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1.

Odder Bioenergipark

NIRAS A/S og PlanEnergi (fremover benævnt rådgivere) har på vegne af AURA VE og Bioenergi Østjylland A/S (fremover benævnt udvikler) udarbejdet ansøgningsmateriale.
Odder Bioenergipark er navnet på en kombineret solcellepark og biogasanlæg vest for byen Torrild i Odder Kommune. Projektområdet udgør et samlet areal på 106 hektar, hvoraf 16 hektar er tiltænkt til biogasanlæg.

Figur 1.1 Projektområdet er på ovenstående kort markeret med rød linje.

1.1

Baggrund for projektet

Projektet om at etablere en solcellepark vest for Torrild startede i 2020 på initiativ af en lokal lodsejer og AURA. Der
blev udarbejdet et oplæg hvori Odder Kommune blev gjort opmærksom på at der var interesse og mulighed for at
etablere et solcelleanlæg i området. Herefter indgik området i kommunens screening af egnede arealer for VE-anlæg
og senere blev en del af området udlagt i kommuneplanen til solenergianlæg.
Efter den endelige vedtagelse af kommuneplanen, som udlagde et nyt areal til solcellepark vest for Torrild, har en videre bearbejdning af projektet ført til denne ansøgning om et projekt med kombineret solcellepark og biogasanlæg.
Der vil i afsnit 3 blive uddybet, hvorfor placeringen vest for Torrild er særligt egnet i Odder Kommune ift. etablering af
et biogasanlæg.
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1.2

Bindinger og opmærksomhedspunkter indenfor projektområdet

NIRAS har screenet projektområdet for registrerede bindinger og vurderet, at der generelt er få bindinger inden for
projektområdet. Der vil i den videre dialog med Odder Kommune blive taget yderligere stilling til hvordan projektet
kan forholde sig til de enkelte bindinger, som de efterfølgende afsnit retter opmærksomheden på.
1.2.1
Lavbundsarealer
Der er registreret enkelte mindre lavbundsarealer inden for projektområdet. Lavbundsarealer er omfattet af retningslinje 6.6 i Kommuneplan 2021-2033, som bl.a. har til formål at sikre:
”Nye anlæg, herunder tekniske anlæg, veje m.v., der nødvendigvis skal placeres indenfor de udpegede lavbundsarealer,
skal udformes, så muligheden for at genskabe naturlige hydrologiske forhold, herunder ny natur, klimaprojekter og vådområder til fjernelse af kvælstof, fosfor og CO2 ikke går tabt. Planlægning for anlæg m.v. på lavbundsarealer bør ske
under hensyntagen til risikoen for forhøjet vandstand.”
1.2.2
Specifikke geologiske bevaringsværdier
En del af projektområdets vestlige del er registreret med geologiske bevaringsværdier i form af rammeområde ”Det
midtjyske Søhøjland”. På Miljøministeriets hjemmeside står følgende om udpegningen:
”Lokaliteten er et dødispræget landskab med store ler-fladbakker, beliggende øst for den Østjyske Israndslinje. Fladbakkerne består af smeltevandsler, der blev afsat i issøer omgivet af dødis. Der er også flere erosionskløfter i området,
hvoraf mindst én menes at være opstået i forbindelse med tapning af en issø. Lokaliteten har undervisningsmæssig
værdi som eksempel på et dødislandskab. Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange
og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres.” 1
1.2.3
Drikkevandsinteresser
Store dele af projektområdet er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det vurderes i sammenlignelige miljøvurderinger af andre solcelleområder, at solcellepaneler ikke udgør en væsentlig forureningsrisiko
for grundvandet, og som regel er det NIRAS erfaring, at emnet helt bliver screenet ud af miljøvurderingerne. Der kan
derudover henvises til en rapport fra Teknologisk Institut, der konkluderer, at der generelt er tale om så små mængder forurenende stoffer, fx zink fra evt. galvanisering af stativ eller titanium oxid fra refleksionshindrende overfladebehandling, at det ikke udgør en potentiel grundvandsfare, og særligt ikke ift. områdets nuværende anvendelse som
konventionel intensiv landbrugsdrift.
2

1.2.4
Skovbyggelinje
Der er en mindre del af projektområdets nordvestlige del, der er omfattet af en skovbyggelinje fra fredskov ved Gjesing. Fredskov er jf. skovloven beskyttet af en beskyttelseslinje der foreskriver, at der mellem skoven og skovbyggelinjen ikke må placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master. Det er Odder Kommunes kommunalbestyrelse der er myndighed ift. at meddele en evt. dispensation fra naturbeskyttelseslovens §65, stk. 1.
1.2.5
Værdifuldt landbrugsområde
Projektområdet er omfattet af udpegningen ”værdifuldt landbrugsområde” jf. Kommuneplan 2017-2029. Retningslinjen foreskriver, at landbrugsarealer kun kan inddrages til ikke-landbrugsmæssige formål, hvis arealerne har begrænset
betydning for landbruget, eller hvis en samlet vurdering viser, at den givne anvendelse mest hensigtsmæssigt kan

1
2

Miljøministeriet
Rapport fra teknologisk institut
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placeres i et landbrugsområde. Kommunalbestyrelsen i Odder har udlagt store dele af området til solceller på grund
af områdets egnethed til solceller.
1.2.6
Beskyttede naturtyper (§3)
Der er registreret tre beskyttede søer inden for projektområdet jf. Naturbeskytelseslovens §3. Naturtyperne er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 der foreskriver, at der ikke må ske ændring af naturtilstanden. Der vil i den nærmere dialog og planlægning af området blive vurderet, hvordan projektet tilpasses denne beskyttelse og hvordan det
sikres, at den natur, der er inden for området, tilgodeses ved at arealerne tages ud af landbrugsdrift og der dermed
skabes nye levesteder der kan understøtte de allerede eksisterende udpegninger.

2.

Solcellepark

2.1

Overordnet beskrivelse

2.2

Afgrænsning af projektområdet

Når der skal placeres energianlæg screenes arealerne blandt andet for afstand til nære naboer. Her kan det være et
kriterie at se på ejendomme indenfor 200 m og med mere end 200 m, som også er den afstand som lægger til grund
for eksempelvis VE bonus. En anden parameter er adgang til arealet, hvor det gerne må ligge i nærhed af større veje
som giver god adgang til projektarealet. Større samlede arealer giver rationel etablering af projektet og reducere behovet for at nedlægge eksisterende hegn og skel. I det omfang at etablerede skel, diger og hegn kan udnyttes som
afgrænsning og bidrage til at skærme projektet allerede fra projektets begyndelse vurderes også positivt. §3 områder,
fredninger og andre naturmæssige bindinger vurderes også i de indledende faser ved udvælgelse af projektarealer. I
nogen projekter ses der projektarealer på flere hundrede hektar, som omkranser både hus og byer, så ønsker udvikler
mindre projekter, som i areal fylder mindre i de lokalsamfund, hvor de etableres. Samlet set er det vurderet at kriterierne ovenfor er opfyldt i en tilstrækkelig grad. I betragtning af områdets befolkningstæthed og det betydelige behov
for ny vedvarende energi produceret lokalt opfylder arealet samlet set udviklers egne kriterier for at være egnet som
projektareal.

Projektområdet, som ses på Figur 1.1, er afgrænset og udformet for at tilgodese flere hensyn:
-

2.3

Afstand til naboer på min. 200 meter.
Landskabelig tilpasning, fx afgrænsning mod Nygårdsvej, som har samme forløb som vejen, og derved sikrer
tilpas afstand til projektområdet fra passerende på Nygårdsvej.
Fortsat mulighed for landbrugsdrift på ’restearealer’, som bl.a. ses i sydvestlige del, hvor kommuneplanrammens afgrænsning vil efterlade en større ’rest’.

Multifunktionelle synergier

Det vurderes samlet, at områdets ændrede anvendelse fra intensiv landbrugsdrift til solenergiproduktion vil have flere
multifunktionelle synergier og fordele. Først og fremmest vil den ændrede anvendelse betyde et fuldstændigt ophør
af afledning af pesticid og næringsstoffer af landbrugsjorden. Særligt for området der er udpeget som et område
med særlige drikkevandsinteresser, hvilket udgør størstedelen af projektområdet, vil arealanvendelsen medføre en
miljømæssig gevinst for grundvandet og forsyningssikkerheden.
Der vil ligeledes være en drivhusgasgevinst, ved at arealet overgår fra intensiv landbrug til produktion af vedvarende
energi.
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2.4

Inddragelse, medejerskab og lokal forankring

AURA VE er en del af AURA koncernen som også er det lokale andelsejede elforsyningsselskab. Det er naturligt for os
at bidrage til vedvarende og bæredygtig lokal energiproduktion. Som andelshaver i AURA er naboer i lokalområdet
helt automatisk medejere i projektet. For at yderligere at forankre projektet lokalt planlægger AURA VE at udbyde en
del af projektet til lokalområdet. Det er nyt for denne type af projekter at blive udbudt, hidtil har nogen projektudviklere tilbudt ejerandele med en minimumsinvestering på 750.000 kr. Det AURA VE ønsker er at give adgang til ejerskab
for et betydeligt mindre beløb. Der findes ikke en model for sådan en løsning, som kan kopieres og anvendes, så
AURA VE undersøger i øjeblikket hvordan en model kan etableres så den også sikre investorerne og de rettigheder
som de måtte have. Det skal i den forbindelse nævnes at et solcelleanlæg er et kommercielt drevet anlæg, som ikke
modtager nogen tilskud til elproduktionen dermed er det elprisen, som bestemmer om et anlæg laver overskud eller
underskud, på kort og lang sigt. AURA er dog optaget af at tilbyde medejerskab i et område omkring anlægget og vil
inden anlægget er færdigbygget invitere interesserede til at investere i anlægget.
2.4.1
Forudgående dialog med lokalområdet
Der har i processen været dialog med naboer afholdt enkeltvis og fælles, for at drøfte specifikke emner
På baggrund af de møder er projektet blevet tilrettet i flere omgange og tilpasset således der på nuværende tidspunkt ligger et projekt som beskrevet, og som danner grundlag for igangsætning af en foroffentlighedsfase.
2.4.2
Grøn pulje
Lovgivningen stiller krav til projektudvikleren til at indbetale et beløb til kommunen, som herefter udloddes til projekter
i kommunen. AURA VE anbefaler at beløbet udloddes til lokale projekter som understøtter udviklingen af områdets
rekreative områder. Beløbet administreres af kommunen, og kan understøtte den lokale udvikling, hvilket også kan
skabe lokal forankring til solcelleområdet. I et eksempel hvor et projektområde på 70 hektar kan udnyttes til solenergiproduktion, vil der blive tilsluttet 50 MWp hvilket vil betyde et engangsbeløb på 2 mio. kr.

2.5

Sammenhæng med natur

2.5.1
Beplantningsbælter
Rundt om solcelleanlægget etableres der beplantningsbælte der afskærmer solcelleanlægget visuelt mod omgivelserne. Beplantning bliver rækker af træer og buske der er hjemmehørende i området. Antallet af rækker med beplantning er afhængigt af hvor beplantningen er placeret. Den afskærmende beplantning etableres som minimum 3-rækket levende hegn med en bredde på minimum 10 meter og med hjemmehørende og egnstypiske arter der kan danne
et tæt beplantningsbælte. Solcelleanlæggene indhegnes desuden med trådhegn på 2 meter af sikkerhedsmæssige
årsager. Trådhegnet placeres på indersiden af de levende hegn. Hegnet vil have så store masker, at det tillader mindre dyr at passere området.
2.5.2
Rekreative forbindelser
Det er ønsket fra udvikler, at der i solcelleparker som dette indtænkes mulighed for at ’opleve’ den grønne energiproduktion. Derudover planlægges der etableret et udsigtspunkt inden for projektet afgrænsning. Der indtænkes oplysningskilte med information, hvor besøgende kan lære om anlægget og lære om vedvarende energi.
Udvikler er opsatte på i den kommende proces at indhente ønsker fra borgere til indretning af rekreative forbindelser i
projektområdet, og derved sikre offentligheden ’adgang’ til projektområdet og derved medvirke til at projektet giver
en rekreativ værdi for borgere i nærområdet.
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3.

Bioenergi Østjylland

3.1

Overordnet beskrivelse

Bioenergi Østjylland ønsker at etablere et biogasanlæg ved Nygaardsvej 85, 8300 Odder. Anlægget er et bar-markprojekt, der er opstartet som et samarbejde mellem en række landmænd i Odder / Skanderborg området samt Danish Agro og AURA.
Anlægget forventes at producere ca. 20-25 mio. Nm3 metan pr. år ved et indtag af 500 - 600.000 ton biomasse pr. år.
Biogasanlægget bygges som et termofilt anlæg med en driftstemperatur på 50-52 grader C. Det er under overvejelse,
om der skal etableres to produktionslinjer, dvs. en økologisk og en konventionel linje. Biomassegrundlaget vil i sidste
ende indgå i valg af antal linjer, samt i valg af teknik. I den videre proces afklares det desuden hvorvidt det er muligt at
inddrage husholdningsaffald i biomassegrundlaget.
Anlægget opføres som et traditionelt biogasanlæg med kendte biomasser, med mulighed for fremtidig integration af
nye teknologier (PtX) og symbioser med andre teknologier eller nærliggende anlæg (fx græs til græsproteinproduktion, fiberseparering, pyrolyse, CO2 opsamling og tryksætning, halmbrikettering og metanol produktion).
Biogassen vil som udgangspunkt blive opgraderet til biometan, hvorefter det tilføres naturgasnettet. Mulighederne for
tilkobling til naturgasnettet er undersøgt hos EVIDA. Den endelige tilkobling til naturgasnettet afklares som en del af
den videre proces.
Den afgassede biomasse afsættes som gødning til landbrugsarealer hos leverandører af husdyrgødning og planteavlere i området. På den måde recirkuleres kulstof og næringsstoffer til landbrugsjorden og indgår på den måde i den
cirkulære værdikæde.

3.2

Teknisk beskrivelse

Bioenergi Østjylland ønsker en fremtidig fleksibel biomasseplan, i tråd med de biomassetyper, som ses i tabel 1, hvor
der er angivet niveauet for de indfødte mængder. Summen af biomasser må aldrig overstige 600.000 ton pr. år.
Fraktion

Type

Ton pr. år

A1

Flydende husdyrgødning (gylle)

≤425.000

A2

Fast husdyrgødning (dybstrøelse, kyllingemøg)

≤85.000

B

Landbrugsprodukter / markafgrøder (græs, halm fiber osv.)

≤85.000

C

Industrielle restprodukter (kan være omfattet af biproduktforordningen)

≤60.000

Sum

Maksimal biomasse input

≤600.000

Tabel 3.1 Mulig biomasseplan.

Derudover ønsker Bioenergi Østjylland at opføre flere bygningselementer. I hovedtræk er der tale om såvel høje som
lave tanke, der er lukkede for udveksling med omgivelserne. Dertil en række bygninger. De bygninger, hvori der hånd-

teres biomasser, såvel faste som flydende, er ligeledes lukkede og etableres med ventilationsafsug til et luftrenseanlæg.
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Disse elementer omfatter i hovedtræk følgende, men skal betragtes som vejledende, idet projektet for nuværende ikke
er færdigprojekteret:
Tanke:
•
•
•
•
•

Ind- og udleveringstanke (I) og (U). Delvis nedgravede betontanke.
4 - 6 reaktortanke. (Tanke på maksimalt 25 meters højde og maksimalt 25 meter i diameter)
6 - 8 efterlagertanke. (Tanke på maksimalt 18 meters højde og maksimalt 34 meter i diameter)
4 - 6 substrattanke. (Ståltanke på maksimalt 15 meters højde og maksimalt 4 meter i diameter)
1 opsamlingstank til overfladevand. (Betontank på maksimalt 8 meters højde og maksimalt 30 meter i diameter)

Bygninger:
• 2 teknik/pumpehuse mellem efterlagertankene
• 1 biomassehal/lagerhal med højde op til 16 meter og luftrensning
• Hal med højde op til 16 meter og luftrensning, indeholdende:
• Lukket læsse/lossehal
• Lukket biomassehal til fast biomasse samt forbehandling (opbevaring, indfødning, neddeling, mix, separering
m.m.)
• Administration og velfærdslokaler
• Teknikområde til gasbehandling og varmehåndtering
Tekniske enheder:
•
•
•
•
•
•

Svovlrenseanlæg
Luftrenseanlæg
Gasfakler
Gashåndtering (fx. tryksætning, MR / BMR station til tilkobling til naturgasnettet)
Gasopgraderingsanlæg
Teknisk område til fx separering af fibre, pyrolyse af fibre, CO2 håndtering, metanolproduktion, græsproteinanlæg
og halmbriketteringsanlæg

Infrastruktur:
• Interne transportveje, vendepladser og P-pladser samt indkørsel fra Nygaardsvej
• Gasledning til det eksisterende gas-distributionsnet samt en BMR-station (BMR-station ejes af gasselskab)
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Figur 3.1. Situationsplan med ønsket bebyggelse (skitseoplæg).

3.3

Drift af anlæg

Det planlagte anlæg vil være et moderne energianlæg baseret på lokale biomasser. Anlægget placeres på en allerede
kendt placering, hvor der er stort lokalkendskab og opbakning fra interessenter til levering af store mængder biomasse. Der er foretaget indledende undersøgelser i lokalområdet, der understøtter et biogasanlæg ved Torrild.
Anlægget består af lagerfaciliteter og procesfaciliteter som er beskrevet nedenfor.
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3.3.1
Håndtering af biomasser
Alle organiske biomasser fra husdyr behandles i lukkede haller. Flydende husdyrgødning vil blive aflæsset i en lukket
læsse/lossehal. Herfra vil den flydende biomasse blive pumpet i en indleveringstank, inden den vil indgå i processen
via en lukket blandeenhed. Efter aflæsning af den flydende husdyrgødning vil samme lastbil blive læsset med afgasset
biomasse, inden den forlader læsse-lossehallen for at køre retur til et landbrug, og dermed effektiviseres transporterne hvilket sikre, at der ikke kører unødvendige tomme returkørsler.
Alt fast husdyrgødning samt andre faste biomasser vil blive aflæsset i en lukket biomassehal med luftrensning.
Øvrige landbrugsprodukter samt markafgrøder vil blive opstakket og overdækket i de udendørs plansiloer.
Flydende industriprodukter som fx melasse, glycerin, kartoffelpulp osv. pumpes fra lukkede tankbiler til substrattankene, hvorfra de pumpes videre til blandeenhed i et lukket system.
Alle bygninger og tanke som indeholder lugtende biomasser, og som ikke er tilkoblet gassystemet, vil blive tilkoblet et
luftrensesystem enten lokalt eller centralt.
3.3.2
Biogasprocessen
I biomassehal 1 findeles grove biomasser som fx fast husdyrgødning og halm. Ved indfødningen mixes de forskellige
råvarer fra lagrene inden de videreføres til de opvarmede reaktortanke, hvor den anerobe proces starter og gasproduktionen finder sted. Biomassen opholder sig samlet set i anlægget i mere end 60 dage (tanke med varme + gasopsamling), inden biomassen ender i en lagertank uden varme, hvorfra biomassen herefter pumpes til udleveringstanken.
I biomassehal 2 er der mulighed for opbevaring af faste biomasser.
Den afgassede biomasse anvendes herefter som et gødningsprodukt på de lokale landbrug. Dette produkt har større
tilgængelighed og dermed næringsstofoptagelse for planter sammenlignet med traditionelt udspredt husdyrgødning.
Dette bevirker at en del af den meget energitunge, udenlandske kunstgødning fortrænges ved brug af lokalt produceret, organisk gødning.
Gassen opsamles fra både reaktortanke og efterlagertanke og indgår i en rensningsproces (gasopgradering), hvor
biogassen forædles således, at metan (ca. 60%) skilles fra CO₂ (ca. 40%) og svovlbrinte samt lattergas (ca. <1%). Herefter kan den rene gas sælges som bionaturgas, evt. til gasnettet, eller tryksættes og bortfragtes flydende. På baggrund af denne biogasproduktion, bidrager anlægget til den danske energiinfrastruktur med grøn energi, som kan
fortrænge fossilt energi.
Det skal forventes, at det samlede gasoplag på anlægget vil blive på mellem 10 og 50 ton, og virksomheden skal derfor sikkerhedsgodkendes efter Risikobekendtgørelsen, som et kolonne 2 anlæg. Odder Kommune bliver koordinerende myndighed på denne opgave.
3.3.3
Projektets indflydelse på energi og klima
Udviklingen indenfor biogasområdet har været stor de seneste år, og biogasbranchen er på vej ind i en ny fase. En
fase, hvor der forventes fokus på forædling af gassen og brug af den klimaneutrale CO2. Med dette for øje ønsker
Bioenergi Østjylland at gøre plads til en række definerede teknologier, som kan forventes i relation til det beskrevne
biogasanlæg. Dette gøres i form af nogle tekniske områder indenfor projektområdet.
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Der er forventet krav om at den afgassede biomasse skal afkøles til ca. 15 – 20 grader C. Dette vil forventeligt ske ved
brug af varmevekslere, hvilket muligvis kan skabe så store varme mængder at opvarmning af ejendommene i Torrild
og måske også Gjesing med overskudsvarme fra biogasanlægget er muligt.
Den fraspaltede klimaneutrale CO2 forventes årligt at være på ca. 70.000 ton svarende til udledningen fra ca. 42.000
gennemsnitsbiler i Danmark per år, eller 6.400 danskers årlige CO2-emission 3. Netop den frie CO2 er interessant at
kunne opfange og bruge til lagring eller energiproduktion.

3.4

Planlægning for et biogasanlæg

I forbindelse med placering af et biogasanlæg er det væsentligt at undersøge og vurdere en række elementer, der
har betydning for et biogasanlæg og dets interaktion med omgivelserne.
I den sammenhæng er trafikale forhold blandt de væsentligste. Placeringen vest for Torrild er medvirkende til at sikre
at der bliver færre kørsler gennem Torrild by, da kørslerne nu opdeles i en nord- og sydgående retning mellem Torrild og Gjesing. Dertil skal lægges at placeringen kan sikres gode indkørsels forhold fra Nygaardsvej.
Størrelsen af biogasanlægget betyder at der kan forventes ca. 17.000 - 18-000 transporter pr år, svarende til ca. 58
transporter pr dag. En transport svarer til en kørsel ind til anlægget og en kørsel ud af anlægget. Der ønskes mulighed
for kørsel 6 dage pr uge, og dertil ønskes mulighed for perioder med mere intensiv kørsel. Den intensive kørsel kan
forventes i nogle perioder om foråret, i sommeren samt i sensommeren/efteråret og skyldes indkøring af biomasser til
oplagring samt udkørsel af afgasset biomasse.
Det har ikke været muligt at placere et biogasanlæg i Skanderborg kommune, hvorfor det har været vigtigt at finde
en placering i Odder kommune så vestlig som muligt. Årsagen til ønske om en placering så vestlig som muligt, skyldes
at biomassegrundlaget skal være tilgængeligt rundt om anlægget, for at mindske transportafstande. En placering
længere mod øst gør at en diameter på 25 km flytter delvist ud i havet, hvilket gør at andre biomasseleverandører får
længere afstand til biogasanlægget.
En placering på den vestlige side af Torrild sammen med solcelleanlæg, gør at det herved sikres at Torrild by ikke omkranses af vedvarende energi anlæg (VE anlæg) på alle sider. Når placeringen sker sammen med solcelleanlæg, er der
derudover mulighed for på sigt at kunne skabe synergier mellem forskellige typer VE anlæg og teknologier.
Dertil er en række forhold omkring miljø, natur og visuel påvirkning af særlig betydning for valg af placeringen vest
for Torrild.
Lugt og støj betyder at afstanden til naboer er interessant. Den her valgte placering giver en god afstand til omkringliggende naboer. Nedenfor på figur 3.2 ses en opmåling fra et forventet luftafkast i midten af projektområdet til de
nærmeste naboer. Ejendommene på Nygaardsvej 85 og 89 er ikke med i opmålingen, da disse søges opkøbt. Der er
således minimum 400 meter til nærmeste nabo, og ca. 670 meter til udkanten af Torrild by. Ud fra tankerne omkring
anlægget vurderes dette at være en tilstrækkelig afstand til at sikre at de gældende regler herfor overholdes og de
omkring boende ikke generes, både når det angår lugt og støj.

3

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfremskrivning/ga22_-_hovedrapport.pdf
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Figur 3.2. Afstand til naboejendomme, målt fra et forventet lugtcentrum på biogasanlægget.

Området er screenet for natur og naturområder og fundet at der ikke er hverken §3 naturområder eller Natura2000
områder indenfor projektområdet. Der ligger 3 mindre §3 søer mellem 100 og 200 meter fra området til biogasanlæg.
Dette områder indgår i projektområdet for solceller, hvilket der i den videre proces skal vurderes, hvordan projektet
tager tilstrækkeligt hensyn til naturinteresserne.
I forhold til fredninger og kulturarv så er der nogle beskyttede diger i nærheden, som skal tages i betragtning i forbindelse med etableringen af biogasanlægget. Dette anses som uproblematisk.
Natur- og fredningsområder ses nedenfor på figur 3.3.
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Figur 3.3. Natur- og fredningsområder omkring projektområdet.

Som det ses på figur 3.3, er der vindmøller i nærheden. Biogasanlægget må forventes at blive af en størrelse, der
kræver et risikodokument. Dette sker når der oplagres mere en 10 ton blandet gas (metan og kuldioxid). I relation hertil er der en vejledende afstand mellem møller og gasoplag på 1,7*navhøjden, dvs. der er behov for en afstand fra
møller til tanke med gas på 1,7*49 meter, altså 84 meter. Dette berører således kun det sydøstlige spids af projektområdet. Dette område kan derfor benyttes til andre teknologier.
Placeringen af biogasanlægget med solceller omkring gør at anlægget kommer på afstand og desuden vil der blive
etableret beplantning rundt om det samlede projektområde. Dette er med til at sikre at biogasanlægget visuelt ikke
vurderes at være markant i landskabet. Derudover vil der i det endelige design arbejdes med at de høje bygningselementer, så vidt muligt, findes mod midten af biogasanlæggets projektområde, for derved at reducere den visuelle
påvirkning fra anlægget.

3.5

Samlet vurdering af biogasanlæggets placering

Det er vurderet at denne placering af Bioenergi Østjylland er god. Dette gælder såvel set i relation til infrastrukturen
og logistikken i relation til biomassegrundlaget, men også i relation til afstande til naboer. Detailprojekteringen af biogasanlægget vil kunne optimere afstandene til naboer, hvilket vil have betydning i relation til både lugt og støj.
Anlæg af denne størrelse og teknologi vil kunne holde lugtpåvirkninger på 10 LE/m3 over egen matrikel cirka, hvilket
betyder at gældende lugtgrænseværdier kan overholdes. Afstande på ca. 500 meter suppleret af beplantning vil ligeledes gøre at biogasanlægget ikke vil støje mere end tilladt for virksomheder.

13/17

At placere et biogasanlæg inde i en solcellepark vurderes at være ideelt, dels fordi at solcelleparken er medvirkende til
at skabe afstand fra naboer til biogasanlægget, dels fordi der på sigt kan skabes synergi mellem den producerede
strøm fra solcellerne og den på biogasanlægget frigivne CO2.

4.

Afrunding

Etablering af en samlet energipark med flere grønne energiproduktionsformer ses som et interessant projekt. Et projekt, hvor det om få år forventes at samspillet mellem flere produktionsformer kan forventes at kunne danne synergier
med hinanden.
En samlet placering af en solcellepark og et biogasanlæg vil samtidig være medvirkende til at Torrild kan friholdes for
projekter på den østlige og nordlige side af byen.
På denne baggrund vurderes dette samlede projekt som godt for Odder kommune, den grønne omstilling, områdets
landmænd men også for lokalområdet, der kan sikres grøn energiforsyning.
Projektet er beskrevet ud fra nuværende kendskab og forventning til projektet. Den videre bearbejdning af projektet
og tilpasning af afgrænsning vil ske i tæt samarbejde med Odder Kommune og efter dialog med naboer og interessenter ifm. foroffentligheden. Netop derfor foreslås det, at der i materiale til foroffentlighed er tydeliggjort, at projektet
og dets afgrænsning ikke er endelig, og kan tilpasses ifm. kommende proces
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Bilag
Odder Bioenergipark
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Bilag 1 – Kort over projektområdet med diverse bindinger
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Bilag 2 – Kort over projektområdet med råderetter på de enkelte matrikler, der indgår i projektområdet
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