HVAD ER ET ’FÆLLES BIOGASANLÆG’ I MODSÆTNING TIL ET ’GÅRDBIOG

HVORDAN FUNGERER ET BIOGASANLÆG, OG HVORDAN ER DET OPBYGG
HVAD ER ØKONOMIEN I ET FÆLLES BIOGASANLÆG?

Spørgsmål til debat

Foreløbig tidsplan

Aalborg kommune vil gerne høre din mening om fremtiden for biogasanlæg
i kommunen.

Det forventes, at et forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering for biogasanlæg i Aalborg kommune kan offentliggøres i vinteren 2011/2012 og at
det kan vedtages endeligt medio 2012. Der er offentlig høring om forslaget i HVILKET
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uger inden den endelige vedtagelse. Indsigelser og synspunkter som fremkommer i offentlighedsfasen behandles herefter.

•
•
•
•
•

Hvor synes du fremtidens biogasanlæg skal ligge i Aalborg Kommune?
Er der særlige forhold der skal belyses i den videre planlægningsproces?
Hvor udnyttes biogaspotentialet bedst?
Hvordan kan der tages størst mulig hensyn til naboer, når anlæggene
skal placeres?
Hvordan indpasses biogasanlæg bedst i landskabet, herunder
samspillet med andre tekniske anlæg og bygninger?

Placering af biogasanlæg i
Aalborg
kommune
LOVGRUNDLAG
GÆLDER FOR
BIOGASANLÆG?

HVAD ER LOKALISERINGSKRITERIERNE FOR ET BIOGASANLÆG?

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål vedrørende planlægningen for biogasanlæg i Aalborg
kommune kan du henvende dig til Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 9931 2243.
Ideer, synspunkter og forslag sendes til Aalborg kommune senest den 28.
september 2011 til Aalborg kommune.
plan.byg@aalborg.dk

Love, regler og bekendtgørelser
Planlægning for biogasanlæg er omfattet af en lang række love, regler
og bekendtgørelser. Af de vigtigste bør nævnes Planloven, herunder
bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM). Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV), Miljøbeskyttelsesloven, med
tilhørende godkendelsesbekendtgørelsen og Varmeforsyningsloven.

www.aalborgkommune.dk/kommuneplan/global+services/nyheder

ET ’FÆLLES BIOGASANLÆG’ I MODSÆTNING TIL ET
GASANLÆG’?

gen officiel definition på et fælles biogasanlæg. Almindeligvis forstår man ved et
nlæg, at mere end én husdyrbesætning leverer gødning til anlægget, og at dette
placeret på en gård. I modsætning hertil er et gårdbiogasanlæg normalt placeret på
hvor der kan modtages husdyrgødning fra alle gårde indenfor én bedrift.

g er et stort anlæg, der kræver en relativt stor investering. At deltage i et
an derfor være en mulighed for de mange, der ikke har mod på at investere i et
ælles biogasanlæg modtager gødning fra mange besætninger, kvægbrug, svinebrug
ganisk affald og/eller energiafgrøder. Det betyder, at der kan ske en omfordeling af
fra brug med for meget til brug med plads til lidt mere.

Thorsø Biogas. Foto: Biogassekretariatet.

det sig om kvælstof og fosfor, som flyttes fra svine- til kvægbrug, og kalium der flyttes
. Eller næringsstoffer, der flyttes til plantebrug. Afgasset husdyrgødning er mere
planterne en rågylle, og derved udnyttes næringsstofferne bedre. Anlægget kommer
om en omfordelingscentral, der på en mere effektiv måde erstatter den omfordeling
r allerede sker i dagens landbrug. På et husdyrbrug er landmandens
nce at producere kød og/eller mælk. Landmanden har ikke altid den fornødne
ller tid til at drive et biogasanlæg så effektivt som muligt. På et fællesanlæg, er der
sonale, som er uddannet til at vedligeholde teknikken og få så meget ud af
som muligt.

Kommuneplantillæg med Miljøvurdering

Alle foto er udlånt fra Biogassekretariatet hjemmeside.

pisk fra et fællesanlæg, fordi dette kan placeres ved et fjernvarmemarked, hvor overskudsvarmen
an erstatte naturgas, halm eller andet i varmeforsyningen.

I perioden fra den 31. august til
den 28. september
2011 (4 uger)
Introduktion til biogasanlæg. Biogassekretariatet
januar 2011
har alle mulighed for at komme
med ideer, synspunkter og forslag
til den videre planlægningsproces.

eterinært stilles der ofte skrappere krav til fællesanlæg end til gårdanlæg. Processen medfører
rab af smittekim og parasitter. Men det indebærer at rågylle adskilles fra afgasset gylle, og der
tså skal anvendes separate pumper og rør til pumpning af frisk og behandlet biomasse. Desuden
an der være krav til procestemperaturen, fordi hygiejniseringen sker hurtigere jo højere
mperaturen er. Endelig kan der være krav til en garanteret opholdstid i rådnetanken for
omassen for at sikre en tilstrækkelig hygiejnisering. Disse forhold er dog afhængige af, hvilke
omasser der anvendes. Er der tale om slagteriaffald er en god hygiejnisering naturligvis af større
gtighed, end hvis der kun anvendes gylle og energiafgrøder.

ed drift af et fælles biogasanlæg køres biomasserne oftest til og fra anlægget, og der er blevet
illet spørgsmålstegn ved, om man herved ikke blot bruger en masse brændstof for at producere
ogassen. Til transport anvendes dog kun få procent af den energimængde anlægget producerer.
ertil kommer selvfølgelig el til drift af pumper o.l. samt noget af den varme, der produceres. I alt
dgør det samlede energiforbrug ofte kun omkring 10 % af den mængde der produceres, og
nergibalancen er dermed meget fin.

ogasanlæg ved Lemvig. Foto: Lemvig Biogas.

es den producerede biogas til produktion af el og varme vha. et
oranlæg. Ca. 40 % af energien ender som el, der afsættes til elnettet. Omkring 50 %
ved motor- og røggaskøling som anvendelig varme, hvoraf en mindre del anvendes
af rådnetankene. Resten tabes. Meget sjældent kan hele den store varmemængde,
, anvendes fuldt ud på et gårdanlæg, og en del må bortkøles. Det kan den derimod

biogasanlæg. Biogassekretariatet januar 2011

andergård – et eksempel på et gårdbiogasanlæg. Foto: Biogassekretariatet.

7

Den afgassede gylle suges op af tankbilen fra lagertanken og køres herefter ud til leverandørernes gyllelagertanke.
Foto: Biogassekretariatet.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Modtagetank
I modtagetanken blandes biomasserne vha. en neddykket omrører til en homogen masse. Typisk
har modtagetanken en kapacitet, der er stor nok til at anlægget også kan drives hen over
weekender uden tilførsel af friske forsyninger. Fra modtagetanken pumpes biomassen til
rådnetanken enten direkte eller oftere via varmevekslere for at genanvende noget af varmen fra
den biomasse, der samtidig pumpes ud af tanken. Undervejs neddeles biomassen almindeligvis i
en såkaldt mascerator for at lette udrådningen og hindre fastgroning i varmevekslerne. Ind- og
udpumpning sker i intervaller over døgnet. Anlæggene er således, hvad man kalder semikontinuerte. Tiden mellem pumpninger har bl.a. betydning for hvor god en hygiejnisering, der
opnås, og for hvor stabil en drift man kan opnå.
Rådnetank
Rådnetanken, der oftest er en ståltank, er normalt forsynet med varmerør, og temperaturen i
tanken holdes typisk enten i det mesofile temperaturområde omkring 37° C eller termofilt omkring
52° C. Ved termofil drift kan man klare sig med en mindre tank, fordi udrådningen går hurtigere. Til
gengæld kan processen være mere følsom overfor hæmning af bl.a. kvælstof, eller rettere
ammoniak. Valget afhænger derfor ofte af hvilke biomasser, der anvendes. Rådnetanken, der er
isoleret for at mindske varmetabet, er desuden forsynet med et omrøresystem, der kan holde
tanken fuldt opblandet. Desuden er den forsynet med diverse temperatur- og trykfølere til kontrol af
driftstemperatur og fyldningsgrad. Endelig er tanken forsynet med et overløbsrør med kontakt til
lagertanken, hvilket sikrer at tanken ikke kan overfyldes.

Stigsborg Brygge 5

Tlf. 9931 2000

www.aalborgkommune.dk

9400 Nørresundby

Fax 9931 2009

teknik.miljoe@aalborg.dk
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Kommuneplantillæg

Hvad er fælles biogasanlæg?

Placeringshensyn

Aalborg kommune er i gang med en overordnet planlægning for udpegning
af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg. Planlægningsprocessen skal munde ud i et kommuneplantillæg, som skal indeholde
potentielle placeringsmuligheder og generelle retningslinjer for placering af
større fælles biogasanlæg.

Fælles biogasanlæg er et anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale, primært bestående af husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter, ejet og
drevet af en selvstændig juridisk enhed. Der er således ikke tale om gårdanlæg der kun behandler gylle fra egen produktion. I forbindelse med de fælles
biogasanlæg, afleveres husdyrgødningen til produktion af biogas og herefter hentes den igen til udspredning på markerne. I produktionen af biogas
”afgasses” gyllen, hvilket producerer selve biogassen, og samtidig betyder, at
gyllen lugter mindre, når den spredes på markerne. Et biogasanlæg består af
en modtagerhal, hvor gylletransporterne aflevere gyllen under kontrollerede
forhold, så lugtgener ikke slipper ud til omgivelserne. Herefter transporteres
gyllen i et lukket system til en eller flere tanke, hvor biogassen udskilles. Til
slut bliver gyllen hentet igen af gylletransporter og kørt tilbage til landmanden.
Det hele foregår under strenge krav til udledelse af lugt.

Der skal foretages en række placeringshensyn, inden udpegningen af potentielle områder til biogasanlæg. Selvom de nyeste anlæg i princippet er
lugtfri, skal der som udgangspunkt være en buffer på 500 meter mellem
anlægget og støj- og lugtfølsom arealanvendelse, som fx boligområder.
Derudover er der en lang række af områder, hvor der er forbud mod at
opføre biogasanlæg, ligesom der er områder, hvor det enkelte projektforslag først skal vurderes.
Aalborg kommune har udarbejdet et kort, der viser mulige placeringer af
biogasanlæg, hvor lovgivningens krav til eksempelvis beboelse, natur,
grundvand m.v. overholdes. Dette kort er en såkaldt ”positiv udpegning”,
hvor alle umiddelbare restriktionsområder er skåret fra. Udpegningen
betyder ikke, at der er givet tilsagn om, at der kan placeres et biogasanlæg i området. Nogle restriktionsområder kan ikke diskuteres (forbud),
mens andre restriktionsområder kan fraviges ved en konkret vurdering
(Vurderingszone). Derfor kan der i forhold til nedenstående kort, også
opstå områder, egnede til placering af biogasanlæg, der ikke umiddelbart
fremgår af kortet og andre kan udgå. Der er andre forhold der kan spille
ind på, hvor det er hensigtsmæssigt at placere nye biogasanlæg. Her er
eksempelvis nærhed til landmanden og naturgasledninger forhold, der
kan få indflydelse.
Placeringsmuligheder for et biogasanlæg vil dog endeligt afhænge af en
konkret vurdering af en ansøgning.

Aalborg kommune ønsker at finde de steder der er bedst egnede til biogasanlæg, hvor afstanden til naboer og vigtig natur er størst, samtidig med at
afstanden til gyllen er mindst.
Tanken bag dette debatoplæg er, at alle områder der kan egne sig til placering af et biogasanlæg, præsenteres for offentligheden. På den måde kan
interessenter forholde sig til en række konkrete områder, og komme med
deres holdninger hertil. Det er dog ikke ensbetydende med, at alle områder
vil indgå i den videre planlægning, ligesom nye områder kan komme til, på
baggrund af den offentlige høring og det videre planlægningsarbejde.

Miljøvurdering

I Aalborg kommune er der ca. 55.000 dyreenheder,
hvilket svarer til ca. 1,1 mio. tons husdyrgødning om året.

Parallelt med planarbejdet skal der udarbejdes en miljøvurdering (MV).
Formålet med miljøvurderingen er at belyse og vurdere alle væsentlige
miljøforhold. Dermed får politikerne i byrådet det bedst mulige grundlag at
træffe beslutninger på.
Pandrup

Statslige mål

Tylstrup

Det er et mål, at op til 50% af husdyrgødningen i landet kan anvendes til
grøn energi i 2020 i form af biogas. For at opnå målet forudsættes det, at
der gennemføres en kommunal planlægning for lokalisering af biogasanlæg.
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I Aalborg kommune er der en langsigtet målsætning om, at vi skal være
uafhængig af fossile brændsler i 2050. En væsentlig forudsætning for, at
denne målsætning kan opfyldes er, at der anvendes biobrændsel herunder
biogas. Aalborg kommune arbejder desuden for, at der udpeges områder
til placering af biogasanlæg, at biogasproduktionen søges fremmet og at
anvendelsen af biogas på bygasnettet undersøges.
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Mulige områder til placering af biogasanlæg
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