkubikmeter (fork. Nm³ og er defi-
neret ved 0 °C og 1.013 mbar) biogas svarende til 18 mill. Nm³ me-
tangas, hvoraf 28 mill. Nm³ biogas (16 mill. Nm³ metangas) ledes 
via rørledninger direkte til kraftvarmeværker placeret ved dels Arla 
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Foods Arinco dels Arla Foods Danmark Protein. 

I tilknytning til biogasanlægget vil der være et kedelanlæg med en 
effekt på 10 MW. Anlægget anvendes til produktion af damp til 
opvarmning af biomassen. 

Placering og fysisk omfang af biogasanlægget fremgår af tidligere 
fremsendt situationsplan tegn. nr. S–911-3. (printes i A0). 

For nærmere beskrivelse af flow gennem anlægget henvises til bi-
lag vedr. dette. For oversigt over køreveje, modtagerfaciliteter mv. 
henvises i øvrigt til bilag i støjrapport af 22. nov. 2011. 

7 Vurdering af, om virksom-
heden er omfattet af Mil-
jøministeriets bekendtgø-
relse om kontrol med risi-
koen for større uheld med 
farlige stoffer 

AF EU’s stofliste fremgår metan. Stoffet beskrives således: Metan 
er en farveløs gas. Den er lugtfri ved små koncentrationer, men 
har en sødlig, kloroform-lignende lugt ved høje koncentrationer. 
Metan er letantændeligt og eksplosivt, hvis koncentrationen af 
metan i luften udgør mellem 5-15 %. 

Ved antagelse af at gassen på anlægget består af maksimalt 65 % 
metan med en densitet på 717 g/Nm³ vil der være op til 0,47 kg 
metangas/Nm³ gas volumen.  

På anlægget forefindes gas volumen i primær reaktor (544 m3), se-
kundær reaktor med gas lager (1596 m3) samt gas renser (127 m3). 
Det samlede gas volumen kan sammenregnes til 9068 m

3 (eksklu-
siv rørledninger). Heraf følger, at der vil være op til 4262 kg metan 
på anlægget. 

Metan har risikosætningen R 12. 

Jf. Risikobekendtgørelsen, bek. nr. 1666 af 14/12/2006, Bilag 1, del 
2, tabel punkt 8 omfattes biogas jf. note 3c af reglerne i bekendt-
gørelsen. Med den angivne mængde + indholdet i rørledninger 
vurderes det at anlægget er omfattet af § 4 i risikobekendtgørel-
sen. 

Der er derfor samtidig med indsendelse af nærværende ansøgning 
sket en anmeldelse til Ringkøbing Skjern kommune jf. § 4 i Risiko-
bekendtgørelsen. 

8 Hvis det ansøgte projekt er 
midlertidigt, skal det for-
ventede ophørstidspunkt 
oplyses 

./. 

C. Oplysninger om etablering 

9 Oplysning om, hvorvidt 
det ansøgte kræver byg-
ningsmæssige udvidelser 
eller ændringer. 

Der er tale om nyetablering. 

10 De forventede tidspunkter 
for start og afslutning af 
bygge- og anlægsarbejder 
og for start af virksomhe-
dens drift.  

Etableringsperioden forventes at vare 14  mdr. fra arbejdet påbe-
gyndes, hvilket vil ske når alle nødvendige tilladelser forelægger. 
Forventeligt vil anlægsarbejdet blive påbegyndt årsskiftet 
2012/2013. 
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D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid 

11 
Oversigtsplan i passende 
målestok og format (f.eks. 
1:4.000 og A3) med angi-
velse af virksomhedens 
placering.  

 Fremgår af tegn. nr. S-911-3. Skal printes i A0 for at få korrekt må-
lestok. Printet i A0 er teksten tydelig. Det skal bemærkes at layout 
er principopbygning af anlægget som kan ændres af hensyn til op-
timering af anlæg samt indpasning i landskabet . Dette vil ikke 
ændre på driftsparametre på anlægget. 

12 Redegørelse for virksom-
hedens lokaliseringsover-
vejelser 

Området biogasanlægget er tænkt placeret på er udpeget af Ring-
købing Skjern kommune som en egnet placering. I den forbindelse 
er der taget hensyn til en række forhold; 

• Beliggenhed i forhold til husdyrgrundlaget for anlægget 
• Landskabs- og naturinteresser  
• Infrastruktur i form af vejnet og tilkørselsforhold 
• Nabohensyn og 
• Det visuelle indtryk af anlægget 

Beliggenhed i forhold til husdyrgrundlaget 

Området er valgt ud fra en hensigtsmæssig placering i forhold til 
det husdyrgrundlag der er en forudsætning for anlægget. Se bilag 
20111106_husdyrgrundlag.  

Landskabs- og naturinteresser 
Området er placeret i en afstand af ca. 8 km til det nærmeste na-
tura 2000 område (Skjern Å). I umiddelbart nærhed af anlægget er 
to §3 områder. Det er vurderet at hverken anlæggelse eller drift af 
anlægget vil påvirke disse områder.  

Endvidere vurderes det, at anlægget ikke vil være I strid med be-
skyttelse af særligt beskyttede arter, de såkaldte bilag IV-arter el-
ler andre frede arter. 

Infrastruktur 
Anlægget placeres tæt på Skjernvej. En del af restprodukterne fra 
Arla Foods vil blive transporteret direkte i rør og vil således ikke 
belaste vejnettet. Vejnettet ved Danmark Protein vurderes at blive 
aflastet med ca. 3 tankvognstransporter dagligt.   

Transport af øvrig biomasse forventes at svare til 103 transporter 
til anlægget og 103 transporter fra anlægget dagligt.  

Anlægget har ikke egne lastbiler/transportkøretøjer. 

Nuværende ubefæstede vej fra Skjernvej og til arealet skal evt. 
forstærkes. 

Nabohensyn 
Ringkøbing Skjern kommune har ønsket at placere anlægget uden-
for byområder, i det åbne land, således vil anlægget med den øn-
skede placering berører få naboer. I forbindelse med valg af place-
ring har der endvidere været ført drøftelse med kommunen om en 
evt. placering umiddelbart I nærheden af gl. lergrav ved Trøstrup. 
Denne placering har Ringkøbing Skjern kommune ikke ønskes at 
arbejde videre med. 

Visuelt 
Området er placeret ca. 5 meter lavere end Skjernvej og i en af-
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stand af ca. 300 meter af Skjernvej. Andre arealer langs Skjernvej 
ligger i højere koter. Med den valgte placering vil anlægget således 
visuelt ikke være så markant, som hvis andre placeringer var valgt. 

Ovenstående er nærmere beskrevet i notat udarbejdet af Viden-
center for landbrug dateret 4. november 2011. Der henvises til 
anmeldelse af projektet jf. VVM bekendtgørelsen.  

13 Den normale arbejdstid på 
virksomheden oplyses. Der 
angives desuden driftstid 
og -tidspunkter for de en-
kelte forurenende anlæg, 
herunder støjkilder, der 
kun er i drift en del af 
døgnet.  

Der vil være døgnproduktion på anlægget hver dag hele året 
rundt. Dette medfører at faste anlæg som luftrensning etc. vil væ-
re i døgndrift. Transportaktiviteter vil blive begrænset, således vil 
der kun i ekstra ordinære situationer være kørsel på søn - og hel-
ligdage. 

Kørslen vil hovedsageligt foregå i dagtimerne mandag til fredag. 
Der vil også forekomme kørsel lørdage og i aftenperioden. Kørsel 
på søn- og helligdage vil kun foregå i mindre omfang og hovedsa-
geligt ved ekstraordinære situationer. Som det fremgår af vedlagte 
støjrapport for drift på anlægget dateret 22. november 2011, er 
kørsel søn- og helligdage inkluderet i støjberegningerne og rappor-
ten dokumentere at støjgrænserne er overholdt. 

For at udnytte materiellet optimalt vil transporterne være jævnt 
fordelt hen over dagen. 

For driftstider henvises i øvrigt til støjrapport af 22. november 
2011. 

Som det fremgår af rapporten er der ikke påregnet støjafskærm-
ning eller lignende. De forventede støjvilkår vil kunne overholdes 
ved at der stilles krav om evt. nødvendig støjdæmpning af de en-
kelte anlæg.  

14 Oplysninger om til- og fra-
kørselsforhold samt en 
vurdering af støjbelastnin-
gen i forbindelse hermed 

Der henvises til støjrapport af 22. november 2011. På det forelig-
gende biomassegrundlag er det årlige antal af transporter opgjort 
til 26.240 læs, svarede til gennemsnitligt 103 transporter pr. ar-
bejdsdag (103 transporter ind og 103 ud). 
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E. Tegninger over virksomhedens indretning 

5 Den tekniske beskrivelse, jf. 
punkt F og H, skal ledsages 
af tegninger, der i relevant 
omfang viser følgende: 

a) Placeringen af alle byg-
ninger og andre dele af 
virksomheden på ejen-
dommen. 

b) Placering og indretning 
af modtagefaciliteter, forla-
ger, faciliteter til forbe-
handling, rådnetanke, an-
læg til hygiejnisering, efter-
lager for afgasset biomasse 
og fraktioner udskilt herfra, 
faciliteter til efterbehand-
ling af afgasset biomasse, 
herunder mekanisk separa-
tion, faciliteter til gas-
rensning, gaslager, gasfak-
kel, anlæg til el- og/eller 
varmeproduktion, system 
til ventilation af tanke og 
bygninger, lugtrensningsan-
læg m.v. Hvis der foretages 
arbejde udendørs, angives 
placeringen af dette. 

c) Placeringen af skorstene 
og andre luftafkast. 

d) Placeringen af støj- og 
vibrationskilder. 

e) Virksomhedens afløbs-
forhold, herunder kloakker, 
sandfang, olieudskillere, 
brønde (f.eks. gaskonden-
satbrønde), tilslutningsste-
der til offentlig kloak og be-
fæstede arealer samt op-
lysninger om nedgravede 
rørforbindelser og tanke 
eller beholdere. 

f) Placering af overjordiske 
tanke og beholdere. 

g) Interne transportveje og 
placering af oplag af hjæl-
pestoffer og affald. 

a) – g) Fremgår af tegn. nr. S-911-3. Skal printes i A0 for at få korrekt 
målestok. Printet i A0 er teksten tydelig.  

Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer 
fremgår af tegn. nr. S-911-3 og bilag i støjrapport. 

Principiel disponeringsplan og højdeforhold fremgår af tegn. nr. S-
911-3. 

Anlægget principielle udstrækning andrager ca. 7 Ha - svarende til 
ca. 275 x 250 meter. I planlægningen indgår dog et areal på 10 ha. 

Bygningsmassen udgøres primært af: 

2 stk. modtagebygninger for tankbiler, hver på ca. 450 m2 .  

1 stk. modtagebygning for fast gødning med krangrav og forbehand-
lingsudstyr for biomasse på knap 2000 m2. . I tilknytning hertil desu-
den 2 stk. teknikbygninger med bl.a varmeveksler udstyr, hver på ca. 
180 m2 . 

1 stk. lagerbygning for oplag af fiber fra dekantering på ca. 2950 m2 

1 stk. administrations – og velfærdsbygning på ca. 250 m 2 . 

Hertil kommer tillige mindre procesrelaterede bygværker i tilknyt-
ning til tanke og udstyr placeret på grundstykket, som ikke fremgår 
af situationsplanen. Det drejer sig eksempelvis om sidebygning på 

reaktortank, hvor tømmepumpe og ventiler kan placeres beskyttet 
for vejrlig, samt en sidebygning på gasrenser, hvor gasblæser er pla-
ceret. I begge tilfælde er det små skuragtige knastbygninger til at be-
skytte komponenterne mod vejr og vind. Sidebygningerne er ikke 
opvarmede og opført i samme materiale som de bygninger de er til-
knyttet. 

Projekteringen er endnu ikke så fremskreden, at der foreligger rørfø-
ring. Rørføringerne vil blive fremsendt så snart de foreligger.  

Biogassen forefindes i toppen af primære reaktorer, under PVC dug 
(gaslager) i toppen af sekundærer reaktorer og i tilsluttede rørsy-
stemer 

Tankanlægget vil bestå af følgende (netto) beholdere: 

4 stk. modtagetanke a 2700 m3 

4 stk. primære reaktorer a 7500 m3 

4 stk. sekundære reaktorer a 4000 m3 

4 stk. efterlager tanke a 2700 m3 

Hertil kommer mindre mellem – og procestanke i tilknytning til an-
lægget 

Samlet vil der være ca. 70.000 m³ beholdervolumen (brutto). 
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F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16 Oplysninger om modtage-
kapacitet for forskellige 
typer af biomasse samt 
om opbevaringen heraf, jf. 
nedenstående skema. Op-
lysning om eventuelle sær-
lige typer ikke-lugtende 
biomasse, for hvilke der 
ønskes fastsat specifikke 
vilkår, jf. vilkår 4 

 

Type af mod-
taget biomas-
se* 

EAK-kode, 
kategorise-
ring jf. Bi-
produkt-
forordnin-
gen ** eller 
anden form 
for identifi-
kation 

Forventet 
årlig 
mængde 

[1000 
tons] 

Forventet 
maksimalt 
oplag før 
afgasning 
(forlager) 

[ m3] 

Opbevaringsform, 
herunder eventu-
elle særlige ønsker 
hertil, jf. vilkår 4. 

Reference til teg-
ning, jf. pkt. 15 

Restproduk-
ter Arla 
Foods* 

 130 5400 m3  

Kvæggylle 02 01 154 2700 m3  

Svinegylle 02 01 154 2700 m3  

Dybstrøelse 

-eller alter-
nativt ener-
giafgrøde 
som sup-
plement / 
delvis er-
statning 

02 01 108 2500 m3 Midlertidig 
udendørs oplag – 
markstak og 
plansilo 

Total  544   

* Der er tale om restprodukter fra produktionen. Hovedsageligt på 
Danmark Protein og HOCO. Begge pulverfabrikker.  

17 Oplysninger om forbrug af 
væsentlige tilsætnings- og 
hjælpestoffer, f.eks. syre 
eller base 

Ved en tilførsel af råvarer som angivet under punkt 16, forventes årligt 
anvendt hjælpestoffer mv. som angivet i efterfølgende skema 

Type Mængde [tons] Lagerstørrelse 

Vand, proces 30.000 m3 Ingen  

Svovlsyre Der planlægges pt. ikke med 
forbrug, men afhængig af bio-
massen kan der være behov 
herfor. 

2 x 20 m3 

Brændt Kalk  ca. 2.650 ton 2 x 50 m 3 

Vand, vask & rengøring primært lastbiler – veterinær 
krav – kendes ikke pt. 

ingen 

          

18 Oplysninger om produkti-
on og oplag for afgasset 
biomasse eller fraktioner 
udskilt herfra, herunder 
fiberfraktion og væske-
fraktion, jf. nedenstående 
skema 

 

 Forventet årlig 
mængde 

[1000 tons] 

Forventet mak-
simalt oplag  

[tons] 

Reference til 
tegning jf. pkt. 
15 

Afgasset biomas-
se eller fraktion 
udskilt herfra 

520 10.800 væske 

5000 fiber 

S-911-3 
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19 Beskrivelse af virksomhe-
dens procesforløb, herun-
der 

– anvendte tankbiler, 
slamsugere eller andre kø-
retøjer til forskellige typer 
biomasse, jf. vilkår 2, 

– aflæsning af biomasse 
(udendørs eller inden-
dørs), jf. vilkår 6, 

– rengøring af køretøjer, jf. 
vilkår 9, 

– Pålæsning af afgasset 
biomasse, herunder even-
tuelle foranstaltninger 
med henblik på at reduce-
re lugtgener i forbindelse 
med påfyldning af køretø-
jer med pumpbar biomas-
se, jf. vilkår 3. 

Virksomheden modtager udelukkende biomasse fra køretøjer med tank, 
lukket container eller kasse, eller via rørsystemer. Energiafgrøder vil 
kunne modtages med andre typer af køretøjer. Eksempelvis vil energiaf-
grøderne internt kunne blive transporteret med frontlæsser/gummiged.  

Affaldsprodukter fra Arla Foods driftssteder Danmark Protein og HOCO 
vil i starten blive transporteret med tankbil men på sigt blive produkter 
fra Danmark Protein pumpet direkte til anlægget. 

Omlastning af pumpbar biomasse sker i et lukket system. Dog vil der fo-
rekomme udslip af fortrængningsluft ved påfyldning af køretøjer. 

Biomasse og væskefraktion opbevares i tanke og beholdere, der er luk-
kede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et be-
tondæk, teltoverdækning eller lignende. 

Midlertidig oplag af Dybstrøelse/Energiafgrøder vil ske i overdækkede 
udendørs stakke. 

Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse sker i modtagehal og i en beholder 
eller tank, der er indrettet således, at der ikke sprøjter biomasse ud af 
denne, når der læsses biomasse i. 

Tanke og beholdere til ikke-pumpbar biomasse holdes lukkede, når der 
ikke sker aflæsning af biomasse 

Separering af afgasset biomasse sker i lukket rum med afsugning. 

Fiberfraktion opbevares indendørs i åbne stakke. Porte, døre og vinduer 
holdes lukkede, undtagen i situationer hvor der sker transport ud og ind 
af hallen. 

Rengøring af køretøjer sker indendørs med lukkede porte, døre og vin-
duer. 

Projekteringen er endnu ikke så fremskreden, at der forligger tegninger 
eller beskrivelse af rørsystemerne. Disse vil blive fremsendt så snart de 
foreligger. 

20 Oplysning om afsug i tanke 
og beholdere med bio-
masse samt i haller, hvor 
der håndteres og oplagres 
biomasse. Eventuelle op-
lysninger om andre afsug. 

Modtagetanke er tilsluttet en overfyldningsalarm, som registreres der-
fra, hvor aflæsning af biomassen foregår. 

Anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer perso-
nale uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold. 
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21 Oplysning om luftrensean-
læg og den maksimale ka-
pacitet af tilhørende venti-
lationssystemer, jf. vilkår 
11. For biofiltre oplyses, 
hvorledes det sikres, at 
dele af filtret/filtrene altid 
kan være i funktion ved 
planlagt renovering mv., jf. 
vilkår 12. 

Anlægget planlægges forsynet med biofiltre etableret for samlet 
reduktion af lugtniveauet på luft der udsuges fra bygningsmasse 
og lukkede lager tanke. 

Luftmængderne er fastsat under hensyntagen til at tilstræbe op-
retholdelse af svagt undertryk – i faciliteten. Et undertryk der for-
venteligt medvirker til at imødegå utilsigtet urenset udslip til om-
givelserne. 

Summarisk er følgende faciliteter tilsluttet til bio filter installatio-
nerne: 

Modtage/Udleveringsbygninger for pumpe biler, 2 stk. 

Fællesbygning for modtagelse af fast gødning inkl. indendørs lager 
med kran samt bygningsafsnit hvor modtage, forbehandlings – og 
veksler udstyr er monteret. 

Bygning for separeringsudstyr og oplag af humus fraktion fra sepa-
ration. 

For tanke med PVC overdækning, 4 stk. a 2700 m3 
Udleveringstanke med PVC overdækning, 4 stk. a 2700 m3  
Mellem og buffer beholdere 2 stk. a 160 m3 
Doseringsmoduler, i alt 6 stk. a 20 m3 via skumtank. 
Doseringsmoduler, alt 4 stk. 10 m3 via flashtank. 

Luftmængderne er tilstræbt fastsat i overensstemmelse med den 
forventede tæthed af bygningsmassen. I relation til tanke, som an-
tages principielt tætte, er luftmængden fastsat tilsvarende den 
fortrængning som pumper forårsager ved ind / udpump, under 
iagttagelse af procesmæssig samtidighed. 

Luftmængderne forventes således at forårsage svagt undertryk 
som forhindrer utilsigtet udbredelse. 

Biofilter anlægget er af praktiske fysiske årsager planlagt med 2 
stk. dublerede enheder, kaldet NORD og SYD, samt særskilt anlæg 
for oplagsbygning for humus – kaldet ØST/VEST.   

Hver biofilter er udført som dobbelt enhed, der muliggør delvis 
drift under service og reparationsarbejder. 

Fileterne er opbygget i udgravning foret med geotekstil/ folie, 
hvorpå luftfordelings arrangement etableres i singels lag som også 
muliggør etablering af dræn. Filterbund udført af geofolie er anlagt 
på geotekstil. Filterbed er at betragte som tætte med etablerede 
afløb.  

På singels er opbygget filter af træflis produkter men en lag tykkel-
se på 1,0 -1,5 meter. 

På / I træflislaget etableres vandingsmulighed for befugtning/ pH 
regulering og hele bio filteret er overdækket med PVC dug, som 
muliggør samlet afkast via skorsten/afkastkanal af tilstrækkelig 
højde. 

Procesmæssigt sker luftrensningen ved naturlige biologiske pro-
cesser. I indkøringsperioden sker der en opformering af den ren-
sende bakterieflora. Erfaringsmæssigt skal det forventes et tidsfor-
løb på 2 – 4 måneder inden den forudsatte rensning er fuldt etab-
leret.  
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H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 

Luftforurening 

22 Oplysning om emissioner 
af lugt fra hvert afkast. Be-
regning af afkasthøjder for 
hvert enkelt afkast på bag-
grund af de beregningsme-
toder, der er angivet i Mil-
jøstyrelsens gældende vej-
ledninger om begrænsning 
af lugt- og luftforurening 
fra virksomheder. For af-
kast fra udsug af udstød-
ningsgas fra køretøjer skal 
afkastet alene føres 
mindst 1 meter over det 
sted på tagfladen, hvor det 
er placeret. Afkastet skal 
være opadrettet, og der 
skal være fri fortynding. 

I tanke og beholdere vil der ved aflæsning og opbevaring af bio-
masse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende 
indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på 
at forebygge emission af lugt til omgivelserne. 

Alle porte, døre og vinduer er lukkede, inden aflæsningen påbe-
gyndes, og indtil aflæsningen og lukning af beholdere og tanke til 
biomasse er afsluttet. Modtagehallen er ventileret med udsug, der 
indrettes og tilpasses aktiviteten i hallen, herunder især håndte-
ring af fortrængt luft fra modtagetanke ved aflæsning af biomasse. 

Der vil være indrettet målested i afkast med indretning og place-
ring som anført under punkterne 8.2.3.2.-8.2.3.4. i Miljøstyrelsens 
Vejledning nr.2/2001 Luftvejledningen. 

Der etableres et kedelanlæg til dampproduktion. Den ind fyrede 
effekt er på 10 MW. Der fyres primært med biogas produceret på 
anlægget. 

I opstartsperioden vil der ikke være biogas til rådighed. I denne 
periode fyres udelukkende med gasolie. Olie opbevares i en over-
jordisk tank på 30 m3. Efter indkøringsperioden vil tanken blive be-
varet, således der i korte nødsituationer kan anvendes gasolie. 

Lugt 
Lugtemissionen sker via afkastrør ved biofiltre, fiberhal og skor-
sten ved dampkedel. Skorstenen ved dampkedel er beregnet til 21 
meter over kvote 45moh for at opnå en belastning på højest 10 LE 
ved nærmeste beboelse på Skjernvej 57 (kvote 40moh). Resten af 
afkastrørene er 10m høje (ift. Kvote 45moh).  

Ammoniakemission  
Ud fra de angivne kildestyrker vil der blive en forventet ammoniak 
emission på ca. 1175 kg NH3 pr. år, svarende til ca. 1061 kg N pr. 
år.  

Nox 
Anlægget er dimensioneret, så det lever op til kravene i BEK nr 
1640 af 13/12/2006, Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 
2, tabel 1, med en emissionsgrænseværdi for kedelanlæg på 65 

mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas. 

I Luftvejledningen og supplement til B-værdivejledingen 2008 er 
kravene til B-værdi for Nitrogenoxider 0,125 mg/m3. Som det 
fremgår af bilaget med OML beregninger er der maksimalt 9,77 
mikrogram/m3 i en afstand af 200 m og retning 270 grader i må-
ned 10. Dermed lever anlægget op til Luftvejledningen og B-
værdivejledningen 2008. 

Vedlagt notat vedr. OML beregning samt bilag. Heraf fremgår lige-
ledes dimensioner mv. 

Med hensyn til lugt kan der udtages prøver ved ikke diffuse kilder 
som ex. afkast. 
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23 Oplysning om gasfakkel og 
dimensionsgivende bio-
gasproduktion pr. time, jf. 
vilkår 13. Oplysning om 
eventuelle alternative af-
sætningsmuligheder for 
gassen ved planlagte repa-
rationer og lignende og 
ved utilsigtede driftsfor-
styrrelser for at undgå 
lugtgener, jf. vilkår 13. 

Anlægget er forsynet med gasfakler til afbrænding af biogas ved 
driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklerne er forsynet med 
automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Fakler-
ne dimensioneres, så der mindst kan forbrændes den dimensions-
givende biogasproduktion opgjort pr. time 

Gaskondensatbrønde skal være lukkede og forsynet med vandlås. 

Spildevand 

24 Hvis der søges om tilladel-
se til at aflede spildevand, 
skal virksomheden udar-
bejde en spildevandstek-
nisk beskrivelse. Beskrivel-
sen skal indeholde: 

– Oplysning om spildevan-
dets oprindelse, herunder 
om der er tale om produk-
tionsspildevand, overfla-
devand og husspildevand. 

Processpildevand (rengøring og vask af lastbiler mv.) til ledes 
”bagsiden” af procesanlægget. 

Overflade afvandes til nedsivning til faskine, der etableres på 
grunden. 

Sanitetsspildevand fra den ca. 15 ansatte vil blive afledt til offent-
lig kloak  

 

25 Oplysning om, hvorvidt 
spildevandet skal afledes 
til kloak eller udledes di-
rekte til vandløb, søer eller 
havet eller andet. Ansøg-
ning om tilslutning til of-
fentligt spildevandsanlæg 
indsendes særskilt  

Der søges om tilslutningstilladelse til kommunalt renseanlæg for sani-
tetsspildevand. I den forbindelse skal det oplyses, at det forventes, at 
der vil være ansat 15 personer. 

 

 

26 Oplysninger i forbindelse 
med evt. ansøgning til di-
rekte udledning til vand-
løb, søer eller havet. 

./. 

Støj 

27 Beskrivelse af støj- og vi-
brationskilder, herunder 
intern kørsel og transport 
samt udendørs arbejde og 
materialehåndtering, jf. 
punkt 15, og af planlagte 
støj- og vibrationsdæm-
pende foranstaltninger 

Der henvises til støjrapport af 22. november 2011 
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Affald 

28 Oplysninger om sammen-
sætning og årlig mængde 
affald 

Ved en tilførsel af råvarer som angivet under punkt 16, forventes 
årligt produceret nedenstående udgående strømme (udover sani-
tetsspildevand og regnvand)  

Type Mængde [tons] 

Alm. husholdningsaffald til forbrænding mindre mængde 
fra mandskabsfa-
ciliteterne 

Genanvendeligt i form af glas, metaller, 
pap, papir mv., spildolie, farligt affald 

mindre mængder 
fra pakninger, slid-
dele mv. 

Ingen af affaldsstrømmende kræver ændringer af de kommunale 
affaldsordninger. 

29 Oplysninger om, hvordan 
affaldet håndteres på virk-
somheden og om mæng-
den af affald, som oplagres 
på virksomheden. 

Opbevaring og håndtering vil ske i henhold til de til enhver tid 
gældende regler i Ringkøbing Skjern kommune eller angivet i be-
kendtgørelse om affald m.f.. Det betyder bl.a.: 

• Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, 
så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indeholder. 

• Opsamlingsvolumen fastlægges således disse kan indeholde den 
største opbevaringsenhed i området 

Jord og grundvand 

30 
Oplysning om indretning 
og materialevalg af tanke 
og beholdere til biomasse 
og fraktioner udskilt her-
fra, jf. vilkår 23, samt til 
eventuelle biofiltre. 

Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktions-
spildevand vil primært være udført af beton eller stål således disse 
kan modstå påvirkninger fra fyldning, omrøring og tømning samt 
biomassens nedbrydende egenskaber. 

Bio filtre udføres anlagt på geotekstil / folie og overdækkes med 
PVC folie. 
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31 Oplysning om arten af be-
lægning (materialer og ud-
førelse) samt indretning 
med sump, opsamlingskar 
og lign. eller afløb for 

– arealer til omlæsning, 
rengøring af køretøjer, 
eventuelle oplag af ikke-
afgasset biomasse og fi-
berfraktion, 

– fundament under over-
jordiske tanke, 

– oplagspladser samt om-
råder for påfyldning og af-
tapning for tanke med fy-
ringsolie og motorbrænd-
stof, 

– oplagspladser for tilsæt-
nings- og hjælpestoffer 
samt øvrige kemikalier og 

- pladser til oplag af farligt 
affald 

Alle aktiviteter der foregår udendørs vil foregå på befæstede im-
permeable arealer. Der etableres ikke membraner på udendørs 
områder eller under bygninger/ tanke. 

Beholdere og tanke med beton fundamenter. er forsynet med om-
fangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. 

Oplag af stakke af biomasse og fiberfraktion fra afgasset biomasse 
placeres på grundstykke og udføres i henhold til regler for etable-
ring af markstakke og plansiloer. 

Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget ledes til op-
samlingsbeholder og pumpes i fortankene. Overfladevand fra om-
kringliggende arealer og tagvand ledes til nedsivningsfaskine. Op-
lag af stakke af biomasse og fiberfraktion fra afgasset biomasse 
skal placeres på pladser, som er udført i henhold til regler for etab-
lering af markstakke og silo pladser. Silopladser afgrænses med 
sidemure, der kan tilbageholde oplaget, eller være placeret mindst 
2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at op-
laget vælter uden for oplagspladsen. 

Rengøring af køretøjer, der har været anvendt i forbindelse med 
transport af biomasse, sker på impermeabelt areal. 

Tilsætnings- og hjælpestoffer i form af brændt kalk og svovlsyre vil 
blive opbevaret i egnede / godkendte beholdere/ tanke. 

32 Oplysning om størrelsen af 
overjordiske tanke til op-
lag af fyringsolie og mo-
torbrændstoffer.  

Overjordiske tanke med fyringsolie, 30 m3, sikres mod påkørsel. 
Olietanken etableres og drives jf. reglerne i Olietankbekendtgørel-
sen. 

I Andet 

33 Hvis der er standardvilkår, 
som vurderes at være irre-
levante for virksomheden, 
skal dette oplyses 

./. 

34 Hvis der er standardvilkår, 
som virksomheden ikke 
mener at kunne overhol-
de, skal dette oplyses 

./. 

35 Øvrige oplysninger af mil-
jømæssig betydning, som 
ikke er belyst via stan-
dardvilkårene. 

Der vil blive udarbejdet et program for forebyggende vedligehol-
delse, der efter behov bl.a. omfatte tanke, pumper, gasfakel mv.  

En del af egenkontrollen nævnt i standardvilkårene vil blive doku-
menteret i vedligeholdelsessystemet. 

Der udarbejdes beredskabsplaner for bl.a. håndtering af spild, 
brand m.v. 
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 Ikke teknisk beskrivelse Biogas - ny vedvarende energikilde 

Med etableringen af biogasanlægget i Videbæk er Arla et skridt 

nærmere målet om at mindske klimapåvirkningen fra den an-

vende energi i produktionen. 

Miljø- og Klimastrategi 

Arla Foods' miljø- og klimastrategi sætter rammen for de initiati-
ver, der skal gennemføres både for at spare på energiforbruget og 
reducere klimapåvirkningen fra blandt andet produktion på drifts-
stederne (mejerier og pulverfabrikker). I miljøstrategien stilles mål 
om energieffektivisering på 3 % pr. år. Samlet skal klima-
påvirkningen reduceres med 25 % inden udgangen af 2020. 

Skift fra fossile til vedvarende energikilder 

I 2020 skal 50 % af energien, der bliver brugt i produktionen, 
stamme fra vedvarende energikilder. Det betyder, at vi skal redu-
cere vores forbrug af fossile energikilder som olie og gas og skifte 
til vedvarende energikilder som biomasse og/eller biogas. 

Etablering af biogasanlægget ved Videbæk er et af flere tiltag, som 
skal sikre, at Arla indfrier den målsætning. 

Videbæk Biogasanlæg A/S 

Arla har sammen med Xergi etableret et selskab, Videbæk Biogas 
A/S, der skal stå for opførelsen af biogasanlægget. Anlægget skal 
producere biogas på baggrund af en tilførsel af 550.000 tons bio-
masse/år. Heraf vil der blive produceret ca. 31. mill. m3 biogas/år. 

Anlægsopbygning og synlighed i landskabet 

For oversigt over den principielle opbygning af anlægget henvises 
til bilag vedr. anlæg og flow.  

For at få en fornemmelse af hvordan anlægget kan komme til at 
fremstå i landskabet henvises til visualiseringer. Det skal under-
streges, at anlægget endnu ikke er færdigprojekteret og der vil i 
den forbindelse kunne ske ændringer på anlæggets fysiske opbyg-
ning men principskitser for flow og anlægsopbygning ændres ikke.  

Videbæk Biogas A/S deltager endvidere i et pilotprojekt vedr. arki-
tektur og landskabelig tilpasning af biogasanlæg. Herfra forventes 
et forslag til placering af anlægsdele og tilpasning i landskabet 
primo andet kvartal 2012. Såfremt forslaget eller dele af forslaget 
implementeres vil der i nødvendigt omfang blive udarbejdet opda-
teret tegningsmateriale.  

For yderligere information om Arlas miljøstrategi henvises til; 

http://www.arlafoods.dk/taettere-paa-naturen/miljo/udledning-
af-drivhusgasser/ 

Medio december 2011 vil du samme sted kunne finde flere infor-
mationer om Videbæk Biogas A/S. Herunder svar på en række al-
ment forekomne spørgsmål. Der vil også være mulighed for at stil-
le spørgsmål i forbindelse med biogasanlægget.  

 Udarbejdet  Den 3. december 2011 af Birgitte Koch 

 


