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Basis oplysninger

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen

Demonstrationsanlæg til forbehandling af biomasse på Vestforbrændingens grund på Lervangen 1 i Høje Taastrup.
Anlægget skal demonstrere BioGasols forbehandlingsteknologi i en skala, som skal sandsynliggøre, at man herfra kan opskalere teknologien til
kommerciel skala. Anlægget består af et hovedanlæg og et forsøgsanlæg med følgende procestrin:
Hovedanlæg (hovedaktivitet):


Forbehandling (etablering af 4 tons/h forbehandlingsanlæg til svag/tynd syrehydrolyse)



Flash-separation (udskillelse af dampfraktion fra forbehandlingen)



Separation (adskillelse af væske og fast stof).

Forsøgsanlæg (bi-aktivitet, ca. 10 % af massestrømmen):


Enzymatisk hydrolyse (en anden type forbehandling til omdannelse af cellulose til C6-sukre)



C5- og C6-fermentering (omdannelse af sukre til ethanol ved hjælp af klasse 1 genmodificerede mikroorganismer.

En oversigt over processerne i hoved- og forsøgsanlæg fremgår på næste side.
Hovedanlægget forventes at være i drift i 2.500 timer årligt fordelt på følgende aktiviteter:
Driftstimer /år

Tons tørstof/time

Test under småforsøg, ombygning, reparation

1000

0 - 2,5

500

Langtidstest

1250

2,5

3125

Fuldkapacitetstest
Test af 12 ton/h anlæg
Biomasse til hovedanlæg

Tons tørstof/år

225

4

900

25

12

300

2500

4825

Der regnes med en samlet produktionstid for fermentering i forsøgsanlægget på 1.000 timer om året med 0,3 tons tørstof pr. time svarende til i
alt 300 tons pr. år.
Sagsbehandler
LoneJo/MortenMa

Doknr.
20653/13

Sagsnr.
12/32580

Med 150 årlige driftsdage svarer ovenstående til en kapacitet på 32,2 tons om dagen, dvs. mindre end 75 tons/dag jf. krav til listevirksomhed af
type K206.

Figur 1 - Oversigt over processerne i hovedanlæg og forsøgsanlæg
Demonstrationsanlægget er midlertidigt, forstået på den måde, at der er indgået en 3-årig lejeaftale med I/S Vestforbrænding med mulighed for
forlængelse, hvis parterne kan blive enige.
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Før anlægget kan etableres i det tidligere forbrændingsanlæg på Lervangen 1, skal eksisterende tekniske anlæg (kedel mv.) fjernes, og bygningen skal renses for dueefterladenskaber samt muligvis isoleres indvendigt. Endvidere skal der gennemføres mindre ændringer af bygningen. Der
vil særskilt blive søgt om byggetilladelse hertil. Nedrivningsaktiviteter, bygningsændringer mv. vil ske inden for normal arbejdstid, dvs. på hverdage mellem kl. 07 og kl. 18.
Projektet er nærmere beskrevet i:


Vurdering af massestrømme og emissioner for BioGasol-HT. Notat til Høje Tåstrup Kommune udarbejdet af BioGasol den 17. december
2012, revideret 17. januar 2013. Doknr. 18413/13.



Ansøgning om miljøgodkendelse, inkl. OML- og depositionsberegninger. Udkast 20. december 2012, revideret 17. januar 2013. Doknr.
18413/13.

Navn og adresse på bygherre

BioGasol Aps
Lautrupvang 2A
2700 Ballerup
CVR: 29211655

Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Martin Hostrup
Telefon: 8820 4879; Direkte: 2761 4876

Projektets placering

Lervangen 1
Høje Taastrup
2630 Taastrup

Projektet berører følgende kommuner

Høje-Taastrup Kommune
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Oversigtskort

Figur 2 - Oversigtskort
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Forholdet til VVM reglerne

Ja

Nej

Er anlægget opført på bilag 1 til be-

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt

kendtgørelse nr. 1510 af 15. december

X

Det ansøgte anlæg er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Se notat doknr. 329210/12.

2010
Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal der-

Er anlægget opført på bilag 2 til beX

kendtgørelse nr. 1510 af 15. december

for ikke screenes.
Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12a om anlæg til bortskaffelse af affald.

2010

Af Vejledning nr. 9339 af 12. marts 2009 om VVM i planloven fremgår det, at begrebet ”bortskaffelse” også
omfatter nyttiggørelse.
Vejledningen henviser desuden til affaldsdirektivets 75/442/EEC som ændret ved 91/156/EEC) definition,
hvor affald forstås som ”Enhver substans eller objekt omfattet af kategorierne i (affaldsdirektivets) bilag 1,
som indehaveren skaffer sig af med, agter at skaffe sig af med eller bliver pålagt at skaffe sig af med.”
Vejledningen nævner eksempelvis, at biogasanlæg, der modtager gylle og selvdøde dyr til forgasning, betragtes som et affaldsbehandlingsanlægsprojekt efter VVM-direktivet.
”Etablering eller ændringer og udvidelser af biogasprojektet kan være VVM-pligtige, hvis etableringen, ændringen eller udvidelsen må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Den efterfølgende håndtering af afgasset gylle vil også skulle indgå i såvel afgørelsen om VVM-pligt og i tilfælde af VVM-pligt i selve VVMredegørelsen.”

Ikke
relevant

Ja

Bør

Nej

Tekst

undersøges

Anlæggets karakteristika
1. Arealbehovet i ha

2. Er der andre ejere end bygherre?

1,3 ha

X

Arealet med bygninger er lejet af I/S Vestforbrændingen.
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3. Det bebyggede areal i m² og bygningsmasse i m³

1.400 m2

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m

23 m (ekskl. skorsten). Hvis der vælges udvendig isolering af bygningen, vil bygningen blive lidt højere, men

21.000 m3

vil dog ikke overstige de 30 m, som lokalplanen for området tillader for den tidligere forbrændingsanlægsbygning.

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow
og opbevaring af:

Hovedanlæg
Hovedanlægget vil have en kapacitet på 4 tons tør biomasse pr. time.

Råstoffer – type og mængde:
Mellemprodukter – type og mængde:

Forsøgsanlæg
Forsøgsanlægget vil have en kapacitet på ca. 10 % af hovedanlægget.

Færdigvarer – type og mængde:

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:

Det ansøgte projekt er ikke et strækningsanlæg.

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:

Det ansøgte projekt er ikke et strækningsanlæg.

8. Anlægget behov for råstoffer – type og
mængde:

Anlægsfase

I anlægsfasen:
I driftsfasen:

Ikke væsentligt. Se projektbeskrivelsen ovenfor.
Driftsfase
Råvarerne til hovedanlægget udgøres af affalds- og restprodukter fra landbrug og havebrug. Primært halm.
Hovedanlægget vil have et årligt råvareforbrug på ca. 5.000 tons biomasse i driftsfase. En delstrøm af denne
behandlede biomasse vil blive viderebearbejdet på forsøgsanlægget, der således ikke får eksterne råvareforsyninger, men dog hjælpestoffer i mindre mængder i form af enzymer og andre kemikalier.

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:
I anlægsfasen:
I driftsfasen:

Anlægsfase
Ikke væsentligt. Se projektbeskrivelsen ovenfor.
Driftsfase
Hovedanlægget vil have et vandforbrug på gennemsnitligt 3,7 m3/timen (vandværksvand), maksimalt er 20
m3/timen kortvarigt (hvis 12 ton/h anlæg testes).
Forsøgsanlægget vil have et vandforbrug på 1,3 m3/timen, når det er i drift.
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10. Forudsætter anlægget etablering af
yderligere vandforsyningskapacitet:

X

11. Affaldstype og mængder, som følge af
anlægget:

Demonstrationsanlægget giver ikke anledning til behov for etablering af yderligere vandforsyningskapacitet.

Affald fra anlægget er en råvare for landbrugssektoren; procesvandet påtænkes udbragt på marker iht. Slambekendtgørelsen, og fast stof kan med fordel anvendes i biogasanlæg. Fordeling af fraktioner og mængder: se
ansøgning om miljøgodkendelse

Farligt affald:
Andet affald:

Farligt affald

Spildevand:

Der vurderes ikke at være væsentlige fraktioner af farligt affald. Der anvendes som input halm og andre biomasser og tilsættes vand, damp og tynd opløsning af svovlsyre. Outputtet påtænkes afsat til landbrugssektoren og fraktioner, der ikke kan afsættes hertil (støv fra evt. posefilter fra halmlager/ energianlæg, evt. kondensat fra procesafkast) vil afskaffes i henhold til gældende regler og forskrifter.
Spildevand
Der forventes en spildevandsmængde på ca. 3500 m3/år. Bemærk, at en del af vandforbruget ender i det
produkt, som skal til biogasproduktion. COD-indholdet er beregnet til 20 g O2/l. (COD - Chemical Oxygen
Demand – angiver indholdet af organisk stof i spildevandet).
Spildevandet forventes ikke at indeholde tungmetaller eller miljøfremmede stoffer i nævneværdig grad. Der
vil være et indhold af salte, særligt sulfat fra svovlsyre.

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:

X

Bortskaffelse af affald og spildevand kan ske inden for kommunens bestående ordninger, idet det bemærkes,
at der kræves tilslutningstilladelse hos Høje-Taastrup Kommune til afledning af spildevand.
Spildevandets indhold af næringssalte gør det interessant at anvende til markvanding på bestemte tidspunkter af året. Det vil derfor blive undersøgt, om dette kan ske i overensstemmelse med Slambekendtgørelsen.
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13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:

X

Anlæg
Der vil kunne forekomme støj ved nedtagningsaktiviteter inden for normal arbejdstid (hverdage, kl. 07 - kl.
18), herunder ved transport af byggematerialer. Støjpåvirkningen vil være af midlertidig karakter og vurderes
at være uvæsentlig.
Drift
I driftsfasen er der vurderet på støj fra intern transport samt afkast, skorstene og ventilation fra forskellige
procesanlæg.
De fleste støjkilder, der er forbundet med processerne i både hoved- og forsøgsanlæg er placeret indendørs.
Aflastning af hjælpestoffer sker under tag, hvilket reducerer støjudbredelsen herfra. Aflastningen af halm mv.
vil generere støj, men omfanget er ikke vurderet at være væsentligt i betragtning af omgivelsernes øvrige
trafikbelastning og afstanden til nærmeste støjfølsomme område.
Antallet af interne transporter er ikke vurderet at forårsage en væsentlig støjpåvirkning grundet den begrænsede produktionskapacitet og det lave antal driftstimer. Ventilationsanlæg og afkast (ydre støjkilder) er placeret under hensyntagen til de eksisterende forhold på stedet og vil dimensioneres efter de føromtalte driftsforhold.
Der er udført en kvalitativ vurdering af ekstern støj for vurdering af støj fra anlæggene i forhold til forventede
relevante støjgrænseværdier i omgivelserne og det vurderes, at 8 daglige transporter eller det forventede
produktionsapparat ikke kan udgøre en støjpåvirkning af omgivelserne, der kan overskride de vejledende
støjgrænser.
Der er i området andre støjpåvirkninger fra vej og trafik (bl.a. Holbæk-motorvej og andre trafikerede veje
samt genbrugsplads mv.) og demonstrationsanlægget på Lervangen 1 forventes ikke at bidrage til en væsentlig merbelastning i området. Der er indsat forslag til vilkår om, at såfremt støj fra anlægget opleves som
væsentligt, kan der stilles krav til måling heraf.
Fejl og uheld
Sikkerhedsventil ved overtryk i dampsystem kan i sjældne tilfælde give anledning til støj, der overskrider
støjgrænserne. Sandsynligheden for, at det sker, vurderes at være minimal.

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:

X

Der forventes ikke overskridelser af grænseværdier for luftforurening ved nedtagningsaktiviteter eller i driftsperioden. Se punkt 17 om lugtgener.
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15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:

X

Anlæg
Det kan ikke udelukkes, at nedtagningsaktiviteter kortvarigt kan give anledning til vibrationer. Det bemærkes, at nedrivningsaktiviteter, bygningsændringer mv. vil ske inden for normal arbejdstid, dvs. på hverdage
mellem kl. 07 og kl. 18. Det vurderes på baggrund af den korte anlægsperiode og de begrænsende mængde
arbejder (renovering af faciliteterne) at der ikke vil være væsentlige gener herfra.
Drift
Drift af anlægget vil ikke give anledning til væsentlige vibrationer, idet det forventes, at vibrationer fra centrifuger vil være negligible. Det gælder såvel hovedanlæg som forsøgsanlæg.

16. Vil anlægget give anledning til støvgener:

X

Anlæg
Nedtagningsaktiviteterne vil blive tilrettelagt med henblik på at undgå eller reducere støvgener. Der skal være
sug med filter på bygningen, og der vil anvendes vand. Hvis det viser sig, at frakørsel af lastbiler giver væsentlige støvgener, kan der etableres hjulvaskere ved udkørsel fra anlægget. Det bemærkes, at nedrivningsaktiviteter, bygningsændringer mv. vil ske inden for normal arbejdstid, dvs. på hverdage mellem kl. 07 og kl.
18. Midlertidige støvgener fra nedtagningsaktiviteterne forventes på den baggrund at blive uvæsentlige.
Drift
Modtagelse af halm vil foregå i området vest for hovedbygningen, se oversigtskortet. Der etableres udendørs
oplag af halm. Formentlig fordelt på to områder med hver 200 m³ halm af hensyn til respektafstande i forbindelse med gældende brandregler. Samlet vil dette oplag være tilstrækkeligt til ca. 20 timers drift ved 2,5
ton/h. Der bliver etableret et tætmasket hegn omkring halmlageret, der vil reducere halmflugt til et minimum.
Fejl og uheld
Det kan ikke udelukkes, at aflæsning, intern transport og håndtering af halm kan medføre episoder med utilsigtet støvdannelse og halmflugt. Ved episoder med halmflugt vil det blive fejet/ryddet op.

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:

X

Anlæg
Nedrivningsaktiviteter, bygningsændringer mv. i anlægsfasen forventes ikke at give anledning til væsentlige
lugtgener.
Drift
Det planlægges, at anlægget ved håndtering af affald og luftstrømme, afhjælpende foranstaltninger samt
skorstenene skal kunne overholde kravene i Miljøstyrelsens lugtvejledning. Dette indebærer, at antallet af
lugtenheder (LE) pr. m³ i den omgivende luft ikke må overstige 5 LE/m³ i byområder med boligbebyggelse og
10 LE/m³ i erhvervsområder og landområder.
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Anlæg af denne art kan potentielt give lugtgener fra frigivelse af furfural og andre lugtende bestanddele. Anlægget etableres derfor med henblik på, at der ikke må forekomme væsentlige lugtgener. Det er vanskeligt at
vurdere kildestyrker for lugtemissioner, når der ikke findes tilsvarende anlæg som reference. Luftmængderne
fra hele anlægget er estimeret som følger:
1.

Ikke-kondenseret luft fra flash-trin: 10 Nm³/h

2.

Udlastningsområde for biomasse: 20 Nm³/h som damper af, men som vil blive opblandet med øvrigt udsugningsluft fra området, formentlig mindst 10 gange så meget.

3.

Dampgenerator: 2200 Nm³/h (+ 600 Nm³/h når forsøgsanlæg er i drift)

4.

Afgangsluft for fermentering: 30 Nm³/h når fermentering er i drift

Heraf vil der potentielt være lugtemission fra 1, 2 og 4. Det er vurderet, at lugt som udtrykt ved emission af
furfural er den væsentligste emission fra anlægget. BioGasol forventer en massestrøm for furfural på eller under 25 g/h i procesafkast. B-værdien for furfural er 0,002 mg/m³.
OML-beregninger efterviser, at B-værdien for furfural er overholdt ved en driftstid på 2.500 timer/år med de
ovenfor angivne luftmængder. Der forventes således ikke at være lugtgener eller lign. fra anlægget. En nedsættelse af driftstiden vil reducere denne yderligere. Der henvises til gennemgang af metode og forudsætninger til OML-beregningerne i bilag C til ansøgningen om miljøgodkendelse for anlægget. Lugt fra faste kilder
håndteres ved anlæggets miljøgodkendelse og vilkårene i denne.
Fejl og uheld
Principielt kan variationer i driften give anledning til variationer i furfuralemission. Formålet med driften af anlægget er bl.a. at afdække sådanne forhold. Variationerne forventes generelt ikke at give anledning til overskridelse af B-værdier, men enkelte episoder med kortvarige overskridelser kan på den anden side heller ikke
helt udelukkes. Typisk vil en driftsforstyrrelse på hovedanlægget dog mere gå i retning af, at reaktionstemperaturen ikke kan holdes så højt som ønsket, hvilket vil føre til mindre grad af reaktion og dermed mindre furfural.
For forsøgsanlægget kan kontaminering ikke helt udelukkes i fermenteringen, hvilket kan føre til øget
lugtemission. Imidlertid er procesbetingelserne for BioGasols mikroorganisme ikke gunstige for de fleste andre relevante mikroorganismer og derfor er kontaminering ikke sandsynlig. Skulle det ske, vil det opdages
hurtigt, og løsningen vil være at pumpe tankindholdet til en slamsuger.
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18. Vil anlægget give anledning til lysgener:

X

Anlæg
Nedrivningsaktiviteter, bygningsændringer mv. forventes at foregå forår og sommer 2013 inden for normal
arbejdstid, dvs. på hverdage kl. 07 - 18. Det forventes ikke, at der vil blive behov for udendørs belysning af
arbejdspladsen, mens disse aktiviteter foregår.
Drift
Produktionen forventes ikke at medføre væsentlige lysgener. Der vil blive etableret beskeden pladsbelysning
(svarende til gadelamper) omkring halmindfødningen samt omkring området for bortkørsel af biomasse. Når
der køres forsøg i døgndrift, forventes disse pladser at være belyst i de mørke timer.

19. Må anlægget forventes at udgøre en
særlig risiko for uheld:

X

Anlæg
Nej.
Drift
Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld.
Anmeldelse og anvendelse af GMO (klasse 1) til fermentering af C5- og C6-sukre vil følge Miljøstyrelsens og
Arbejdstilsynets regler, og med forskriftsmæssig opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af disse, vurderes
det, at der ikke vil være særlig risiko for uheld forbundet med GMO (klasse 1) i forsøgsanlægget. GMO (klasse
1) er den mest uskadelige gruppe af genmodificerede mikroorganismer. Produktion med GMO (klasse 1) indebærer ikke nogen risiko eller kun en ubetydelig risiko, dvs. produktion, hvor niveau 1-indeslutning er tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljø, jf. Miljøstyrelsens hjemmeside, hentet 11. januar
2013.

Anlæggets placering

20. Forudsætter anlægget ændring af den
eksisterende arealanvendelse:

X

Arealet anvendes i dag til affaldsformål. Den fremtidige anvendelse vil fortsat være til affaldsformål (nyttiggørelse af ikke-farligt affald)
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21. Forudsætter anlægget ændring af en
eksisterende lokalplan for området:

X

Figur 3 - Lokalplaner for Lervangen 1 og omliggende områder
Ejendommen er omfattet af lokalplan 2.16.1, og udgør et område mellem Bondehøjvej og Lervangen (VEGA).
Lokalplanen udlægger området til affaldsbehandlingsformål og rummer mulighed for en arealmæssig udvidelse af eksisterende aktiviteter, herunder


Affaldsvarmeværk



Genbrugsplads



Glas- og papirsortering



Adskillelse af sammensatte komponenter, som køle-/frysemøbler, elektronikskrot mv.



Administration



Modtagefaciliteter for olie- og kemikalieaffald



Lignende affaldsbehandlings- og affaldshåndteringsaktiviteter, der ikke medfører øget miljøpåvirkning af
omgivelserne

Det vurderes, at projektet kan gennemføres inden for rammerne af den eksisterende lokalplan.
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22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:

X

Figur 4 - kommuneplanrammeområde for Lervangen 1, Høje-Taastrup
Området er i Kommuneplan 2010 omfattet af ramme 205 (Lervangen), der er udlagt til tekniske anlæg med
en bebyggelsesprocent på 40 %. Området kan anvendes til almene/kommunale formål. Inden for en del af
området kan der etableres et affaldsvarmeværk, der kategoriseres som en klasse 5 virksomhed i Miljøstyrelsens vejledning.
Det vurderes, at projektet kan gennemføres inden for den eksisterende kommuneplanramme.
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23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over
hvad der fremgår af gældende kommuneog lokalplaner:

X

Gældende lokalplaner i naboområder (se også figur 1):


2.01 "Hakkemosen" er udlagt til offentlige formål, herunder idræt og park



2.23 er udlagt til regionalt fritidsområde med mulighed for at etablere en række fritids og kulturaktiviteter, herunder f.eks. sommerland, vandland, idrætshaller, sportscenter, dyrepark, campingplads, ferieby,
hotel, kongres-, udstillings- og koncertfaciliteter, multihal og nyttehaver



2.23.4 er udlagt til fritidsanlæg, hvor der kan opføres en multiarena



2.23.5 er udlagt til oplevelsescenter med mulighed for at køre i luftpudefartøjer og svæve i luften i et aerodium. Anlægget skal omkranses af 7 - 10 m høje støjvolde



2.26 har til formål at sikre områdets anvendelse som støjvold

Det bemærkes, at Høje-Taastrup Kommune er i gang med at udarbejde lokalplan for kommunens driftsområde, der ligger umiddelbart øst for projektområdet.
Gældende kommuneplanrammer i naboområder (se også figur 2):


240a kan anvendes til fritids- og kulturelle formål og park. Området er stationsnært, og der kan etableres
detailhandel i området, da det er udpeget som bymidte



240b kan anvendes til fritids- og kulturelle formål med tilhørende butikker og administration. Området er
stationsnært.

Forudsat at lugtkrav overholdes vurderes anlægget ikke at være i konflikt med eksisterende og planlagt fremtidig anvendelse af naboarealer. Det gælder såvel hovedanlægget som hovedanlæg i kombination med forsøgsanlæg.

24. Vil anlægget udgøre en hindring for
fremtidig anvendelse af områdets råstoffer
og grundvand:

X

Anlægget vurderes ikke at udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand.
Området er i forvejen bebygget og befæstet og anvendes i dag til affaldsformål. Den nye aktivitet forventes
ikke at bidrage væsentligt til risikoen for spild og uheld, der kan føre til forurening af grundvand i området.
Området er ikke udlagt til råstofgraveområde eller råstofinteresseområde.
Området er udlagt til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er ikke udlagt som nitratfølsomt område. Den nærmeste vandforsyningsboring ligger ca. 280 m fra forventet skel for produktionsvirksomheden.
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25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning
af sårbare vådområder:

X

Afvanding
Der planlægges ikke midlertidige eller permanente grundvandssænkninger i forbindelse med anlæg og drift af
demonstrationsanlægget.
Adressen Lervangen 1, Taastrup ligger i (den p.t. ikke gældende) vandplans Hovedvandopland Køge Bugt.
Matriklen med adressen går dog over grænsen til hovedvandopland Roskilde Fjord. Matriklen ligger lige over
det topografiske skel, men vejen øst for matriklen udgør det reelle skel i forhold til afvanding. Ligeledes udgør
motorvejen nord for et skel når det kommer til afvanding. Ifølge kommunens spildevandsplan føres spildevandet fra matriklen mod øst og syd.
På baggrund af placeringen af de tekniske anlæg i den sydlige del af matriklen vurderes det, at matriklen i
praksis vil afvande til Køge Bugt-oplandet.
Ændringer på matriklen vil således ikke kunne påvirke Vasby eller Sengeløse moser, når det kommer til afvanding.
Spild og uheld, der kan påvirke overfladevand og grundvand
Risikoen for forurening af overfladevand og grundvand ved spild eller uheld vurderes at være minimal.
Der etableres en 30 m³ tank til opbevaring af svovlsyre. Tanken placeres i syrefast kar med tæt afløb, så
tankindholdet ved spild eller lækage kan rummes i karret og opsamles via afløbet.
Der etableres en 50-100 m³ udendørs opsamlingstank for næringsrigt spildevand (gødningsvand) som udgangspunkt med henblik på udbringning på landbrugsjord. Pladsen, hvor opsamlingstanken placeres, befæstes og indrettes med kant og afvanding via tæt afløb, så tankindholdet ved spild eller lækage kan rummes
inden for det befæstede areal og opsamles via afløbet.
Atmosfærisk deposition
Emissioner af NOx, SO2 og miljøfarlige stoffer vil være minimale og vurderes ikke at ville medføre væsentlig
påvirkning af de nærliggende vådområder, Vasby og Sengeløse moser, der ligger ca. 2,5 km nord for anlægget. Konservative depositionsberegninger for NOX fra produktionen viser, at anlægget ikke vil give anledning
til målelig deposition af NOX i en afstand af 100 m fra anlægget, se figur 6 under punkt 30.
De nærmeste terrestriske § 3-beskyttede arealer ligger hhv. ca. 260 m og ca. 340 m fra anlægget. Disse vil
heller ikke blive påvirket af NOX-deposition hidrørende fra anlægget, se figur 5 under punkt 30.

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen:

X

Nej.
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27. Forudsætter anlægget rydning af skov:

X

Nej.

28. Vil anlægget være i strid med eller til
hinder for etableringen af reservater eller
naturparker:

X

Nej.

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:

X

Nej.

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder –

X

Nationalt

Nationalt:
Internationalt (Natura 2000):
Forventes området at rumme beskyttede
arter efter bilag IV
Forventes området at rumme danske
rødlistearter:

Figur 5 - Områder, der er udpeget som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3
§ 3-beskyttede områder vurderes ikke at blive påvirket af projektet.
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På baggrund af depositionsberegninger for NOX forventes anlægget højest at give anledning til målelige depositioner af NOX i op til 100 m fra afkastet. Der ligger ingen følsomme § 3-beskyttede terrestriske områder
inden for denne afstand. Der ligger et § 3-beskyttet vandhul på Lervangen 1. Det er ikke næringsfattigt og
vurderes ikke at være følsomt over for den meget begrænsede ekstra NOX-deposition, anlægget vil give anledning til. Der henvises til gennemgang af metode og forudsætninger til OML-beregningerne i bilag C til ansøgningen om miljøgodkendelse for anlægget. Se også pkt. 25 ovenfor.
Internationalt (Natura 2000)

Figur 6 - Habitatområde nr. H124 Vasby Mose og Sengeløse Mose
Habitatområde nr. H124 Vasby Mose og Sengeløse Mose, der ligger ca. 2,5 km nord for projektområdet. Habitatområdet vurderes ikke at blive påvirket af projektet, se punkt 25.
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Bilag IV-arter
Det vides fra undersøgelser, at der forekommer spidssnudet frø og stor vandsalamander i Hakkemosen, der
ligger 5-800 m øst for projektområdet. Da projektet ikke medfører ændringer af områdets hydrologi eller naturforhold vurderes det, at projektet ikke vil medføre konsekvenser for disse.
Der forekommer sandsynligvis forskellige arter af flagermus i området. F.eks. er Hakkemosen et potentielt fødesøgningsområde for vandflagermus, og selve produktionsbygningen kan anvendes af f.eks. dværgflagermus
til overvintring og rast.
I forbindelse med en besigtigelse af produktionsbygningen den 1. februar 2013, blev der ikke fundet tegn på
flagermus. Det vurderes dog, at det ikke kan udelukkes, at der opholder sig flagermus i bygningen. Særligt
kan bygningen potentielt anvendes af overvintrende flagermus, da en del af rummene er frostfrie i længere
perioder (dog ikke ved længerevarende frost), og der er minimal forstyrrelse. På øvrige årstider kan den i perioder sandsynligvis også anvendes som rastelokalitet.
For at sikre, at flagermus ikke påvirkes, vil der blive udarbejdet retningslinjer for renoveringsarbejdet i bygningen. Retningslinjerne vil dels indeholde generelle forebyggende foranstaltninger, og dels tiltag, der skal
gennemføres, hvis der i forbindelse med arbejdet konstateres flagermus. Retningslinjerne skal godkendes af
kommunen.
Projektet medfører ikke ændringer i områdets generelle naturforhold, og flagermusenes fødesøgningsområder
vil derfor ikke blive påvirket. Der vil skulle fældes et mindre antal unge træer med stammediametre på ca. 10
- 15 cm. Disse vurderes at være uden interesse for flagermus.
Rødlistede arter
Der er ikke fundet oplysninger om forekomst af rødlistede arter i og omkring Lervangen 1. Rødlistede arter
forventes ikke påvirket af projektet.
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31. Kan anlægget påvirke områder, hvor
fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er
overskredet:

X

Overfladevand
Projektet vil ikke medføre væsentlige påvirkninger af overfladevand, når det forudsættes, at der opnås tilslutningstilladelse og tilladelse til udledning af spildevand. Se også pkt. 11, pkt. 25 og pkt. 30

Overfladevandt:
Grundvand

Grundvand:

Projektet vil ikke medføre væsentlige påvirkninger af grundvand. Se også pkt. 24 og pkt. 25.

Naturområder:

Naturområder

Boligområder (støj/lys og luft):

Projektet vil ikke medføre væsentlige påvirkninger af naturområder. Se også pkt. 25 og pkt. 30.
Boligområder
Der ligger enkelte spredte boliger i området mellem det tekniske anlæg og Holbækmotorvejen. Nærmeste bolig ligger ca. 250 m nord for det tekniske anlæg. Det vurderes, at støjkrav og luftkvalitetskrav vil kunne overholdes, og at der ikke vil være lysgener.

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:

X

Demonstrationsanlægget ligger i byzone, grænsende op til landzone mod nord og vest. Der er ikke tale om et
tæt befolket område, og naboområder er ikke udlagt til boligområder. Der er spredt boligbebyggelse i området. Nærmeste bolig ligger ca. 280 m fra demonstrationsanlægget.

33. Kan anlægget påvirke:
Historiske landskabstræk:

X

Anlægget placeres i eksisterende industribygning på et industriareal. De begrænsede bygningsmæssige ændringer, der eventuelt vil ske, vil ikke ændre på landskabstrækkene.

Kulturelle landskabstræk:
Arkæologiske værdier/landskabstræk:
Æstetiske landskabstræk:
Geologiske landskabstræk:
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
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34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning:

X

Ejendommen kan i henhold til lokalplan 2.16.1 anvendes til affaldsbehandlings- og affaldshåndteringsaktiviteter, der ikke medfører øget miljøpåvirkning af omgivelserne.
Den spredte boligbebyggelse mellem anlægget og Holbækmotorvejen vil være sårbar over for lugtpåvirkninger. Det samme gælder boligområder syd for Roskildevej samt nyttehaver nordøst for anlægget.
Den planlagte fremtidige anvendelse af naboområderne til fritids- og kulturelle formål vil være sårbar over for
lugtpåvirkninger. Der er endnu ikke planlagt konkrete følsomme anvendelser på naboarealer. Den potentielle
påvirkning forventes at være begrænset.

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter

X

i område, der sammen med det ansøg-

Ingen væsentlige, idet det dog bemærkes at kommunens genbrugsplads findes på samme adresse. Herudover ligger Høje-Taastrup Kommunes driftsby (Lervangen 35) umiddelbart øst for demonstrationsanlægget.

te medfører en påvirkning af miljøet
(kumulative forhold):

36. Er der andre kumulative forhold?

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:

X

Ingen væsentlige

Støj
Der vil i begrænset omfang være støj i anlægsperioden i forbindelse med nedtagningsaktiviteter. Nedrivningsaktiviteterne vil kunne registreres af ansatte og brugere på genbrugspladsen, ansatte i Driftsbyen og
eventuelt de nærmest liggende boliger.
Lugt
OML-beregninger har eftervist, at B-værdier for lugt overholdes i virksomhedens skel. Der vil ikke være væsentlige lugtpåvirkninger uden for virksomhedens skel.
Flagermus
Der er ikke fundet tegn på flagermus i bygningen, men det kan ikke udelukkes, at bygningen anvendes af
overvintrende flagermus. På øvrige årstider kan bygningen i perioder sandsynligvis også anvendes som rastelokalitet. Projektet medfører ikke ændringer i områdets naturforhold, og flagermusenes fødesøgningsområder
vil ikke blive påvirket.

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:

Se punkt 38. Der forventes ikke at være personer, der vil blive væsentligt påvirket af demonstrationsanlægget.
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40. Vil den forventede miljøpåvirkning række
ud over kommunens område:

X

Nej.

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:

X

Nej.

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne
være væsentlige –

X

Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Enkeltvis:
Eller samlet:

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:

X

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:

X

Den samlede miljøpåvirkning vil ikke være kompleks. De enkelte miljøpåvirkninger vil kunne håndteres særskilt.

Der er stor sandsynlighed for, at demonstrationsanlægget vil medføre øget støj i nærområdet i anlægsperioden. Der er lille sandsynlighed for, at der vil ske periodevise overskridelser af de vejledende lugt-værdier. Der
er lille sandsynlighed for tilstedeværelse af overvintrende flagermus i bygningen. Det er usandsynligt, at der
vil være øvrige miljømæssige påvirkninger ved etablering af det ansøgte demonstrationsanlæg.

45. Er påvirkningen af miljøet –
Varig:

X

Støj
Støj i forbindelse med nedrivningsaktiviteterne vil være af midlertidig karakter og forekomme inden for normal arbejdstid (hverdage kl. 07 – kl. 18).

Hyppig:
Reversibel:

I driftsperioden forventes anlægget ikke at give anledning til støj til omgivelserne. Dog kan en sikkerhedsventil ved overtryk i dampsystemet i sjældne tilfælde give anledning til støj, der overstiger støjgrænserne. Sandsynligheden for at det sker, vurderes at være minimal.
Lugt
Den eneste potentielt tilbagevendende miljøpåvirkning knytter sig til lugtemissioner. Variationer i driften kan i
enkelte episoder give anledning til kortvarige overskridelser.
Flagermus
For at sikre, at eventuelle flagermus ikke bliver påvirket, vil der blive udarbejdet retningslinjer for renoveringsarbejdet i bygningen. Retningslinjerne vil indeholde generelle forebyggende foranstaltninger, og tiltag
der skal gennemføres, hvis der konstateres flagermus.

Konklusion
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Giver resultatet af screeningen anledning til
at antage, at det anmeldte projekt vil kunne
påvirke miljøet væsentligt, således at der er
VVM-pligtigt:

X

Plangrundlag
Lervangen 1 er i Kommuneplan 2010 omfattet af planramme 205, der kan anvendes til tekniske anlæg. Ejendommen er omfattet af lokalplan 2.16.1, der udlægger ejendommen til affaldsbehandlingsformål.
Forudsat at lugtkrav kan overholdes, vurderes demonstrationsanlægget ikke at være i konflikt med eksisterende og planlagt fremtidig anvendelse af naboarealer. Det gælder såvel hovedanlægget som hovedanlæg i
kombination med forsøgsanlæg.
Demonstrationsanlægget ligger i byzone, grænsende op til landzone mod nord og vest. Der er ikke tale om et
tæt befolket område, og naboområder er ikke udlagt til boligområder. Der er spredt boligbebyggelse i området. Nærmeste bolig ligger ca. 280 m fra demonstrationsanlægget.
Støj
Der vil i nærområdet kunne forekomme støj i etableringsperioden. Før anlægget kan etableres i det tidligere
forbrændingsanlæg, skal eksisterende tekniske anlæg (kedel mv.) fjernes, og bygningen skal renses for
dueefterladenskaber samt muligvis isoleres indvendigt. Endvidere skal der gennemføres mindre ændringer af
bygningen. Nedrivningsaktiviteter, bygningsændringer mv. vil ske inden for normal arbejdstid, dvs. på hverdage mellem kl. 07 og kl. 18.
I driftsperioden forventes anlægget ikke at give støj til omgivelserne. Dog kan en sikkerhedsventil ved overtryk i dampsystemet i sjældne tilfælde give anledning til støj, der overstiger støjgrænserne. Sandsynligheden
for at det sker, vurderes at være minimal.
Støv
Der vil kunne forekomme støvgener i etableringsperioden. Nedtagningsaktiviteterne vil blive tilrettelagt med
henblik på at undgå eller reducere støvgener. Der skal være sug med filter på bygningen, og der vil anvendes
vand. Hvis det viser sig, at frakørsel af lastbiler giver væsentlige støvgener, kan der etableres hjulvaskere ved
udkørsel fra anlægget. Det bemærkes, at nedrivningsaktiviteter, bygningsændringer mv. vil ske inden for
normal arbejdstid, dvs. på hverdage mellem kl. 07 og kl. 18. Midlertidige støvgener fra nedtagningsaktiviteterne forventes på den baggrund at blive uvæsentlige.
Når demonstrationsanlægget er i drift vil der ske daglig tilkørsel af halm. Det kan ikke udelukkes, at aflæsning, intern transport og håndtering af halm kan medføre episoder med utilsigtet støvdannelse og halmflugt.
Ved episoder med halmflugt vil det blive fejet/ryddet op.
Modtagelse af halm vil foregå i området vest for hovedbygningen. Der etableres et udendørs oplag af halm.
Oplaget forventes fordelt på to områder med hver 200 m³ halm af hensyn til respektafstande i forbindelse
med gældende brandregler. Samlet vil dette oplag være tilstrækkeligt til ca. 20 timers drift ved 2,5 ton/h. Der
etableres et tætmasket hegn omkring halmlageret, der vil reducere halmflugt til et minimum.
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Lugt
Det planlægges, at anlægget ved håndtering af affald og luftstrømme, afhjælpende foranstaltninger samt
skorstenene skal kunne overholde kravene i Miljøstyrelsens lugtvejledning. Dette indebærer, at antallet af
lugtenheder (LE) pr. m³ i den omgivende luft ikke må overstige 5 LE/m³ i byområder med boligbebyggelse og
10 LE/m³ i erhvervsområder og landområder.
Anlæg af denne art kan potentielt give lugtgener fra frigivelse af furfural og andre lugtende bestanddele. Det
er vurderet, at lugt som udtrykt ved emission af furfural er den væsentligste emission fra anlægget. OMLberegninger efterviser, at B-værdien for furfural er overholdt ved en driftstid på 2.500 timer/år. Der forventes
således ikke at være lugtgener eller lign. fra anlægget. En nedsættelse af driftstiden vil reducere denne yderligere.
Variationer i driften kan give anledning til variationer i furfuralemissionen. Formålet med driften af anlægget
er bl.a. at afdække sådanne forhold. Variationerne forventes generelt ikke at give anledning til overskridelse
af B-værdier, men enkelte episoder med kortvarige overskridelser kan på den anden side heller ikke helt udelukkes. Typisk vil en driftsforstyrrelse på hovedanlægget dog mere gå i retning af, at reaktionstemperaturen
ikke kan holdes så højt som ønsket, hvilket vil føre til mindre grad af reaktion og dermed mindre furfural.
For forsøgsanlægget kan kontaminering ikke helt udelukkes i fermenteringen, hvilket kan føre til øget
lugtemission. Imidlertid er procesbetingelserne for BioGasols mikroorganisme ikke gunstige for de fleste andre relevante mikroorganismer og derfor er kontaminering ikke sandsynlig. Skulle det ske, vil det opdages
hurtigt, og løsningen vil være at pumpe tankindholdet til en slamsuger. ventes, at gældende lugtkrav kan
overholdes, når der etableres passende afværgeforanstaltninger. Der etableres overvågning af lugtemissioner.
Hvis det ved overvågning viser sig, at lugtemissionerne giver anledning til overskridelse af kravværdier, kan
yderligere afværgetiltag iværksættes.
Bilag IV arter
Der forekommer sandsynligvis forskellige arter af flagermus i området. F.eks. er Hakkemosen et potentielt fødesøgningsområde for vandflagermus, og selve produktionsbygningen kan anvendes af f.eks. dværgflagermus
til overvintring og rast.
I forbindelse med en besigtigelse af produktionsbygningen den 1. februar 2013, blev der ikke fundet tegn på
flagermus. Det vurderes dog, at det ikke kan udelukkes, at der opholder sig flagermus i bygningen. Særligt
kan bygningen potentielt anvendes af overvintrende flagermus, da en del af rummene er frostfrie i længere
perioder (dog ikke ved længerevarende frost), og der er minimal forstyrrelse. På øvrige årstider kan den i perioder sandsynligvis også anvendes som rastelokalitet.
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For at sikre, at flagermus ikke påvirkes, vil der blive udarbejdet retningslinjer for renoveringsarbejdet i bygningen. Retningslinjerne vil dels indeholde generelle forebyggende foranstaltninger, og dels tiltag, der skal
gennemføres, hvis der i forbindelse med arbejdet konstateres flagermus. Retningslinjerne skal godkendes af
kommunen.
Projektet medfører ikke ændringer i områdets generelle naturforhold, og flagermusenes fødesøgningsområder
vil derfor ikke blive påvirket. Der vil skulle fældes et mindre antal unge træer med stammediametre på ca. 10
- 15 cm. Disse vurderes at være uden interesse for flagermus.
Samlet vurdering
Kommunen vurderer på baggrund af VVM-screeningen, at det ansøgte demonstrationsanlæg kan etableres
uden at påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Screeningsresultatet
kan ændres, hvis den ansøgte råstofindvinding eller andre forudsætninger ændres. Ansøger, ejer eller andre
kan i tvivlstilfælde kontakte Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter for at få en vurdering.
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