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DET VIDERE FORLØB 

Når høringsperioden er slut, vil alle bidrag blive forelagt Byrådet, inden der ta-
ges endelig stilling til planen. Hvis Byrådet vil foretage ændringer af det offent-
liggjorte forslag, vil eventuelle berørte borgere få lejlighed til at udtale sig inden 

den endelige vedtagelse. Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bi-
dragydere blive orienteret om Byrådets beslutning. 

LOKALPLANENS OPBYGNING 

En lokalplan består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser sup-
pleret med et eller flere kortbilag.  

En redegørelse beskriver formål og hovedindhold i en lokalplan. Herudover re-
degøres der blandt andet for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen for-
holder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver 
tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. 

Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremti-
dige anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser 
står i venstre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i højre 
spalte. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

En lokalplan regulerer kun fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan 
således fortsætte som hidtil - også ved ejerskifte. Lokalplanen medfører heller 
ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i pla-
nen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv 
vælger at ændre forholdene i området. 

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i § 
13 i lokalplanen.

 

 

 

 

 

OFFENTLIG HØRING  

Byrådet fremlægger hermed forslag til lokalplan 23.10.L01 i offent-
lig høring i 8 uger, fra den 21. september 2016 til den 22. novem-
ber 2016. 

Lokalplanforslaget giver mulighed for anvendelse af lokalplanom-
rådet til renseanlæg, genbrugsplads og etablering af biogasanlæg 
samt kontor, værksteds- og lagerfaciliteter. 

I høringsperioden har borgere, interesseorganisationer og an-
dre myndigheder mulighed for at komme med synspunkter, 
kommentarer eller indsigelser. Eventuelle bidrag skal være 
Varde Kommune i hænde senest: 

Tirsdag den 22. november 2016 

Bidrag kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev 
til Plan og Byudvikling, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. 
Mærk bidraget med ”Lokalplan 23.10.L01, Varde Kommune”. 
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 BAGGRUND OG FORMÅL 

 

 

 

Figur 1. Lokalplanområdets afgrænsning 

I forbindelse med en kommende centralisering af rensean-
lægsstrukturen i Varde Kommune ønsker DIN Forsyning 
A/S at udbygge det eksisterende Varde Renseanlæg, se Fi-
gur 1, og etablere et biogasanlæg i tilknytning hertil til be-
handling af spildevandsslam fra renseanlæggene i hele 
kommunen. Renseanlægget går derfor fra at være et ener-
giforbrugende til et energiproducerende anlæg. Biogassen 
vil via en intern gasmotor blive anvendt til produktion af 
strøm til el-nettet og levering af intern varme på biogasan-
lægget og i tilhørende lokaler. Det er kun en meget lille del 
af varmen, der går til opvarmning af lokaler, hovedparten af 
varmen går til at holde temperaturen oppe i selve biogasan-
lægget. Placeringen af biogasanlægget på Varde Rensean-
læg er en følge af centraliseringen af spildevandsrensnin-
gen på to større renseanlæg i Varde Kommune. Ved centra-
liseringen produceres langt hovedparten af biomassen eller 
slammet til forgasning i biogasanlægget på Varde Rensean-
læg.  

Projektet omfatter udvidelse af det nuværende renseanlæg 
fra 32.000 PE til 60.000 PE med etablering af et tilknyttet 
biogasanlæg. Udbygningen med tankanlæg m.v. vil ske in-
den for den eksisterende bygningsmasse og arealreserva-
tion på renseanlægget.  

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anven-
delse til at omfatte udbygningen af det nuværende rensean-
læg og genbrugsplads samt til etablering af et biogasanlæg 
under hensyntagen til de eksisterende forhold, herunder na-
turbeskyttelse, tekniske anlæg samt infrastruktur. Lokalpla-
nen fastlægger endvidere bestemmelser for skiltning, be-
plantning m.v. Denne lokalplan ophæver lokalplan nr. L 669, 
der gælder for det nuværende renseanlæg. 
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 OMRÅDETS BELIGGENHED 
 Lokalplanområdet ligger umiddelbart vest for Varde, jf. Figur 
2. Lokalplanområdet afgrænses mod øst af omfartsvejen 
Nordre Boulevard, der udgør en del af ringvejssystemet 
rundt om Varde by. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af 
Gl. Kærvej. Mod vest og syd afgrænses området af levende 
hegn mod Varde Ådal med natur- og landbrugsarealer. Om-
rådet vejbetjenes fra Nordre Boulevard og Gl. Kærvej. 

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 8 ha og omfatter en 
del af matr. nr. 83h Varde Markjorder. 

EKSISTERENDE FORHOLD 
Lokalplanområdet ligger i landzone og anvendes til offent-
lige, tekniske formål (Varde Renseanlæg samt Varde Gen-
brugsplads).  

Projektområdet grænser op til et område, udpeget som vær-
difuldt kystlandskab og er omkranset af landskabstypen dal-
landskab. Nationalpark Vadehavet ligger umiddelbart syd og 
vest for området. 

Området ligger umiddelbart nord for Varde Ådal, på grænsen 
mellem byområderne mod øst, og det store åbne landskab, 
der breder sig mod vest, ud mod Ho Bugt og Vadehavet. De 
store bakkeøer omkring projektområdet, Varde Bakkeø mod 
nord og Esbjerg Bakkeø mod syd, er moræneaflejringer fra 
forrige istid. Overordnet set opleves landområderne vest for 
Varde som ret flade og udjævnede bakkeformationer, uden 
markante terrænspring. 

Den nærmeste bebyggelse er boligområderne på Åbrinken 
250 meter nord for lokalplanområdet samt ved Pramstedvej 
350 meter øst for området. 

 

Figur 2. Lokalplanområdets beliggenhed vest for Varde og nærheden til Nationalpark Va-
dehavet. 

 

Omkringliggende 
områder 

Lokalplanområdet 
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LOKALPLANENS INDHOLD  
Lokalplanens bestemmelser fastlægger områdets anvendelse 
til udbygning af det nuværende renseanlæg, genbrugsplads 
og til etablering af et biogasanlæg og øvrige tekniske anlæg i 
tilknytning hertil. 

Udbygningen af det eksisterende renseanlæg og etableringen 
af biogasanlægget medfører, at der inden for lokalplanområ-
det etableres en række tanke, bygninger med procesanlæg, 
skorsten, lagre samt øvrige tekniske anlæg med relation til 
renseanlægget og biogasanlægget. 

For at sikre anlæggets indpasning i forhold til omgivelserne og 
i den eksisterende bebyggelse fastlægger lokalplanen en 
række bestemmelser for anvendelse, bygningernes fremtræ-
den (blandt andet placering, bygningshøjder, farver, materia-
ler), terrænregulering, beplantning m.v. 
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  I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 

af 23. november 2015) fastsættes herved følgende bestem-
melser for det i § 2 nævnte område. 

   

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL 
 

1.1 

 

 

 

Formålet med lokalplanen er, 

at området anvendes til teknisk område i form af biogasanlæg, 
renseanlæg, genbrugsplads samt kontor-, værksteds- og la-
gerformål,  

at fastlægge bestemmelser for områdets disponering med 
henblik på at reducere miljømæssige risici og visuel påvirk-
ning. 

 Formålet med denne lokalplan er at tilvejebringe det plan-
mæssige grundlag for udvidelsen af Varde Renseanlæg 
fra en nuværende kapacitet på 32.000 PE til 60.000 PE 
med et tilknyttet biogasanlæg til forgasning af spilde-
vandsslam. Udvidelsen af det eksisterende renseanlæg 
er et led i centraliseringen af spildevandsrensningen i 
Varde Kommune. Lokalplanen skal desuden sikre den 
fortsatte anvendelse til henholdsvis renseanlæg og gen-
brugsplads samt at området kan benyttes til kontor-, 
værksteds- og lagerformål. 

Formålet med lokalplanen er endvidere at sikre, at etable-
ringen af et biogasanlæg sker, så anlægget indpasses i 
den eksisterende bygningsmasse og under hensyntagen 
til omgivelserne.  

§ 2  OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG 
ZONESTATUS 

   

2.1  Lokalplanen afgrænses som vist på Bilag 1 og omfatter en del 
af matrikel nr. 83h Varde Markjorder. 

  Lokalplanen afgrænses inden for matrikel 83h Varde 
Markjorder.  

2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og den af lokalplanen om-
fattede ejendom forbliver i landzone. 

   

§ 3 
 

OMRÅDETS ANVENDELSE 
  

3.1 

 

 
 

 Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til tekniske for-
mål i form af renseanlæg, biogasanlæg, genbrugsplads samt 
kontor- værksteds- og lagerformål. Der må kun opføres eller 
indrettes bebyggelser, der er nødvendige i forbindelse med 
driften af rense- og biogasanlæg, genbrugsplads samt kontor-, 
værksteds- og lagerformål.  

Anvendelse  Lokalplanen giver mulighed for, at området fortsat kan an-
vendes til renseanlæg og genbrugsplads samt til etable-
ring af biogasanlæg med de nødvendige bygningsværker, 
tankanlæg m.v. Lokalplanen giver endvidere mulighed 
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 for, at området kan benyttes til kontor-, værksteds- og la-
gerformål.  

  Lokalplanområdet inddeles i fire delområder, jf. Bilag 2, og de-
res anvendelse fastlægges til følgende: 

Afgrænsning  Lokalplanområdets samlede anvendelse er knyttet op på 
fire delområder, der skal sikre en klar afgrænsning mel-
lem de forskellige aktiviteter i lokalplanområdet. 

  Delområde 1 skal anvendes til kontor-, værksteds- og lagerfor-
mål.  

  I delområde 1 kan der opføres kontor- værksteds- og la-
gerfaciliteter enten i tilknytning til eller uafhængig af aktivi-
teterne i de øvrige delområder.  

  Delområde 2 skal anvendes til genbrugsplads.    I delområde 2 må der opføres eller indrettes tekniske an-
læg og bebyggelser, der knytter sig til driften af genbrugs-
pladsen. Der må opstilles flytbare åbne og lukkede con-
tainere på stationen. 

  Delområde 3 skal anvendes til rense- og biogasanlæg.    I delområde 3 må der kun opføres eller indrettes tekniske 
anlæg og bebyggelser, der knytter sig til driften af rense-
anlæg og biogasanlæg. 
 

  Delområde 4 skal anvendes til klimasikring, beplantnings-
bælte, hegning og friareal. Friarealet mod øst skal friholdes for 
beplantning med høje buske og eller træer.  

 

 

 

 Delområde 4 omfatter arealerne rundt om delområderne 
1-3. Delområdet skal sikre, at der kan etableres en af-
skærmende beplantning og hegn rundt om tekniske an-
læg samt sikre, at der kan foretages de nødvendige kli-
masikringer af anlægget i forbindelse med udbygninger 
eller ombygninger af digeanlægget omkring renseanlæg-
get og biogasanlægget. 

§ 4  UDSTYKNING  
   

4.1 

 

 Der kan ske sammenlægninger og udstykninger, der ikke er i 
strid med lokalplanens opdeling i anvendelser. 

  Inden for lokalplanen kan der ske sammenlægninger og 
udstykninger af delområder, som svarer til anvendelsen. 

Lokalplanområdet kan udstykkes i sokkelgrunde til tekni-
ske anlæg og bygninger. En sokkelgrund består af arealet 
svarende til soklen på bygningen. Der gives mulighed for 
udstykning af de tekniske anlæg og bygninger for fortsat 
at sikre gode muligheder for drift af aktiviteterne i lokal-
planområdet. 
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4.2  Inden for lokalplanområdet kan arealer til tekniske anlæg og 
bygninger udstykkes som sokkelgrunde. Tekniske anlæg ved-
rører alene anlæg, der er nødvendige for drift af renseanlæg, 
biogasanlæg, gasmotoranlæg og genbrugsstationer. 

  Muligheden for udstykning skal ses i sammenhæng med 
en fremtidssikring ved udvidelsen af aktiviteterne til ek-
sempelvis at omfatte modtagelse af husholdningsaffald 
som en del af aktiviteterne i et koncerntilknyttet selskab. 

Med henblik på fremtidssikring i forbindelse med at den 
nuværende administration af anlæggene eksempelvis kan 
nedlægges eller flyttes, skal der være mulighed for, at 
delområde 1 kan udstykkes til brug for faciliteter (kontor, 
værksted og lager), der ikke er relateret til aktiviteter i del-
område 2 eller 3.  

Der kan ikke ske udstykning af tekniske elektriske anlæg 
på sokkelgrund til el-distribution omfattende luftbårne el-
ledninger, transformerstationer, teknikskabe og teknikka-
biner til luftledninger. 

§ 5  VEJE, STIER OG PARKERING  
  

5.1 
 

 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Nordre Boulevard og/eller 
Gl. Kærvej, jf. Bilag 2. 

 
 

Veje og parkering  Trafikalt forsynes lokalplanområdet med kørende trafik fra 
henholdsvis Nordre Boulevard og Gl. Kærvej. Nordre 
Boulevard er en del af ringvejssystemet rundt om Varde. I 
forbindelse med etablering af et biogasanlæg forventes 
der ingen forandringer af betydning i trafikmængden til og 
fra lokalplanområdet, og de eksisterende vejadgange 
fastholdes. Der er ikke behov for udbygning/ændring i ad-
gangsforholdene.  

Den sydligste adgangsvej fungerer primært som ad-
gangsvej til den del af matrikel 83h, som ikke er omfattet 
af lokalplanen. Adgang til lokalplanområdet via denne 
sydlige adgangsvej vil kun ske undtagelsesvis, i tilfælde 
hvor de øvrige adgangsveje ikke kan benyttes.  

5.2 
 

 Parkeringspladser skal indpasses i delområderne 1-3. Delom-
råderne er angivet på Bilag 2. 
 

  Driften af renseanlæg, genbrugsplads samt biogasanlæg 
kræver parkeringsarealer til personale og eventuelt trans-
portkøretøjer. Parkeringsarealerne skal indpasses i lokal-
planområdet inden for beplantningsbælterne, der omkran-
ser området. 



BESTEMMELSER     REDEGØRELSE   

Lokalplan 23.10.L01 – Varde Kommune   VF-TR-004 ver. 11 11 

 

5.3  De interne køreveje på grunden reguleres ikke med lokalpla-
nen. 

   

5.4  Adgangsvejene til delområde 3 skal klimasikres mod fremti-
dige oversvømmelser.  

Klimasikring  I overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer 
skal det sikres, at fremtidige aktiviteter udformes under 
hensyn til potentielle fremtidige oversvømmelser.  

I henhold til Klimatilpasningsplan for Varde Kommune, 
Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 skal alt byggeri såle-
des klimasikres til en vandstandsstigning i forbindelse 
med kommende stormflodshændelser.  

Adgangsveje må således ikke medvirke til at vand ledes 
til oversvømmelsesfølsomme områder inden for lokalpla-
nen.  

Renseanlægget og biogasanlægget med tilhørende elek-
triske installationer udgør særlige risikoområder inden for 
lokalplanens delområde 3. Det nuværende dige udbyg-
ges/ombygges til at sikre delområde 3 mod kommende 
oversvømmelser.  

Adgangsvejene skal derfor anlægges med toppunkt i en 
kote tilsvarende digekronen på 6,0 meter DVR90. Alter-
nativt skal adgangsvejen ved diget forsynes med en port-
adgang med vandtætte skotter.  

§ 6 
 

BEBYGGELSENS OMFANG OG 
PLACERING 

   
 

•  6.1 
  

    
 

 Lokalplanområdet opdeles i fire delområder, der er angivet på 
Bilag 2.  
 

Bebyggelse og 
anlæg 

 
 
 
 

 Bebyggelse i lokalplanområdet skal opføres inden for del-
område 1 og 2 vist på Bilag 2 samt i de udpegede bygge-
felter i delområde 3 vist på Bilag 3. Herved placeres be-
byggelsen i delområde 3 inden for det udbyggede dige, 
der sikrer anlægget mod oversvømmelser, og sikrer, at 
der ikke kan ske udsivning til vandløbet mod øst og Varde 
Å mod syd i tilfælde af spild eller uheld.  
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6.2  Bygninger og anlæg skal placeres inden for delområdernes af-
grænsning. 
 

Delområder 
 

 Opdelingen i delområder sker for at sikre en klar afgræns-
ning mellem aktiviteterne i lokalplanområdet. Lokalplanen 
fastlægger desuden forskellige krav til bebyggelsen i tre 
delområder (1-3). 
 

   Bebyggelsespro-
center 

 Begrænsningen i bebyggelsesprocenten for hver af de tre 
delområder (1-3) er fastsat for at sikre en tydelig opdeling 
mellem de enkelte aktiviteter i området.  
 

  
DELOMRÅDE 1 

  Delområde 1 udgør et samlet areal på ca. 10.570 m2. I 
delområde 1 fastholdes den eksisterende anvendelse til 
kontor-, værksteds- og lagerformål. 
 

6.3  Bebyggelsesprocenten for delområde 1 må ikke overstige 
35 %. 

  Bebyggelsesprocenten er for eksisterende bygninger, 
som det fremgår af Bilag 3, på 30 %. 

6.4  Bebyggelse i delområde 1 må ikke opføres med en større højde 
end 8,5 meter i én etage. 

Byggehøjde  Den maksimale højde for bebyggelse i delområde 1 fast-
sættes til 8,5 meter. 
 

  
DELOMRÅDE 2 

  Delområde 2 udgør et samlet areal på ca. 12.330 m2. I 
delområde 2 fastholdes anvendelsen til genbrugsplads.  
 

6.5  Bebyggelsesprocenten for delområde 2 må ikke overstige 
25 %. 
 

Bebyggelsespro-
cent 

 Bebyggelsesprocenten er for eksisterende bygninger, 
som det fremgår af Bilag 3, på 2 %. 
 
Bebyggelsesprocenten er fastlagt med henblik på at frem-
tidssikre anvendelsen af genbrugspladsen mod fremtidige 
skærpede miljøkrav om eksempelvis overdækning af op-
lagspladser til opbevaring af flis, kompost, jord samt etab-
lering af bygninger til håndtering af forskellige affaldsty-
per, eksempelvis miljøfarligt affald. Overdækkede oplags-
pladser kategoriseres i den henseende som bebyggelse. 

6.6  Bebyggelse i delområde 2 må ikke opføres med en større højde 
end 8,5 meter i én etage. 

Byggehøjde  Den maksimale højde for bebyggelse i delområde i 2 fast-
sættes til 8,5 meter. 

  
DELOMRÅDE 3 

  Delområde 3 udgør et samlet areal på ca. 26.000 m2. I 
delområde 3 tillades udvidelse af renseanlægget samt 
etablering af biogasanlæg i sammenhæng med det eksi-
sterende renseanlæg. I delområde 3 tillades endvidere 
fremtidige udbygninger af renseanlægget samt etablering 
af ny reaktortank. 
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   Princip for etable-
ring af biogasan-

læg 

 Etableringen af et biogasanlæg, hvor bygningsmassen 
indpasses i den eksisterende bygningsmasse på Varde 
Renseanlæg, kan principielt ske som anført på princip-
skitsen i Bilag 4. En principiel visualisering fremgår af Bi-
lag 5. Visualiseringen er foretaget fra det indsigtspunkt, 
ved passage fra syd ad Nordre Boulevard over dalbroen 
over Varde Å, der forårsager den største visuelle påvirk-
ning af landskabet. 
 

6.7  Bebyggelsesprocenten for delområde 3 må ikke overstige 
50 %. 

  Bebyggelsesprocenten er for eksisterende bygninger og 
tankanlæg, som det fremgår af Bilag 3, samlet på 25 %. 
Heraf udgør bygninger 7 %. 

6.8  Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade i delområde 
3 må gives en højde, der overstiger 8,5 meter over eksiste-
rende terræn (eller det for grunden fastsatte niveauplan).  
 

Byggehøjde  I delområde 3 fastsættes den maksimale byggehøjde til 
8,5 meter for øvrige bygninger. 

6.9  Tankanlæg herunder biogasreaktorer må maksimalt opføres i 
en højde på 12 meter over terræn. 
 
 

Byggehøjde  I delområde 3 fastsættes den maksimale byggehøjde til 
12 meter for bioreaktortanke.  

6.10  Skorstene, tekniske installationer som eksempelvis topmonte-
rede omrørere, må ikke overstige 13 meter over terræn. 
 

Byggehøjde  I delområde 3 fastsættes højden for skorstene til 13 meter 
ud fra miljømæssige hensyn. 
 
Der må ikke på tankanlæg eller skorstene etableres an-
tenner, trapper, gelændere, gitre, platforme mv., der over-
stiger de maksimale højder på 13 meter for anlægget. 
 

6.11 
 

 Delområde 3 opdeles i fire byggefelter (A-D), der er angivet på 
Bilag 3. Ny bebyggelse skal opføres i byggefelterne. 
 

Byggefelter  I delområde 3 er der udpeget fire byggefelter (A-D). Be-
stemmelserne vedrørende byggefelter skal sikre indpas-
ningen af et biogasanlæg i det eksisterende renseanlægs 
bebyggelse og desuden medvirke til at mindske biogas-
anlæggets visuelle påvirkning på det omgivende land-
skab. 
 

6.12  I byggefelt A kan der opføres lave tankanlæg på maksimalt 3 
meter i højden til behandling af spildevand.  

  Byggefeltet er på ca. 2780 m2. Der kan eksempelvis opfø-
res tankanlæg til behandling af primær slam samt efter-
klaringstank til behandling af renset spildevand. 
 

6.13  I byggefelt B kan der opføres teknikbygninger og tankanlæg 
med en maksimal højde på 8,5 meter i tilknytning til biogasan-
lægget.  
 

  Byggefeltet er på ca. 1.140 m2. Der kan opføres eksem-
pelvis opføres teknikbygning til slamafvander, tankanlæg 
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til forbehandling af slam, modtagetank til ekstern spilde-
vandsslam, tankanlæg til afgasset tank. Flere tankanlæg 
vil blive overdækkede. 
 

6.14  I byggefelt C kan der opføres biogasanlæg bestående af bio-
gasreaktorer, gaslagertanke og teknikbygninger. Bygninger 
opføres med en maksimal højde på 8,5 meter og biogasreak-
tortanke på maksimalt 12 meter.  
 

  Byggefeltet er på ca. 2.800 m2. Arealet er reserveret til 
etablering af biogasanlæg.  

6.15  I byggefelt D kan der opføres lave tankanlæg på maksimalt 3 
meter i højden til behandling af spildevand. 

  Byggefeltet er på ca. 1.588 m2. Arealet er reserveret til en 
fremtidig udbygning af renseanlægget. 
 

6.16 
 

 Der må ikke etableres transformerstationer eller anlæg til el-
transmission i luftledninger til eksterne transformere.  
 

  Der må ikke etableres transformeranlæg ud over eventu-
elle transformeranlæg tilknyttet gasmotorer og transmissi-
onen af el på biogasanlægget og dermed produktionen af 
el fra biogas. 
 
Transmission af el fra gasmotor skal ske i jordkabler til 
eksterne transformerstationer.  
 

6.17     Bygninger, tankanlæg og tekniske installationer skal sikres 
mod forhøjet vandstand i tilknytning til stormflodshændelser 
og ekstremregnhændelser. 
 

Klimasikring  I forbindelse med ekstremregnhændelser i en kombina-
tion med stormflodshændelser kan der inden for diget i 
delområde 3 optræde en vandstand på indtil ca. 17 cm. 
Denne vurdering af vandstandsstigningen inden for områ-
det er foretaget under forudsætning af, at vandet fordeles 
jævnt inden for arealet, samt at samtidig sker en ind-
trængning af vand under digeanlægget svarende til en 
vandstandsstigning på 1 cm.  
 
Byggeri skal i overensstemmelse med kommuneplanens 
retningslinjer udformes under hensyn til potentielle fremti-
dige oversvømmelser. Bygninger samt anlæg til elektriske 
installationer skal derfor sikres mod indtrængende vand til 
minimum denne højde. Åbne tankanlæg skal dimensione-
res i overensstemmelse hermed. 
 
Klimasikringen af bygninger sker ved forhøjelse af sokkel.  
 

  Delområde 4    

6.18  Der må ikke ske bebyggelser af nogen art inden for delområde 
4. 

  Delområde 4 er reserveret til etablering af digeanlæg til 
klimasikring, beplantningsbælte, hegning og friareal.  
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6.19  Diget til sikring mod oversvømmelse skal udbygges og vedli-
geholdes i en maksimal kote for digekronen på 6,5 meter 
DVR90. 

  Digeanlægget udbygges og vedligeholdes til at kunne 
modstå kommende vandstandsstigninger i forbindelse 
med en fremtidig 100 års stormflodshændelse. Der er 
derfor taget højde for kommende vandstandsstigninger 
på op til kote 4,80 meter DVR 90. Digeanlæggets krone-
højde er derudover dimensioneret til at kunne modstå ef-
fekter af vindstuvning og bølgeopskyl.  
 

6.20  Mod vest og sydvest skal digeanlægget etableres med en di-
gekrone i kote 6,5 meter DVR90, mens det øvrige digeanlæg 
skal etableres med en digekrone i minimum kote 6,0 meter 
DVR90, Bilag 6. 
 

  Mod nord, øst og sydøst vil digeanlægget være mindre 
udsatfor overskyl fra bølger, hvorfor digeanlægget kan 
etableres med en lavere digekrone end mod vest og syd-
vest. Diget projekteres med gradvist aftagende højde fra 
vest mod øst.  

§ 7 
 

BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆ-
DEN 

   

  
FACADE 

   

7.1 
 

 Ydervægge/facader må ikke etableres i blanke eller reflekte-
rende materialer. De skal fremstå som beton, murværk, træ, 
plast, glas eller stålplader i grønne, sorte og grå nuancer samt 
i materialernes naturfarve. 

Ydre fremtræden 

 

 Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedrørende den 
ydre fremtræden af bebyggelsen i lokalplanområdet for at 
minimere den visuelle påvirkning, som bebyggelsen samt 
lokalplanområdet i sin helhed, har på det omgivende 
landskab.  

7.2  Alle materialer og overflader på ny bebyggelse inden for lokal-
planområdet delområde 2 og 3 skal have en maksimal glans 
på 5 og være i følgende NCS-koder uden tolerance: 

1. S 7000-N til S 9000-N 
2. S 4005–Y80R til 8505-Y80R 
3. S 4005-R50B til S 8005-R50B 
4. S 4005-R80B til S 8505-R80B 
5. S 4005-B20G til S 8505-B20G 
6. S 4005-B80G til S 8505-B80G 
7. S 4005-G20Y til S 8505-G20Y 
8. S 4005-G50Y til S 8005-G50Y 
9. S 4005-G80Y til S 8505-G80Y 
 

  Ny bebyggelse omhandler alt materiale og dermed ikke 
kun egentlige bygninger, men også tekniske bygnings-
dele som trapper, stiger, gitre og platforme samt trådhegn 
til afgrænsning. 

Glanstallet refererer til ISO 2813-metoden (ISO, 2014).  

NCS står for ”Natural Color System (NCS, 2007). De to 
første cifre i NCS-koden angiver procentdelen af sort, 
mens de næste to cifre angiver procentdelen af kuløren. 
Kuløren angives som de fire grundfarver Y (gul), R (rød), 
B (blå) og G (grøn). De to cifre mellem bogstaverne angi-
ver procentdelen af den sidstnævnte grundfarve (det sid-
ste bogstav). 
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Undtaget herfra er sikkerhedsmæssige markeringer som 
er forudbestemt. 

ISO. (2014). ISO 2813. Paints and varnishes — 
Determination of gloss value at 20°, 60° and 85°. 
International Standard. 

NCS. (2007). NCS Digital Atlas 1950. Stockholm: 
Scandinavian Colour Institute AB. 

7.3  Der kan i delområder opføres tilbygninger i samme materialer 
som de eksisterende bygninger. 

  Tilbygninger skal opføres således, at den samlede bebyg-
gelse fremstår med et ensartet udtryk. 

  
REAKTORTANKE OG GASLAGERTANKE 

   

7.3  Farve på reaktortanke og gaslagertanke skal holdes i matte 
sorte nuancer i overensstemmelse med bestemmelserne i § 
7.2. 

  Farven på reaktortanke og gaslagertanke skal holdes i 
farver der giver det mindst mulige visuelle indtryk af bio-
gasanlægget.  

  
TAG OG SKORSTENE 

   

7.4 
 

 Tagflader, tagelementer og skorstene skal udføres i ikke-re-
flekterende materialer med et glanstal på maksimalt 5 – her-
under også aftrækskanaler og lignende installationer. Farve-
valg skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i 
§ 7.2. 

  Lokalplanen sætter en begrænsning for glansgraden på 
tagmaterialet på maksimalt 5. Begrænsningen er fastsat 
for at minimere gener i forhold til sollysets refleksioner 
samt mindske synligheden af bebyggelsen i landskabet. 

  
DØRE, VINDUER OG PORTE 

   

7.5  Farvevalg for døre, vinduesrammer og porte skal følge be-
stemmelserne i § 7.2. 

   

  
SKILTE 

   

7.6  Ét mindre oplysningsskilt kan opsættes ved vejadgangene. 
Skiltet skal overholde Naturbeskyttelseslovens krav til skiltning 
i det åbne land, og skiltet må maksimalt være 0,50 m2.  

Skilte  Lokalplanområdet skal så vidt muligt indpasses i det om-
givende landskab, og mulighederne for skiltning er derfor 
afgrænset af bestemmelserne i lokalplanen. Samme bag-
grund gør sig gældende for bestemmelserne vedrørende 
belysning af skilte, som beskrevet i § 9 samt den tilhø-
rende redegørelse. 
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7.7  Inden for delområde 2 må skiltning opsættes efter behov    

7.8  Der må ikke skiltes på eller over bygningernes tage eller faca-
der. 

   

7.9  Billboards, bevægelige skilte, bannere og lignende må ikke 
anvendes. 

   

7.10  Belysning af skilte er ikke tilladt med undtagelse af oplysnings-
skilte ved adgangsveje til lokalplanområdet. Disse skilte må 
belyses med nedadrettede lyskilder, der desuden skal være 
afskærmet mod opadrettede samt udadrettede lysstråler. 

   

      

 

 

§ 8  UBEBYGGEDE AREALER 
   

8.1 
 

 

 Ubebyggede arealer skal holdes i en ordentlig stand og må 
derfor ikke anvendes til opmagasinering af byggematerialer, u-
indregistrerede køretøjer, campingvogne eller lignende. 
 

   

8.2  Eksisterende beplantningsbælte, med en udstrækning, som 
angivet på Bilag 2, skal bevares og løbende vedligeholdes. 
Plantebæltet skal plejes og vedligeholdes med henblik på at 
sikre, at det til stadighed tjener formålet om en visuel af-
skærmning af anlægget. 
 

Beplantning  Beplantningen skal plejes herunder tyndes og fornyes til 
sikring af, at der hele tiden er en sund og veletableret be-
plantning mod ådalen. 

Med vedligeholdelse af beplantning menes, at træer, der 
går ud, løbende skal erstattes, hvorved der sikres en tæt 
beplantning således, at den beskærmende effekt bibehol-
des i både plantetop og –bund.  

Det nuværende læbælte, der ligger syd for lokalplanområ-
det, er ikke reguleret af lokalplanens bestemmelser. Plan-
tebæltet udgør en del af den nuværende sydlige afskær-
mende beplantning omkring renseanlægget. I tilknytning 
til delområde 4 er der udarbejdet og tinglyst en servitut for 
dette ca. 2.770 m2 store beplantningsbælte i det nordlig-
ste del af matrikel 60h Varde Markjorder. Deklarationens 
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formål er at sikre vedligeholdelsen af det eksisterende læ-
hegn, og deklarationen indeholder bestemmelser om 
etablering og vedligeholdelse af beplantningen i et 13-18 
meter bredt og 151 meter langt bælte, der grænser op til 
lokalplanområdet. Deklarationen sikrer derved, at der 
hele tiden er en sund og veletableret beplantning mod 
ådalen, og derved at den visuelle afskærmning af bebyg-
gelsen i lokalplanområdet opretholdes.  

8.3  Plantebæltet skal bestå af seks rækker af en blanding af hjem-
mehørende løvfældende træer og buske samt skovfyr (Pinus 
sylvestris) og taks (Taxus baccata). 
 

  Ved nyplantning bør træer plantes med en rækkeafstand 
på ca. 1,25 meter, der muliggør senere udtynding. 

8.4  Det eksisterende dige med udstrækning, som angivet på Bilag 
2, skal udbygges/ombygges til en maksimal digekrone eller 
højde i en kote på 6,5 meter DVR90. Diget mod vest og syd-
vest skal udbygges og vedligeholdes med en digekrone i kote 
6,5 meter DVR90. Dele af det sydlige dige og diget mod øst 
og nord skal udbygges og vedligeholdes i minimum kote 6,0 
meter (DVR90), jf. Bilag 6. 
 

Digeanlæg  Det skal sikres, at diget omkring delområde 3 er tilstræk-
kelig højt til at sikre renseanlæg og biogasanlæg mod 
oversvømmelser som følge af klimaændringer. Diget skal 
sikre mod oversvømmelser i forbindelse med en 100-års 
stormflodshændelse med vandstandsstandsstigninger i 
2050 med op til kote 4,8 meter DVR90. Der er ved bereg-
ningen af højden af diget taget udgangspunkt i en design-
vandstand på 4,8 meter, og der er tillige taget højde for 
en øget vandstand ved diget som følge af vindstuvning, 
generel stigning i havniveau samt bølgeopskyl.  

8.5  Diget skal etableres inden for lokalplanens arealafgrænsning.  
 

  Diget skal etableres inden for lokalplanes areal. Der vil 
dog være variation i den plads, der er til rådighed til an-
læg mod oversvømmelse inden for delområde 4.  

Der vil derfor også være forskel i skråningsanlæg, der 
kan etableres på de enkelte strækninger inden for arealet 
udlagt til digeanlæg. 

8.6  Hvor det er muligt, skal digeanlægget mod vest og sydvest, 
etableres med et profil svarende til en udvendig skrånings-
hældning på 1:5 (1 meter i højden svarende til 5 meter i bred-
den). Kronebredden skal etableres med en maksimal bredde 
på 1 meter. Skråningshældningen på det resterende digean-
læg kan være stejlere svarende til maksimalt 1:3, bilag 6. Det 
indvendige digeprofil må etableres med en skråningshældning 
på 1:2 eller som nedrammet spuns/betonmur. 
 

  Skråningsanlæggets hældning på digets forkant har ind-
flydelse på, hvor meget bølgerne belaster og slider på 
konstruktionen. Jo fladere hældningen er, jo mindre kan 
bølgernes kræfter beskadige diget. En hældning på 1:10 
er det fladeste profil, der anbefales ved digeanlæg. Inden 
for lokalplanområdets afgrænsning vil der kun være plads 
til et digeanlæg med en udvendig skråningshældning på 
minimum 1:5.  
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Hvor der ikke er plads til et digeanlæg med en udvendig skrå-
ningshældning på 1:5 skal digeanlægget etableres med en 
skråningshældning på maksimalt 1:3. 

Diget skal desuden sikre den nærliggende Varde Å og 
Natura 2000-området mod syd og vest mod udslip fra 
renseanlæg og biogasanlæg. I tilfælde med uheld på an-
lægget vil diget kunne tilbageholde eventuelle udslip.  

8.7  Beplantningsbæltet, som angivet på Bilag 2, indgår som en 
del af digeanlægget. Digeanlægget må beplantes med træer 
inden for beplantningsbæltet. Høj trævækst på digekronen 
skal begrænses og skæres ned til en højde på maksimalt 2 
meter. Diget skal herudover fremstå og vedligeholdes med en 
vegetation af digegræs og naturlig vegetation herunder buske. 
Vegetation på diget må beskæres af sikkerhedshensyn og 
praktiske hensyn på anlægget. 
 

  Høj trævækst på digekronen vil ved træfald i forbindelse 
med stormhændelser kunne udgøre en risiko for erosion 
af diget. Bevoksninger af buske på diget vil medvirke til, 
at indblik til anlægget reduceres.  

Beplantningsbæltets rækker af træer vil medvirke til en 
reduktion af effekten fra bølgerne på diget og reducere 
bølgeopskyl. 

Digegræs er handelsbetegnelsen for en frøblanding. 
Frøblandingen består af en ammeplante – westerwoldisk 
rajgræs og af de vedvarende græsser som rød-svingel, 
strand-svingel og hvene, som er salttolerante græsser og 
naturligt hjemmehørende i Danmark.  

8.8  Der må foretages terrænreguleringer i forbindelse med udbyg-
ning og vedligeholdelse af digeanlægget på indtil koten for di-
gekronen inden for delområde 4. Terrænreguleringen skal 
fremstå med et jævnt skrånende profil.  
 

  Bagskråningen udføres i en hældning på 1:2. 

8.9  Fast hegn i form af trådhegn må etableres i maksimal 2,5 me-
ters højde. Det eksisterende trådhegn med udstrækning som 
angivet på Bilag 2 skal fastholdes. 
 

Hegn  Den eksisterende hegning i området fastholdes af sikker-
hedsmæssige årsager og evt. ny hegning skal ske inden 
for beplantningsbæltet af hensyn til områdets fremtræ-
den. 

8.10  Trådhegn skal placeres på egen grund og inden for beplant-
ningsbæltet. 
 

   

8.11  Friarealer med udstrækning som vist på Bilag 2 skal friholdes 
for beplantning, men må indgå som en del af digeanlægget. 
 

  Inden for friarealet i delområde 4 ligger mod øst et vand-
løb hvortil renseanlægget i dag udleder spildevand. Vand-
løbet afvander til Varde Å. Foruden vandløbet er nærom-
givelserne til vandløbet omfattet af lokalplanområdets fri-
areal. Friarealet skal sikre uhindret adgang til, at der kan 
foretages den nødvendige vedligeholdelse af vandløbet, 
således at der ikke opstår unødig opstuvning af vand. Til 
sikring af oversigtsforholdende ved vejadgangene og Gl. 
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Kærvej skal friarealet friholdes for beplantning med høje 
træer. 

8.12 
 

 Der må ikke foretages terrænreguleringer i forhold til det eksi-
sterende terræn på mere end +/- 0,5 meter og ikke tættere 
end 0,5 meter fra skel. Undtaget er terrænreguleringer i forbin-
delse med digeanlægget, men terrænreguleringer i forbindelse 
hermed må ikke finde sted inden for 0,5 meter fra skel. Ter-
rænreguleringer på mere end +/- 0,5 meter skal godkendes i 
forbindelse med byggeansøgning. 
 

Terrænregulering  Etablering og vedligeholdelse af digeanlægget kræver 
terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter.  

Terrænreguleringer skal tage hensyn til, at det terræn-
nære grundvandsspejl i 2050 kan ligge i 0-0,5 meters 
dybde, som følge af klimaændringer og generel øget 
vandstand. 

8.13  Anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med etable-
ring og vedligeholdelse af digeanlægget eller beplantnings-
bælter må kun foregå på arealer inden for lokalplanens af-
grænsning. 

  Anlægs- og vedligeholdelsesarbejder må ikke berøre til-
grænsende naturarealer, herunder engarealer beskyttet 
under Naturfredningslovens § 3 eller arealer inden for det 
tilgrænsende Natura 2000-område.  

§ 9  TEKNISKE ANLÆG    
9.1 

 

 Alle ledningsanlæg skal udføres som jordledninger. 

 

  Lokalplanens realisering medfører ingen nye mandskabs-
bygninger med behov for spildevandsafledning. 

Overskudsvarme fra biogasproduktion kan kun anvendes 
til opvarmning af tankanlæg og biogasprocestanke samt 
lokaler inden for lokalplanområdet. 

9.2  Gasfaklen tilknyttet biogasanlægget skal være af en lukket 
type.  

  Der findes forskellige typer af gasfakler, både åbne og 
lukkede. Ved brug af en lukket gasfakkel vil gasflammen 
være afskærmet og vil derfor ikke være synlig for omgi-
velserne. 

9.3  Afledning af overfladevand skal ske til renseanlægget.   Afledningen af overfladevand til renseanlægget sikrer 
mod ukontrollerede udledninger til omgivelserne. 

9.4 

 

 Det er ikke tilladt inden for lokalplanområdet at opsætte nogen 
form for solenergiproducerende anlæg 
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9.5  Det er ikke tilladt inden for lokalplanområdet at opstille energi-
producerende anlæg med bevægelige dele. 

  Energiproducerende anlæg, som eksempelvis hus-
tandsvindmøller, vind turbiner, med videre, må ikke opfø-
res af hensyn til de landskabelige interesser i nærområ-
det. 

  
BELYSNING 

   

9.6  Der må ikke ske en uhensigtsmæssig påvirkning af landskabet 
fra belysning i lokalplanområdet. 

Belysning  Bestemmelserne for belysning i lokalplanområdet er fast-
lagt med henblik på at sikre, at der ikke sker uhensigts-
mæssige lyspåvirkninger af landskabet i nærområdet. 

9.7  Udendørs lyskilder skal være nedadrettede og skal være af-
skærmet mod opadrettede samt udadrettede lysstråler. 

   

9.8  Nødvendige udendørs lyskilder til tekniske anlæg skal være 
forsynet med sensorer samt afskærmning, jf. § 9.7 

   

9.9  Nødvendige indendørs lyskilder i driftsbygninger og anlæg 
skal være afskærmet mod udstråling, hvor lyset har mulighed 
for at skinne gennem tagvinduer eller lignende. 
 

   

9.10  Belysning af skilte og facader er ikke tilladt med undtagelse af 
oplysningsskilte ved adgangsveje til lokalplanområdet. Disse 
skilte må belyses med nedadrettede lyskilder, der desuden 
skal være afskærmet mod opadrettede samt udadrettede lys-
stråler 

   

§ 10 
 

FORUDSÆTNINGER FOR 
IBRUGTAGNING AF NY BEBYG-
GELSE 

   

10. 1 
 

 Udbygning af renseanlægget og etablering af biogasanlæg 
med ibrugtagning af bygninger og tankanlæg må først ske, når 
deklarationen for beplantningsbæltet syd for lokalplanområdet 
er tinglyst, jf. redegørelsen til § 8.2. 
 

  For beskrivelse af supplerende beplantning, se § 8.3 
samt redegørelse hertil.  
 
 

10.2  Udbygning af renseanlægget og etablering af biogasanlæg 
med ibrugtagning af bygninger og tankanlæg må først ske, når 
digeanlægget nævnt i § 8.4 er udbygget, og vejadgangen til 
delområde 3 er sikret mod oversvømmelse. 

  For beskrivelse af diget og dets formål, se § 8.4 samt re-
degørelse hertil, jf. Bilag 6. 
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Digeanlægget skal etableres i en maksimal kote på 6,5 
meter DVR90 mod vest og sydvest og i en kote på 6,0 
meter DVR90 mod syd, øst og nord. Vejadgang skal sik-
res enten ved en beliggenhed i kote 6,0 meter DVR90 el-
ler ved sikring ved portadgang med vandtætte skotter.  

§ 11 
 

OPHÆVELSE AF 
LOKALPLAN/BYPLANVEDTÆGT 

   

11.1  Ved vedtagelsen af denne lokalplan ophæves Lokalplan L669 
endelig godkendt d. 6. november 1990 af Varde Byråd med 
Tillæg nr. 1 endelig godkendt d. 9. januar 2001 af Varde By-
råd. 

   

§ 12 
 

LANDZONETILLADELSE 
   

12.1 

 

 Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der samtidig 
bonusvirkning i henhold til § 15, stk. 4 i Lov om planlægning, 
dvs. den erstatter tilladelser efter planlovens § 35 stk.1 (land-
zonetilladelse). 

   

 

12.2  Bonusvirkningen omfatter bebyggelse, der opføres inden for 
lokalplanområdet efter de bebyggelsesregulerende bestem-
melser. 

   

§ 13 
 

RETSVIRKNINGER 
   

13.1  Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokal-
planen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov 
om planlægning § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt 
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort-
sætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv 
krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. 

Byrådet kan ifølge lov om planlægning, § 19, meddele dispen-
sation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen 
ikke er i strid med principperne i planen. 
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Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfø-
res ved tilvejebringelse af ny lokalplan. 

Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestemmel-
ser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som 
betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen 
opføres som lavenergihus, jf. lov om planlægning § 19, stk. 4. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er 
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre ser-
vitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betyd-
ning for planens virkeliggørelse. 

I henhold til § 47 i lov om planlægning kan der foretages ek-
spropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejen-
domme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for 
virkeliggørelsen af lokalplanen. 

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de al-
mindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelo-
ven og lov om planlægning. 

§ 14 
 

MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 
   

14.1  Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må 
ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en 
måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

Der gælder efter lov om planlægning, § 17 et midlertidigt for-
bud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan 
fortsætte som hidtil. 

Forbuddet gælder også bebyggelse og anvendelse, der er i 
overensstemmelse med forslaget. 

En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af for-
slaget, berøres ikke. 
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Efter den offentlige høringsperiode, og inden byrådets ende-
lige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan byrådet 
tillade, at ejendomme bebygges eller udnyttes efter forslaget, 
hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og 
der ikke er tale om et byggearbejde med videre, der er lokal-
planpligtigt. 

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offent-
liggørelse, og indtil forslaget er endeligt vedtaget dog højst et 
år. 
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  VEDTAGELSESPÅTEGNING 
  

   

Lokalplanforslaget er vedtaget med henblik på offentlig høring, i henhold til § 24 i lov om planlægning, af Varde Byråd den 6. september 2016. 

 

På byrådets vegne 

   

   

   

Erik Buhl Nielsen / Mogens Pedersen 

Borgmester  Kommunaldirektør 
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BILAG 1 – LOKALPLANENS AFGRÆNSNING 
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BILAG 2 – AREALUDLÆG 
OG OMRÅDEINDDELING 
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BILAG 3 - BYGGEFELTER 
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BILAG 4 - PRINCIPSKITSE 
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1. Nordre Boulevard ved Varde Å. Principvisualisering af biogasanlæg med udbygning af digeanlæg. 

BILAG 5 - PRINCIPVISUALISERING 
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BILAG 6 - DIGEANLÆG 
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BILAG 7 IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØ-
RAPPORT 
Dette resumé samler de overordnede konklusioner fra den samlede VVM-redegø-
relse og miljøvurdering (miljørapport), der er udarbejdet sideløbende med udkast 
til kommuneplantillæg samt udkast til lokalplan for projektområdet. Idet det ende-
lige anlægsdesign først vælges og detailprojekteres efter, at der er afholdt licita-
tion, rummer forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan og nærvæ-
rende miljørapport en redegørelse og vurdering af det foreløbige anlægsdesign.  

INDLEDNING 

DIN Forsyning A/S er et resultat af en fusion af de to forsyningsselskaber Varde 
Forsyning A/S og Esbjerg Forsyning A/S i et fælles administrationsselskab, som 
blev etableret i marts 2015.  

Varde Kommune har på baggrund af en analyse af den fremtidige renseanlægs-
struktur besluttet, at der skal ske en centralisering af de anlæg, der er beliggende i 
Varde kommune. Det er derfor planen, at al fremtidig spildevandsrensning kun 
skal foregå på to store renseanlæg - henholdsvis Varde Renseanlæg og Skovlund 
Renseanlæg.  

Som et led i den forestående centralisering af renseanlæggene, har DIN Forsy-
ning A/S besluttet at udbygge rensekapaciteten på Varde Renseanlæg. I tilknyt-
ning hertil indgår der tillige et forslag om etablering af et biogasanlæg til fremstil-
ling af energi ved efterbehandlingen af slam.  

BAGGRUND 

Centraliseringen af spildevandsrensningen i Varde Kommune er et resultat af 
Varde Kommunes ”Spildevandsplan 2010-2015”. Målet er at reducere den sam-
lede punktkildeudledning af næringsstoffer til Vadehavet.  

Realiseringen af planen forudsætter dog en gradvis politisk godkendelse af tillæg 
til spildevandsplanen, og der kan derfor ske ændringer af forudsætninger og visio-
nerne frem mod 2025, inden den endelige plan er gennemført.  

Ved centraliseringen afskæres spildevandet fra mindre til større renseanlæg med 
bedre rensning.  

Centraliseringen medfører samtidig, at den nuværende udledning af renset spilde-
vand til Ringkøbing Fjord ophører, idet spildevandet afskæres til Varde Rensean-
læg. Afskæringen vil ske fra de renseanlæg, der er beliggende i Varde Kommune 
inden for hovedvandoplandet til fjorden.  

Som en følge af centraliseringen er Varde Renseanlæg derfor planlagt udvidet fra 
en nuværende kapacitet svarende til 32.000 PE (personækvivalenter) til 60.000 
PE. Varde Renseanlæg er i dag allerede overbelastet.  

Med henblik på at nedbringe den samlede mængde slam til udbringning på land-
brugsjord og af hensyn til at opnå en energibesparelse ved spildevandsrensnin-
gen, har DIN Forsyning A/S planer om at etablere et biogasanlæg i tilknytning til 
udvidelsen af Varde Renseanlæg. Renseanlægget går herved fra at være et ener-
giforbrugende til at været et energiproducerende anlæg.  

Udnyttelsen af slam til produktion af biogas vil være i overensstemmelse med 
Varde Kommunes og regeringens mål om en større udbygning af biogasanlæg og 
dermed produktion af vedvarende energi i Danmark.  

VVM OG MILJØRAPPORT 

I henhold til den gældende lovgivning må der ikke ske etablering, udvidelse eller 
ændring af anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, før der er udstedt 
en tilladelse med en tilhørende redegørelse for de virkninger anlægget eller æn-
dringerne har på miljøet (VVM-redegørelse). 

Varde Kommune har truffet en afgørelse, at det samlede projekt, omfattende udvi-
delsen af Varde Renseanlæg med et tilknyttet biogasanlæg, er VVM-pligtigt.  

En væsentlig begrundelse for denne afgørelse er, at projektområdet grænser helt 
op til arealer, der ligger inden for det internationalt naturbeskyttelsesområde ”Va-
dehavet”. 

En forudsætning for at kommunalbestyrelsen kan udstede en tilladelse til påbe-
gyndelse af projektet er, at der foreligger et vedtaget plangrundlaget i form af et 
kommuneplantillæg samt en lokalplan for projektområdet. Forud for vedtagelsen 
skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslag til kommuneplanretningslinjer og 
retningslinjer for lokalplanen sammen med en miljøvurdering af planen.  

Miljøvurdering, der følger af VVM-reglerne, vil i stort omfang tilgodese kravene til 
en miljøvurdering af kommuneplantillægget og lokalplanen. Derfor fremlægges 
kun denne kombinerede rapport ”VVM-redegørelse og miljørapport”.  
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Varde Kommune skal desuden udstede en miljøgodkendelse forud for anlæggets 
etablering, hvori der fastsættes bestemmelser om indretning og drift af biogasan-
lægget, herunder vilkår til begrænsning af lugt og støjgener. Endelig skal der ud-
stedes en godkendelse biogasanlæggets tilslutning til renseanlægget samt udste-
des en ny godkendelse af udledningen af spildevand fra renseanlægget. 

I overensstemmelse med EU habitatdirektivet er der foretaget en indledende vur-
dering af, om projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af berørte internatio-
nalt beskyttede naturområder (Natura 2000-områder).  

Der er derfor i tilknytning til anmeldelsen af projektet udarbejdet en Natura 2000-
væsentlighedsvurdering, der beskriver mulige påvirkninger af de to berørte Natura 
2000-områder, henholdsvis Natura 2000-område N69 ”Ringkøbing Fjord og Ny-
mindestrømmen” og N89 ”Vadehavet”.  

PROJEKTBESKRIVELSE 

Projektet omfatter udvidelse af Varde Renseanlægs kapacitet ved udbygning af 
det eksisterende anlæg fra de nuværende 32.000 PE (personækvivalenter) til 
60.000 PE samt i tilknytning hertil - etablering af et biogasanlæg.  

I forbindelse med centraliseringen af renseanlægsstrukturen nedlægges otte min-
dre renseanlæg. Spildevandet fra seks af disse afskæres til Varde Renseanlæg, 
mens spildevandet fra to anlæg afskæres til Skovlund Renseanlæg.  

De miljømæssige konsekvenser i forbindelse med nedbrydningen af disse anlæg 
er ikke omfattet af redegørelsen; men det vurderes, at der vil være tale om en 
kortvarig og beskeden påvirkning af omgivelserne. De eksisterende tankanlæg og 
bygningsanlæg vil blive nedbrudt. Byggeaffald vil blive sorteret og håndteret i 
overensstemmelse med bestemmelserne i Varde Kommunes affaldsregulativer 
samt affaldsbekendtgørelsen. Det kan dog blive aktuelt at etablere pumpestationer 
på nogle arealer. 

Ved afskæringen af spildevandet fra renseanlægget Nr. Nebel og Nymindegab 
fjernes udledningen til hovedvandopland Ringkøbing Fjord. Endvidere afskæres 
spildevandet fra Outrup Renseanlæg, der i dag udleder til Vesterhavet. Derved ud-
ledes mere, men bedre renset spildevand til Varde Å, som afvander til hovedvand-
opland Vadehavet. Samlet vil der til de to hovedvandoplande ske en reduktion i 
den årlige udledning af næringsstofferne kvælstof og fosfor på henholdsvis ca. 
8.019 kg og ca. 789 kg ved gennemførelsen af centraliseringen af renseanlægs-
strukturen i Varde Kommune. Afskæringen af spildevandet fra Nr. Nebel og Ny-
mindegab vil således reducere den årlige tilførsel af næringsstoffer til Ringkøbing 

Fjord med ca. 4.413 kg kvælstof og ca. 372 kg fosfor. Afskæringen af spildevandet 
fra Outrup, der er beliggende i hovedvandopland Vadehavet, vil bevirke en reduk-
tion i udledningen af næringsstoffer til Henne Mølleå og dermed til Vesterhavet på 
ca. 968 kg kvælstof og ca. 116 kg fosfor pr. år. Nedlæggelsen af de mindre rense-
anlæg og en udbygning og forbedret rensning på Varde Renseanlæg vil til trods 
for en forøget mængde spildevand medføre en reduktion i tilførslen af nærings-
stoffer til Vadehavet med ca. 2.638 kg kvælstof og ca. 300 kg fosfor pr. år.  

På Skovlund Renseanlæg vil der ikke være behov for udvidelser eller ændringer af 
tekniske anlæg, da anlægget i dag har overskudskapacitet til behandling at det 
ekstra spildevandsbidrag fra nedlægningen af renseanlæggene i Agerbæk og Sta-
rup.  

Den fremtidige samlede kapacitet på renseanlæggene i Skovlund og Varde vil 
også være mindre end den samlede kapacitet på samtlige eksisterende rensean-
læg i Varde Kommune i dag. Dette skyldes, at der er en stor overskudskapacitet 
på nogle af de mindre anlæg, der vil blive nedlagt.  

Udbygningen af Varde Renseanlæg med et tilknyttet biogasanlæg indebærer en 
betydelig procesmæssig ombygning af det eksisterende renseanlæg. 

For at kunne håndtere den kommende forøgelse af spildevandsmængden vil det 
eksisterende renseanlæg skulle udbygges, med én ny forklaringstank og en ekstra 
efterklaringstank til behandlingen af spildevand.  

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke et endeligt anlægsdesign. Det ende-
lige design vil blive holdt inden for rammerne af lokalplanen og inden for de ram-
mer for anlæggets udseende, dimensioner og kapacitet, som danner grundlag for 
miljøvurderingerne i miljørapporten. 

Biogasanlægget vil som energikilde benytte den samlede slammængde fra spilde-
vandsanlæg i Varde Kommune.  

I fremtiden vil der kun blive produceret slam på renseanlæggene i henholdsvis 
Varde og Skovlund, som skal indgå i produktionen af gas på anlægget. Ombygnin-
gen på Varde Renseanlæg vil derfor omfatte udbygning af anlægget til modta-
gelse af slam fra Skovlund, samt udbygning af det nuværende slambehandlings-
system. Der skal derfor etableres nye tankanlæg til behandling af slammet og byg-
ning af en biogasreaktor til produktionen af gas.  
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Da der er plads til nye bygninger og procesanlæg inden for det areal, der afgræn-
ses af lokalplanen for det eksisterende renseanlæg, vil projektet ikke medføre en 
inddragelse af arealer uden for matrikel nr. 83h Varde Markjorder. 

Undersøgte alternativer 
I forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen for Varde Kommune har der 
været vurderet et antal alternativer. Det skal bemærkes, at tænkelige alternativer, 
som et resultat af ændringer i forudsætninger eller visioner i spildevandsplanen, 
ikke er undersøgt. For enkelte scenarier er der dog foretaget en skønsmæssig 
vurdering af de miljømæssige konsekvenser som følge af mulige ændringer af ek-
sempelvis transport af slam. 

0 alternativet til det foreslåede projekt vil være, at der ikke foretages en udbygning 
af Varde Renseanlæg med tilknyttet biogasanlæg til behandling af slam. Herved 
vil den nuværende struktur med flere mindre renseanlæg bibeholdes. Konsekven-
sen heraf vil være, at der ikke sker en effektiv rensning med kvælstoffjernelse på 
alt spildevand, der ledes til det offentlige spildevandsanlæg i Varde Kommune. Li-
geledes vil der heller ikke ske en reduktion af den slammængde, der skal bortskaf-
fes. 

Som et alternativ til spildevandsbehandlingen på Varde Renseanlæg indgår der, 
som et led i en fremtidig overordnet spildevandsplanlægning overvejelser om be-
handling af al spildevand fra Varde Kommune på renseanlægget i Esbjerg.  

Disse overvejelser baserer sig på en situation fremskrevet til 2050. Planen forud-
sætter at kloaknettet er fuldt udbygget med separation af regnvand og spildevand 
og indebærer blandt andet betydelige udgifter til pumpning af spildevandet. 

Alternativer til placeringen af et biogasanlæg til behandling af spildevandsslam i 
kommunen, har også været genstand for vurdering.  

En placering af biogasanlægget i tilknytning til Skovlund Renseanlæg vil være 
mindre hensigtsmæssigt, da renseanlægget i Skovlund ligger nærmere på bebo-
ede områder. 

Endvidere vil langt størstedelen af slammet til energiproduktionen i biogasanlæg-
get blive produceret på Varde Renseanlæg. En placering af biogasanlægget på 
Skovlund vil øge antallet af transporter af slam betragteligt og dermed den sam-
lede miljøbelastning.  

Anlægs- og procesbeskrivelse 
Anlægget vil omfatte etablering af en række bygninger samt tankanlæg. 

•  Forfældningstank. 
•  Efterklaringstank. 
•  Modtagertank – betontank med overdækning. 
•  Homogeniseringstank – betontank med overdækning. 
•  Biogasreaktor og gaslagertank – gråmalede ståltanke, maks. højde 12 m. 
•  Tank til afgasset slam – betontank med overdækning. 
•  Teknikbygning med blandt andet gasmotor – samme materialer som eksisterende bygninger, 

maks. højde 8,5 m for bygning og 13 m for skorsten. 
 

I forbindelse med etablering af biogasreaktoren og andre tankanlæg vil der blive 
behov for udgravninger ned til ca. 3 m under terræn. Det vurderes, at der i tilknyt-
ning hertil vil være behov for tidsbegrænset grundvandssænkning, nedramning af 
spunsvægge til sikring mod sammenstyrtning og nedskridning af afgravningsskrå-
ninger.  

Produktion af biogas 
Biogasanlægget vil behandle den samlede slammængde fra både Varde Rense-
anlæg og Skovlund Renseanlæg med en kapacitet svarende til ca. 3.400 kg TS 
(tørstof) pr. døgn. Heraf vil Skovlund Renseanlæg bidrage med ca. 1.000 kg TS 
pr. døgn.  

Slam produceret på Skovlund renseanlæg vil, når biogasanlægget står færdigt, 
blive transporteret til renseanlægget i Varde. Al biomasse til behandling i biogas-
anlægget opbevares og transporteres i lukkede beholdere. 

Produktionen af biogas og omsætningen af biogassen til energi omfatter i hoved-
træk følgende trin: 

•  Afvanding af slam i forbehandlingsanlægget, således at tørstofindholdet stiger. 
•  Slammet pumpes efter opkoncentrering ind i biogasreaktoren. For at holde temperaturen i bio-

gasreaktoren, skal slammet opvarmes før det transporteres til selve bioreaktoren. Opvarmnin-
gen sker delvis fra den varme, der dannes i bioreaktoren ved nedbrydningen af det organiske 
stof, og delvis ved at tilføre en del af den varme, der produceres af gasmotoren.  

•  I biogasreaktoren nedbrydes det organiske stof til biogas gennem en kompliceret biokemisk 
proces ved hjælp af en række bakterier. Ved nedbrydningen produceres varme. Biogassen vil 
samle sig i toppen af biogasreaktoren. 

•  Det udrådnede slam ledes i takt med indpumpning til en slamlagertank og herfra til slutafvan-
ding (dekanter) og slamlager.  

•  Gassen ledes fra bioreaktoren til en gasbeholder. 
•  Fra gasbeholderen ledes biogassen videre til gasmotoren, som ved forbrænding af gassen 

udnytter energien til produktion af strøm.  
 

Den forventede produktion af biogas vil være på ca. 1.370 m3/døgn. Den samlede 
mængde gas, der oplagres på anlægget, vil være under 10 ton.  
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Af sikkerhedshensyn vil der til systemet være tilknyttet en såkaldt gasfakkel. Der 
er forskellige typer af gasfakler både åbne og lukkede. En lukket gasfakkel vil 
være uden synlig flamme. Gasfaklen vil kun brænde, når der er behov for det, så-
ledes at der ikke sker udslip af metan. Gasfaklen vil aktiveres, hvis der opstår for 
stort tryk i beholderen. Gasfaklen vil om nødvendigt også kunne afbrænde al den 
gas, der produceres, hvis der skal ske reparation af gasmotoren, eller hvis denne 
går i stå.  

Overskudsstrøm og –varme, forsyning 
Ud over at gasmotoren producerer strøm produceres også varme. Hovedparten af 
varmen anvendes til at opretholde temperaturen i bioreaktoren, mens overskuds-
varmen vil blive anvendt internt til opvarmning af bygninger på renseanlægget. Af-
sætning af overskudsstrøm vil ske til den eksisterende energiforsyning. Der for-
ventes en elproduktion fra biogasanlægget på ca. 260 MW/år. 

Ud over forbrug af vand til mandskabsfaciliteter, vil der ikke være behov for forsy-
ning af vand til biogasanlægget eller til forbehandling af slammet.   

Slamhåndtering 
Mængden af restslam eller også kaldet den afgassede slam, der skal bortskaffes, 
vil være på ca. 2.700 m3 pr. år. Grundet udnyttelsen af en del af slammet til ener-
giproduktion vil dette kun være få procent højere end den mængde slam, der bort-
skaffes fra Varde Renseanlæg i den nuværende situation. Den afgassede slam vil 
blive udbragt på landbrugsarealer som gødning1 og svarer til slamudbringningen 
fra rensningsanlæggene i dag. Udbringningsarealer er således ikke vurderet i for-
hold til VVM, men følger i stedet reglerne i slambekendtgørelsen. Udbringning af 
slam skal anmeldes til kommunen, og arealerne bliver i den forbindelse miljøvur-
deret. 

Kemiske stoffer og andre hjælpestoffer 
Anvendelse af kemiske stoffer i produktionen begrænser sig til hjælpestoffer til 
slamafvanding (polymerer) og fældningskemikalier i form af jernklorid og jernsul-
fat. Til maskiner og materiel anvendes desuden dieselolie samt en mindre 
mængde smøremidler. Alle kemiske stoffer vil blive opbevaret i et kemirum. 

Eventuelt spild af hjælpestoffer og slam opsamles og ledes tilbage til renseanlæg-
get. Der produceres ikke spildevand på biogasanlægget, idet rejekt vandet stam-
mende fra slamafvandingen kan betragtes, som en del af det interne flow i forbin-

                                                      
1 Jf. BEK 1650 Slambekendtgørelsen, Miljøministeriet, 2006 

delse med rensningen af spildevandet. Rejekt vandet ledes derfor tilbage til rens-
ningsanlægget. Regnvand fra tage og befæstede arealer, ledes ligeledes til rense-
anlægget som en sikring mod ukontrolleret udledning til omgivelserne. Ved uheld 
er omgivelserne herunder Varde Å, sikret mod udslip af en nuværende ca. 1 m høj 
jordvold (dige). Diget vil blive udbygget/ombygget i forbindelse med klimasikringen 
af anlægget til sikring af anlægget mod oversvømmelse i forbindelse med kom-
mende stormflodshændelser. 

PROJEKTETS PÅVIRKNING AF DET OMGIVENDE MILJØ 

Projektet omfatter i princippet en udbygning af et allerede eksisterende anlæg til et 
større og mere miljøvenligt og energiproducerende anlæg.  

Det er vurderet, at projektet samlet kun vil medføre ubetydelige påvirkninger af det 
omgivende miljø - herunder menneskers sundhed og trivsel - og at projektet i 
nogle sammenhænge endog vil have en gunstig indflydelse. Udbygningen af ren-
seanlægget vil således reducere den samlede udledning af næringsstoffer til 
vandmiljøet. 

Støj 
Projektområdet er beliggende i et område, der i forvejen er belastet af støj fra 
blandt andet Varde Øvelsesplads samt fra trafik fra Nordre Boulevard, der passe-
rer lige forbi anlægsområdet. Endelig er der også et støjbidrag fra den eksiste-
rende genbrugsplads.  

I anlægsfasen og demonteringsfasen vil der være støj fra materieltransporter og 
entreprenørmaskiner.  

I driftsfasen vil støjen fra et renseanlæg og et biogasanlæg ofte udgøres af støj fra 
pumper og topmonterede omrører på tanke, støj fra gasmotor, kedel og blæsere. 
Derudover vil tankbiler bidrage med støj under til- og frakørsel samt under tøm-
ning og påfyldning af slam. Sammenlignet med støjbidraget fra tankbiler vil støjbi-
draget fra selve anlægget skønsmæssigt kun udgøre ca. 70-95 %. 

Der eksisterer ingen grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsarbejder, men 
der kan udstedes påbud om, at anlægsarbejderne kun udføres i dagtimerne.  

Støjen fra renseanlægget og biogasanlægget vil være reguleret i forhold til de vej-
ledende grænseværdier for virksomhedsstøj, og støjbidraget må samlet således 
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ikke overstige 70 dB. Støjbidraget fra biogasanlægget vil være betydeligt mindre, 
idet blandt andet gasmotoren placeres indendørs.  

Gener fra støj bør først og fremmest udgås. Støjbidraget fra virksomheden vil dog 
ikke medføre en forøget støjpåvirkning af støjfølsomme områder som nærliggende 
boligområder. De nærmeste beboelser ligger ca. 240 m nord for projektområdet, 
men mere end 350 m fra rense- og biogasanlægget. 

Samlet vurderes støjbidraget fra udvidelsen af renseanlægget og biogasanlægget 
at være beskeden og ubetydelig i forhold til det eksisterende bidrag fra rensean-
læg og genbrugsplads. Tankbiler og den øvrige trafik i området vurderes at bi-
drage til den væsentligste støj. 

Trafik 
Trafikken til og fra Varde Renseanlæg og genbrugsstationen betjenes fra Nordre 
Boulevard, der udgør en del af ringvejsstrukturen, og som dermed er en af de pri-
mære veje rundt om Varde By. Nordre Boulevard er således stærkt trafikeret med 
en årsdøgnmiddel på over 7.000 biler. 

Der foregår i dag en transport af slam fra de øvrige renseanlæg til mineralisering 
på Varde Renseanlæg. Herudover foregår der transport af udrådnet og mineralise-
ret slam fra slambehandlingsanlæggene og renseanlæg til udbringning på land-
brugsarealer. 

Projektet vil bidrage med en øget mængde trafik i anlægsfasen i forbindelse med 
transport af materialer til og fra byggepladsen. Arbejdskørsel vil hovedsageligt fo-
regå i dagtimerne på hverdage, og der regnes med en maksimal stigning i den 
tunge trafik på Nordre Boulevard på maksimalt 10 %. Trafikken vil afvikles inden 
for en forholdsvis kort periode af anlægsperioden, der vil strække sig over ca. 5 
måneder. 

I driftsfasen vil der overvejende være tale om trafik i forbindelse med tilkørsel af 
slam til behandling på biogasanlægget og frakørsel af afgasset slam. Det forven-
tes, at den tunge trafik vil aftage på visse strækninger i oplandet til Varde Rense-
anlæg som følge af, at der ikke skal bortskaffes slam fra de renseanlæg, der ned-
lægges. Ved etablering af et biogasanlæg i tilknytning til Varde Renseanlæg vil 
der ske en samlet reduktion på ca. 27 % i den tunge trafik til og fra renseanlægget 
i forhold til situationen i dag. Reduktionen i den tunge trafik skyldes først og frem-
mest en reduktion i transporten af slam til udbringning.  

Såfremt spildevandsplanen ikke gennemføres i fuldt omfang, men slammet fra 
ikke nedlagte renseanlæg transporteres til biogasanlægget ved Varde Rensean-
læg sammen med slammet fra Skovlund Renseanlæg, forventes derimod en stig-
ning af den tunge trafik på Nordre Boulevard med ca. 31 % i forhold til trafikken i 
dag til og fra renseanlægget. Set i forhold til den samlede trafik vil denne stigning 
på ca. én transport pr. døgn dog være ubetydelig i forhold til antallet af tung trafik 
med ca. 315 biler pr. døgn på Nordre Boulevard.  

Ligesom for anlægsfasen vil der i en begrænset periode under demonteringsfasen 
ske en stigning i den tunge trafik på Nordre Boulevard. 

Det vurderes ikke, at en øget trafikmængde på noget tidspunkt vil give anledning 
til en forøgelse af uheldsfrekvensen på Nordre Boulevard. Der er anlagt kørebane 
for den venstresvingende trafik, og der vil ikke være en forøget risiko for påkørsel 
af cyklister, da den tunge trafik ikke krydser cykelstien.  

Projektet vil dermed ikke have nogen konsekvens for de vedtagne rammer og mål-
sætninger for forbedringer af trygheden og trafiksikkerheden for de bløde trafikan-
ter i kommunen.  

Luftforurening og klima 
I anlægsfasen og demonteringsfasen vil der op hvirvles støv som følge af gravear-
bejder og transport af jord og materialer. Da hovedparten af området er befæstet, 
vil dette dog kun kortvarigt medføre et meget begrænset og kun lokalt bidrag til luf-
tens indhold af støv. Udledninger af kvælstofoxider og kulilte under transport og 
gravearbejder vurderes at være ubetydelig i forhold til det generelle bidrag fra tra-
fikken i området. 

Udbygningen af renseanlægget bidrager ifølge beregningerne til en forøgelse af 
lugtgenerne i forhold til i dag. Dog er beregningerne behæftet med stor usikker-
hed, og der har ikke været klager over lugtgener fra det eksisterende anlæg. Det 
kan dog ikke afvises, at der kan opstå lugtgener fra renseanlægget. 

Tiltag til at afbøde eventuelle lugtgener 
Der kan etableres forskellige former for afværgeforanstaltninger til af forhindre el-
ler mindske eventuelle lugtgener i forbindelse med udbygningen af renseanlægget 
og etableringen af biogasanlægget. Alle nye tankanlæg, der kan bidrage til lugtge-
ner fra biogasanlægget, vil blive overdækket. Luftafkastet herfra kan efterfølgende 
renses. Ligeledes vil den nye primærtank, der skal etableres i forbindelse med ud-
videlsen af renseanlægget, blive forberedt til overdækning. Lugtgener kan især 
opstå i forbindelse med varmt vejr. I driftsmanualerne vil der være særlig fokus på 
lugtproblematikken og imødegåelse af lugtgener.  
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DIN Forsyning A/S iværksætter et handleprogram, der skal belyse omfanget af 
lugtgener. 

Efter udvidelsen af det eksisterende renseanlæg og etablering af biogasanlæg fo-
retages en nabohøring om oplevelsen af lugtgener fra det samlede anlæg. Det bør 
her fremgå, hvor ofte, hvor intenst og hvilken type lugt, naboerne oplever. Nabo-
høring udføres i den første sommer efter driftsstart:  

1. Forekommer der ingen gener af betydning, foretages ikke yderligere – ikke yderligere lugtre-
ducerende foranstaltninger.  

2. Opleves gener,  
a. Renseanlæg og biogasanlæg gennemgås med henblik på at identificere lugtkilder. 

Evt. assistance fra Danmarks Tekniske Universitet.  
b. Muligheder for reduktion af lugtgener – kemikalier, overdækning og luftrensning i 

tilknytning til drift og udbygning af renseanlæg med tilknyttet biogasanlæg. Tekni-
ske muligheder vurderes. 

3. Efter forebyggende foranstaltninger gennemføres ny nabohøring.  

Nabohøring 

Nabohøringen vil omfatte en skriftlig orientering og anmodning om deltagelse til 
samtlige husstande, der er beliggende inden for den beregnede zone, hvor lugtge-
ner kan opstå (5 LE/m2). Nabohøringen vil blive annonceret i pressen samt på DIN 
Forsynings og Varde Kommunes hjemmeside, ligeledes med opfordring til delta-
gelse af berørte, der oplever gener.  
 
Lugtgener vil blive forsøgt løst hurtigst muligt, men før en endelig løsning er på 
plads, og generne dermed afhjulpet, kan der forventes et tidsrum på ½-1 år. 

Øvrige emissioner 
Emissionerne af luftforurenende stoffer – hovedsageligt kvælstofoxider og kulilte – 
vil ikke medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne, idet koncentrationerne 
af stofferne ligger langt under de gældende tilladte grænseværdier.  

Gasmotorer afgiver en vis mængde formaldehyd. Formaldehyd er på Miljøstyrel-
sens liste over uønskede stoffer, men grænseværdien for den maksimalt tilladte 
påvirkning af omgivelserne er overholdt for anlægget. 

Biogasanlægget vil bidrage til en generel reduktion i udledningen af CO2. Der vil 
kunne opnås en reduktion på ca. 650 ton CO2/år i forhold til den udledning, der 
vedrører fremstillingen af den energimængde, der anvendes til rensning af spilde-
vandet i dag. En sådan reduktion vil være et led i regeringens og Varde Kommu-
nes overordnede klimastrategi.  

Udbygningen af Varde Renseanlæg og etableringen af et tilknyttet biogasanlæg 
forventes ikke at have en væsentlig effekt på det omgivende miljø. 

Effekter af klimaændringer 
Renseanlægget og biogasanlægget vil fremtidig være udsat for risiko for over-
svømmelse som følge af klimaforandringer. Det nuværende digeanlæg vil ikke for-
hindre oversvømmelse i tilknytning til kommende stormflodshændelser. Risikoen 
for oversvømmelse forstærkes i kombination med høj vandstand i Varde Å og 
samtidige hændelser med ekstremregn.  

I forbindelse med udbygningen af renseanlægget og etableringen af biogasanlæg-
get vil der ske en udbygning eller ombygning af digeanlægget, der vil sikre anlæg-
get mod oversvømmelse.  

Diget udbygges således, at højden af diget, den såkaldte digekrone, vil ligge i kote 
6,5 m DVR90. Mod nordøst, øst og sydøst vil digeanlægget være mindre udsat for 
overskyl fra bølger, hvorfor digeanlægget her etableres med en lavere digekrone 
på 6,0 m DVR90. Digeanlægget etableres med en skråningshældning på 1:5 
(højde-bredde forhold) eller maksimalt 1:3. 

Det kan dog forventes, at der vil være et vist overskyl fra bølger i forbindelse med 
stormflodshændelser. Dette vil resultere i en maksimal vandstand inde i anlægs-
området på ca. 16-26 cm. Der vil i beredskabsplanen for anlægget blive taget 
højde for sådanne oversvømmelsesrisici. 

Den kommende sanering af afløbssystemerne med separatkloakering vil reducere 
effekterne på renseanlægget, som følge af klimaændringer. 

Landskab, kulturarv og rekreative interesser 
Projektområdet ligger som en del af det eksisterende teknikanlæg ved Varde Ren-
seanlæg, der præger nærområdet i dag. Anlægget kan først og fremmest være 
synligt fra ringvejen (Nordre Boulevard) vest for Varde By, hvor man passerer tæt 
forbi renseanlægget og genbrugsstationen, der ligger bag træerne lige vest for ve-
jen. Biogasanlægget og det udbyggede digeanlæg vil, som renseanlægget og di-
geanlægget i dag, være delvist skjult bag træerne. Fra Nordre Boulevard vil det 
udbyggede digeanlæg, der vil ligge foran læbæltet øst for renseanlægget, være 
synligt som en lav vold. Set i den større skala ligger projektområdet centralt i 
Varde Ådal, på grænsen mellem byområderne mod øst, og det store åbne land-
skab, der breder sig mod vest, ud mod Ho Bugt og Vadehavet.  
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Både landskabet og kulturmiljøet er karakteristisk ved et udpræget fravær af be-
byggelse i selve ådalen, og er vurderet som sårbart over for opførelse af ny be-
byggelse, anlæg, tilplantning med videre i og tæt på ådalen, der skiller sig ud, som 
for eksempel udvidelse og etablering af tekniske anlæg. Til- og ombygning af eksi-
sterende bebyggelse er dog tilladt, men skal tilpasses landskabet særligt med 
hensyn til beplantning, placering, udformning og materialevalg. 

Til at vurdere projektet er der optaget fotos til visualisering på otte lokaliteter, hvor-
fra det forventes, at det visuelle indtryk af anlægget vil have størst effekt. 

Under de nuværende forhold viser visualiseringerne, at det kommende biogasan-
læg kun vil være synligt fra syd - fra det nærmeste område af ådalen - samt fra en 
kortere strækning af Nordre Boulevard samt, i mindre grad, fra nord - fra dele af 
boligområdet Åbrinken. Med anlæggets ret begrænsede højde (biogasreaktor op 
til 12 m, skorsten op til 13 m) vil højere træer og tættere hegn helt skærme af for 
synligheden. Da der i dag findes høje graner langs både den vestlige og østlige 
kant af projektområdet, vil det kommende biogasanlæg stort set blive skjult bag 
disse og ikke være synligt fra store dele af de omgivende områder. Det vurderes 
derfor heller ikke, at biogasanlægget vil have en videre betydning for oplevelsen af 
landskabet som helhed eller for de rekreative interesser, som knytter sig til områ-
det omkring ådalen. 

I overensstemmelse med kravet om tilpasning af anlægget til landskabet anbefa-
les det, at materialevalget til anlæggets bygningsdele holdes i matte, sorte farver, 
samt at der etableres højere skærmende beplantning mod syd således, at anlæg-
get skærmes hele året og fra alle sider. 

Natur- plante- og dyreliv 
Det er Varde Kommunes målsætning at sikre og udvikle store sammenhængende 
naturområder i en balance mellem beskyttelse og benyttelse. Større indgreb i form 
af tekniske anlæg skal derfor undgås i værdifulde naturområder.  

De største naturbeskyttelsesinteresser findes inden for Natura 2000-områder og 
inden for kommuneplanens udpegede naturområder. 

Projektet må således ikke forringe bevaringsstatus eller muligheden for at opfylde 
bevaringsmålsætningen for de arter og naturtyper, Natura 2000-områderne er ud-
peget for. 

Ligeledes må der hverken inden for eller uden for Natura 2000-områder ske plan-
lægning eller administration, som kan medføre beskadigelse eller ødelæggelse af 

yngle- og rasteområder eller levesteder for dyre- og plantearter, der er optaget på 
habitatdirektivets bilag IV.  

Derfor skal der for alle projekter og planer foretages en foreløbig vurdering af, om 
projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et 
internationalt beskyttet naturområde væsentligt. En sådan væsentlighedsvurdering 
er foretaget.  

Projektområdet grænser op til Natura 2000-område 89 ”Vadehavet.” Natura 2000-
området er udpeget på grund af forekomsten af en række beskyttede naturtyper 
og arter. Derudover findes der i nærområdet til projektområdet en række beskyt-
tede kommunalt udpegede naturområder. 

Afskæringen af spildevandet fra Nr. Nebel og Nymindegab samt udledningen af 
spildevandet fra renseanlæggene i Skovlund og Varde vil ud over at berøre Natura 
2000-område N89 ”Vadehavet” berøre Natura 2000-område N69 ”Ringkøbing 
Fjord og Nymindestrømmen”.  

Udbygningen af Varde Renseanlæg samt anlæggelsen og driften af et tilknyttet 
biogasanlæg vil ikke medføre væsentlige negative påvirkninger af hverken slutre-
cipienterne i Natura 2000-område nr. 89 ”Vadehavet” eller Natura 2000-område 
nr. 69 ”Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen”. Ligeledes vil projektet ikke med-
føre væsentlige negative påvirkninger af arter eller habitatnaturtyper i habitatom-
råde 78 ”Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde” hverken i el-
ler uden for den del, der er beliggende inden for nærområdet til projektområdet.  

Derimod vil der ved gennemførelsen af centraliseringen af spildevandsrensningen 
og udbygningen af Varde Renseanlæg ske en reduktion i udledningen af nærings-
stoffer til begge Natura 2000-områder. Dette vil bidrage til en forbedring af den ge-
nerelle miljøtilstand og dermed bidrage til, at en gunstig bevaringsstatus for en 
række arter og habitatnaturtyper opført på udpegningsgrundlaget kan opnås eller 
bibeholdes.  

Der vil blive udledt en forøget mængde renset spildevand fra det udbyggede 
Varde Renseanlæg. Spildevandet vil være bedre renset end i den nuværende situ-
ation, men der vil udledes en lidt større mængde af iltforbrugende stoffer.  

Ændringer i udledningen vil dog ikke medføre en væsentlig påvirkning af den øko-
logiske tilstand i Varde Å. Forøgelsen i udledningen vil heller ikke medføre væ-
sentlige forringelser i gydesuccesen for åens bestand af laks og snæbel, der 
begge indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.  
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Der vil ikke ske emissioner af luftbåret kvælstof i en grad, der medfører en væ-
sentlig øget kvælstofafsætning i de tilstødende beskyttede habitatnaturtyper, såle-
des at tålegrænsen for habitatnaturtyperne overskrides.  

I forbindelse med anlægsfasen kan der forekomme kortvarige forstyrrelser for om-
rådets bestand af odder. Forstyrrelserne vil ikke medføre nogen påvirkninger af 
bestanden eller odderens ynglesucces i området.   

Projektet vil ikke hindre muligheden for at opnå gunstig bevaringsstatus for udpeg-
ningsgrundlaget i Natura 2000-områderne N89 ”Vadehavet” og N69 ”Ringkøbing 
Fjord og Nymindestrømmen”. 

Det kan dermed afvises at projektet vil have en væsentlig påvirkning af Natura 
2000-områderne herunder arter og naturtyper på udpegnings-grundlaget. Ligele-
des vil projektet heller ikke medføre skade på yngle- og rasteområder for forekom-
mende bilag IV-arter. 

Der vil ikke ske emissioner af luftbåret kvælstof i en grad, at det medfører en væ-
sentlig øget kvælstofafsætning og overskridelse af tålegrænserne for de øvrige 
naturtyper eng, hede og overdrev, som findes inden for nærområdet til projektom-
rådet. 

Grundvand, overfladevand og spildevand 

Grundvand 
Området ved Varde Renseanlæg ligger ikke i et område udpeget med drikke-
vandsinteresser. Nærmeste almene drikkevandsindvindinger ligger på DIN Forsy-
nings kildepladser ved Lerpøtvej Vandværk og Bakkevej Vandværk omkring 1,5 
km henholdsvis nordøst og sydøst for renseanlægget. 

Etableringen af biogasanlægget vurderes ikke at ville påvirke grundvandet væ-
sentligt, hvilket vil være i overensstemmelse med målsætningerne i kommunepla-
nen.  

En eventuel grundvandssænkning i anlægsfasen vil midlertidigt påvirke det ter-
rænnære grundvandsspejl. Påvirkningen vurderes at være ubetydelig. Dels er der 
ingen drikkevandsinteresser i området, dels er påvirkningen fuldstændig reversibel 
ved ophør af pumpningen.  

Afledning af regnvand fra nye befæstede arealer vil medføre en nedgang i den 
mængde vand, der nedsives, hvilket lokalt kan påvirke grundvandsdannelsen ube-
tydeligt. 

Det vurderes, at løsninger med henblik på lokal afledning af regnvand (LAR) ikke 
vil være forenelig med et højt beliggende terrænnært grundvandsspejl samt det 
eksisterende digeanlæg til sikring af projektområdet mod oversvømmelse og om-
givelserne mod udslip af spildevand og spildevandsslam. 

I forbindelse med kommende klimaændringer vil grundvandstanden yderligere 
stige, hvilket der vil skulle tages hensyn til ved konstruktionen af anlægget. 

Overfladevand 
Varde Å er et af de store vandløb i kommunen og åen har et ureguleret udløb i Ho 
Bugt. Varde Å afvander et stort opland, og har en minimumsvandføring på ca. 
5.000 l/s. Varde Å er genslynget på strækninger opstrøms renseanlægget. På 
strækningen i nærområdet er åen dog reguleret og gamle afsnørede åslynger hen-
ligger som næringsstofbelastede søer i de eng- og moseområder, der grænser op 
til projektområdet.  

Mod øst afgrænses projektområdet af et tilløb til Varde Å. Renset spildevand fra 
renseanlægget udledes til dette vandløb. Som en følge af renseanlæggets belast-
ning, sker der under kraftig nedbør, ofte aflastning af kun mekanisk renset og for-
tyndet spildevand til vandløbet. 

Centraliseringen af renseanlæggene og den deraf følgende udvidelse af Varde 
Renseanlæg vil medføre en forøget tilledning af renset spildevand til Varde Å. Den 
tilledte mængde spildevand vil kun udgøre en meget lille del af Varde Å’s samlede 
vandføring. Forøgelsen i koncentrationen af iltforbrugende stoffer vil ikke medføre 
væsentlige ændringer i Varde Å’s økologiske tilstand nedstrøms udledningen fra 
Varde Renseanlæg, og åen vil fortsat kunne opretholde en god økologisk tilstand, 
hvilket vil være i overensstemmelse med målsætningerne i kommuneplanen og 
vandplanen for området. Afskæringen af spildevandet til Varde Renseanlæg vil 
sandsynligvis også medføre en forbedring af den økologiske tilstand i flere af de 
små vandløb, hvor renset spildevand udgør en stor del af den samlede vandfø-
ring, og hvor den økologiske tilstand er påvirket af udledningerne. 

Den samlede udledning af næringsstoffer vil blive reduceret, hvilket ligeledes vil 
være i overensstemmelse med målsætningen i vandplanerne.   

En reduktion i hyppigheden af aflastninger af kloaksystemet, med udledning af kun 
mekanisk renset spildevand, vil ligeledes kunne have en gavnlig effekt på den 
økologiske tilstand i både Varde Å og flere af de mindre vandløb.  

Driften af biogasanlægget vil alene ikke have nogen påvirkning af nærliggende 
vandløb og Varde Å, idet der ikke produceres processpildevand. 
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Spildevand fra biogasanlægget 
Vand fra slamafvandingen (rejektvand) håndteres som en del af det interne spilde-
vand på renseanlægget.  

Renseanlægget vil også ved udbygningen have kapacitet til behandling af rejekt-
vandet. 

Råstoffer, jord og affald 
Projektområdet berører ikke udlagte råstofgraveområder, råstofinteresseområder 
områder udlagt med drikkevandsinteresser eller områder udpeget af hensyn til an-
dre naturressourcer. Udvidelsen af Varde Renseanlæg og etableringen af biogas-
anlægget vil derfor ikke påvirke udnyttelsen af råstof- eller andre naturressourcer.  

Etablering af tankanlæg og biogasanlæg medfører traditionelle anlægsarbejder 
med anvendelse af beton og stål som primære byggematerialer, hvilke er baseret 
på almindeligt forekommende, naturlige råstoffer. I forbindelse med anlægsarbej-
derne vil der skulle afgraves jord til en dybde af maksimalt 3 m under terræn. 
Overskudsjorden forventes ikke at have en kvalitet til at kunne genanvendes inden 
for arealet til blandt andet udbygning af digeanlægget. Jorden vurderes dog at 
kunne bortskaffes til genanvendelse i forbindelse med andre anlægsprojekter. 

I driftsfasen vil der ikke være behov for væsentlige mængder naturlige råstoffer. Til 
produktionen af biogas forbruges udelukkende slam. 

Ud over den afgassede slammængde, vil der kun genereres små ubetydelige 
mængder affald i forbindelse med produktionen af biogas. Affaldet vil kunne af-
hændes til den kommunale affaldsordning. Afgasset slam fra biogasproduktionen 
forventes udbragt på landbrugsarealer. Mængden af slam fra Varde Renseanlæg, 
efter etablering af biogasanlægget, vil være nogenlunde i samme størrelsesorden 
som i dag. 

Samlet vurderes der ikke at være væsentlig påvirkning af miljømæssige forhold 
vedrørende råstoffer, jordforurening eller affald som følge af udvidelsen af Varde 
Renseanlæg med etablering af et biogasanlæg.  

Byggeaffald og affald fra nedbrydningen af de nedlagte renseanlæg vil kunne af-
hændes til den kommunale affaldsordning. Affald vil blive sorteret og håndteret i 
overensstemmelse med gældende bestemmelser og regler.  

Mennesker, sundhed og samfund  
Det er en vigtig forudsætning i Varde Kommunes planlægning at sundhed bliver til 
en integreret del af hverdagen hvorunder også miljø spiller en vigtig rolle. Det skal 

sikres, at færdsel kan ske sikkert og at der er god tilgængelighed til kommunens 
grønne og rekreative områder. Projektet skal derfor udformes, så der ikke sker på-
virkning af hverken den natur, man færdes i, eller færdselssikkerheden for bløde 
trafikanter mindskes, eller udledninger giver anledning til gener eller påvirker folks 
sundhed. 

Projektområdet ligger i en afstand på 240 m til nærmeste beboelseskvarter. Det 
eksisterende Varde Renseanlæg og genbrugsstationen er i forvejen et markant 
anlæg, som påvirker området i en vis grad. Udbygning af renseanlægget med et 
biogasanlæg vil således fremstå som udbygning af et allerede teknisk anlæg. 
Samlet vil der ske en reduktion i antallet af tung trafik til og fra renseanlægget i for-
hold til i dag. En øget trafik i forbindelse med anlægsarbejdet vil ikke udgøre en 
forøget risiko for uheld for bløde trafikanter, da der er etableret cykelsti modsat 
indkørslen til anlægget.  

Det er vurderet, at udvidelsen af renseanlægget og etableringen og driften af bio-
gasanlægget kun vil udgøre en ubetydelig risiko for menneskers sundhed. Udbyg-
ningen af renseanlægget bidrager ifølge beregningerne til en forøgelse af lugtge-
nerne i forhold til i dag. Dog er beregningerne behæftet med stor usikkerhed, og 
der har ikke været klager over lugtgener fra det eksisterende anlæg. Det kan dog 
ikke afvises, at der kan opstå lugtgener fra renseanlægget. Ligeledes vil rekreative 
interesser som færdsel i ådalen ikke blive væsentligt påvirket af anlægget.  

Risikoen for uheld er vurderet til at være meget lille ved korrekt dimensionering af 
tankanlæg, gennem overvågning og tilknyttet alarmsystem. 

Risikoen for påvirkninger af omgivelserne i forbindelse med ekstreme vandstands-
stigninger og ekstrem nedbør afværges ved, at det eksisterende dige udbyg-
ges/ombygges, således at det sikres, at renseanlægget og biogasanlægget ikke 
bliver oversvømmet i forbindelse med kommende stormflodshændelser. 

Socioøkonomisk effekt 
Reduktionen i udledningen af CO2 vurderes at have positiv, men ikke i sig selv 
væsentlig socioøkonomisk effekt. Der er ikke identificeret andre socioøkonomiske 
påvirkninger, der kan fremkomme som en mulig følge af biogasanlæggets miljøpå-
virkninger. 

Sammenfatning 
Udvidelsen af Varde Renseanlæg og etableringen af et tilknyttet biogasanlæg, til 
behandling af den slam der produceres på renseanlægget og øvrige renseanlæg i 
Varde Kommune, vil overvejende kun medføre ubetydelige påvirkninger af det om-
givende miljø, se nedstående tabeller. 
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Ved etableringen af biogasanlægget vil renseanlægget blive omdannet fra et ener-
giforbrugende til et energiproducerende anlæg, hvilket vil medvirke til en reduktion 
i CO2 udledningen og dermed til opfyldelse af Varde Kommune energimålsætning.  

Centraliseringen af spildevandsrensningen i Varde Kommune og udbygningen af 
Varde Renseanlæg vil medføre en reduktion i udledningen af næringsstoffer til Va-
dehavet og Ringkøbing Fjord, som begge er internationalt beskyttede naturområ-
der.  

Ved afskæringen af spildevandet fra en række mindre renseanlæg i kommunen vil 
der også ske en reduktion i spildevandsbelastningen af en række mindre vandløb i 
både Varde Å-systemet, Lydum Å-systemet, Henne Mølleå og Sneum Å-systemet. 
Reduktionen i spildevandsbelastningen vil sandsynligvis medføre en forbedring i 
den økologiske tilstand i disse vandløb. 

En forøgelse i udledningen af renset spildevand til Varde Å, ved udvidelsen af 
Varde Renseanlæg, vil kun medføre en ubetydelig påvirkning af åen. Ved udbyg-
ningen af renseanlægget vil der ske en reduktion i hændelserne med overløb i for-
bindelse med kraftig nedbør og dermed i udledningen af opblandet og fortyndet 
spildevand. Dette vil sandsynligvis være til gavn for bevarelsen af den gode økolo-
giske tilstand i åen.  

Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme lugtgener i forbindelse med udvi-
delsen af renseanlægget, hvilket kan medføre en mindre påvirkning af nærlig-
gende boligområder. Der er dog også i dag en risiko for lugtgener fra det eksiste-
rende renseanlæg, hvilket ikke har medført klager. Endelig kan der være en min-
dre negativ påvirkning på de landskabelige og rekreative forhold, da biogasanlæg-
get vil være synligt fra sydfra kommen trafik ad Nordre Boulevard og for færdende 
langs Varde Å. Fra andre indsigtspunkter og beboelser vil biogasanlægget være 
helt eller delvist skjult bag det eksisterende læhegn. Der anses ikke at være en 
forøget risiko forbundet med etableringen af biogasanlægget. Der udarbejdes en 
beredskabsplan for anlægget til forebyggelse og håndtering af uheld og utilsigtede 
hændelser. Digeanlægget omkring renseanlægget og biogasanlægget udbygges 
for at forhindre oversvømmelser i tilknytning til stormflodshændelser. Digeanlæg-
get vil ligeledes sikre, at eventuel udslip fra renseanlægget og biogasanlægget 
ikke forurener de nærliggende beskyttede naturtyper og vandløb.  
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FORHOLD TIL ANDRE PLANER 

  
LOKALPLAN 

  Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan L 669 for et område til 
offentlige formål ved Nordre Boulevard (Renseanlæg og affalds-
genbrugsstation) samt Tillæg 1 til nævnte lokalplan. 

Ved Byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan vil 
den eksisterende lokalplan L669 med Tillæg 1 blive aflyst. 

  
KOMMUNEPLAN 

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i 
Varde Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommune-
planen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres 
hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbej-
delse af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse 
med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lo-
kalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et til-
læg til kommuneplanen. 

 

Kommuneplan 2013, Varde Kommune 

   

   

Rammebestemmelser 

  Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for enkeltom-
råde 23.10.T01 i Kommuneplan 2013, Varde Kommune. 

  Områdets anvendelse er på nuværende tidspunkt fastlagt som:  

23.10.T01 Tekniske anlæg, Landzone, Kystnærhedszone, 
Renseanlæg, bebyggelseshøjde 8,5 meter, max. 1 etage 

 

Udsnit af kommuneplanens rammekort 
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  Lokalplanen er i uoverensstemmelse med bestemmelserne om 
bebyggelseshøjden og bebyggelsens udformning fastlagt i den 
nuværende kommuneplanramme.  

Vedtagelse af forslag til lokalplan 23.10.L01 forudsætter derfor, 
at der udarbejdes og vedtages et forslag til et kommuneplantil-
læg, der omfatter hele rammeområde 23.10.T01.  

Forslag til Tillæg 18 Kommuneplan 2013, Varde Kommune skal 
vedtages, før forslag til lokalplan 23.10.L01 kan vedtages. 

  
KOMMUNEPLANUDPEGNINGER 

  Følgende kommuneplanudpegninger er relevante for lokalplan-
området: Områdeudpegninger fremgår af Figur 3, 4 og 5. 

 

  

 

Figur 3. Lokalplanområdet og udpegninger i Kommuneplan 2013. 
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Figur 4 Lokalplanområdet og udpegninger i Kommuneplan 2013. 

 

 

Figur 5 Lokalplanområdet og udpegninger i Kommuneplan 2013. 
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Bevarings-
værdigt kul-
turmiljø 

 Bevaringsværdige kulturmiljøer (tema 8): 

•  Kommuneplanretningslinjer: 
•  8.1 Afgrænsede og udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal fri-

holdes for byggeri, anlæg mv., som ikke er foreneligt med de kulturhi-
storiske interesser.  

•  8.2 I områder, der grænser op til de bevaringsværdige kulturmiljøer, 
skal der lægges vægt på, at de kulturhistoriske værdier og landskaber 
ikke tilsidesættes i forbindelse med byggeri, anlægsarbejde og andre 
ændringer. 

Lokalplanområdet ligger inden for et område udpeget til beva-
ringsværdigt kulturmiljø.  

Planen påvirker ikke interesser knyttet til særligt bevaringsvær-
dige kulturmiljøer og planen er forenelig med kommuneplanens 
retningslinjer. 

Geologiske 
udpegninger 

 Geologiske rammeområder (tema 27). 

Værdifulde geologiske områder (tema 27). 

•  27.3 Værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyrdes overgange 
og sammenhænge skal sikres. 

•  27.4 Værdifulde geologiske kystprofiler skal bevares. Ligeledes skal 
værdifulde profiler, der afdækkes ved råstofgravning, søges bevaret. 

•  27.5 Værdifulde geologiske områder må ikke sløres eller ødelægges af 
gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsik-
ring. 

Lokalplanområdet ligger inden for et område omfattet af udpeg-
ningerne. 

Det primære lokaliseringshensyn for biogasanlægget er dog 
nærheden til renseanlægget, hvis restprodukt udgør energikilden 
til anlægget. Biogasanlægget indpasses i den eksisterende byg-
ningsmasse, hvorved den visuelle påvirkning ved lokalplanens 
realisering vurderes at være yderst begrænset i forhold til lokal-
planområdets nuværende anvendelse. 

Med anlæggets indpasning i landskabet, tiltag og bestemmelser 
for en afskærmende beplantning er planen ikke i modstrid med 
kommuneplanens retningslinjer. 

Hovedind-
satsområder 

 Hovedindsatsområder (tema 20): 

•  20.3 Natura 2000-områderne og naturområderne udgør tilsammen net-
værket af økologiske forbindelser, de potentielle økologiske forbindelser 
og områder med potentiel natur i kommunen. Hovedindsatsområderne 
fastlægger hovedstrukturen i dette netværk. 

Lokalplanområdet grænser op til beskyttede engområder. Der for-
ventes ingen væsentlige ændringer i engenes næringsstofbelast-
ning, som følge af ændringer i udledningsforhold, ligesom ændrin-
ger i udledningsforhold fra renseanlægget ikke vil forårsage væ-
sentlige ændringer af tilstanden i Varde Å. Realiseringen af pla-
nen vil derfor ikke påvirke økologiske forbindelser, og planen vil 
derfor være i overensstemmelse med kommuneplanens retnings-
linjer. 

Landskab 

 

 Landskab og Kystnærhedszonen (tema 19). 

Generelt  
•  19.1 Anvendelse af reflekterende materialer i det åbne land skal søges 

begrænset og om nødvendigt afskærmes.  
•  19.2 Etablering af solpaneler og lignende energiproducerende anlæg 

skal ske under hensyntagen til de landskabelige værdier og placeres så 
oplevelsen af landskabet ikke påvirkes i væsentlig grad.  
Dallandskaberne 

•  19.4 Større sammenhængende dallandskaber skal beskyttes, bevares 
og styrkes som sammenhængende halvkulturlandskaber og friholdes 
for ny bebyggelse og anlæg. Der kan dog tillades mindre anlæg med re-
kreative formål.  

•  19.5 Til- og ombygninger ved eksisterende ejendomme skal tilpasses 
landskabets karakter, særligt med hensyn til beplantning, placering, ud-
formning og materialevalg.  

•  19.7 Værdifulde kystlandskaber skal friholdes for bebyggelse og anlæg 
med undtagelse af bebyggelse, der erhvervsmæssigt er nødvendig for 
driften af en landbrugs- eller skovejendom. 

•  19.8 Områder i kystnærhedszonen skal friholdes for bebyggelse og an-
læg, som ikke er afhængige af en kystnær placering.  

Lokalplanområdet grænser op til landskabstypen dallandskab og 
er omkranset af landskabskarakterområde 5 – Varde Ådal Vest 
samt af Landskabskarakterområde 6 – Varde By Ådale. I dal-
landskaberne skal eksisterende ejendomme tilpasses landska-
bets karakter ved til- og ombygninger – særligt med hensyn til 
beplantning, placering, udformning og materialevalg. Der skal 
således være plads til den nødvendige udvikling, dog under hen-
syntagen til landskabets karakter. Denne lokalplan giver mulig-
hed for etablering af et biogasanlæg og udvidelser af det eksi-
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sterende renseanlæg. Der stilles gennem lokalplanens bestem-
melser krav til henholdsvis beplantning, både den eksisterende 
og supplerende, placeringen af de enkelte elementer, så indpas-
ningen af anlægget tilpasses til det eksisterende byggeri, samt til 
materialevalg og den ydre fremtræden af bebyggelse og områ-
det i sin helhed. Det vurderes således, at det med de fremsatte 
krav til etableringen af et biogasanlæg og udbygningen af rense-
anlægget sikres, at etableringen ikke medfører visuelle påvirk-
ninger af betydelig grad på det omgivende landskab. 

Med anlæggets indpasning i landskabet, tiltag og bestemmelser 
for en afskærmende beplantning er planen i overensstemmelser 
med kommuneplanens retningslinjer. 

Lavbunds-
areal 

 

 Lavbundsarealer (tema 13). 

•  13.15 Lavbundsområder skal friholdes for byggeri, anlæg mv., der ikke 
er i overensstemmelse med fremtidige oversvømmelser. 

Lavbundsareal, øvrigt lavbundsarealer (21). 

•  21.3 I de øvrige lavbundsarealer skal nødvendigt byggeri, anlæg mv. så 
vidt muligt udformes og placeres, så det ikke hindres, at lavbundsarea-
let vil kunne genetableres som naturområde. 

Kun den sydligste del af lokalplanområdet er udpeget som lav-
bundsareal. Lokalplanens realisering hindrer ikke, at lavbunds-
arealet, som helhed, vil kunne genetableres. 

Klimatilpas-
ning 

 Bæredygtig byudvikling og klimatilpasning (tema 13). 

•  13.9 Ved lokalplanlægning skal det sikres at fremtidige aktiviteter udfor-
mes under hensyn til potentielle fremtidige oversvømmelser. 

•  13.10 Ved byggeri under kote 5,5 i Varde By skal det kunne dokumen-
teres, hvordan oversvømmelser håndteres. 

I overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for kli-
matilpasning tilpasses lokalplanområdet og byggeriet således, at 
følger af forhøjet vandstand i forbindelse med stormflodshændel-
ser forhindres. Ved udbygningen eller ombygningen af digean-
lægget omkring delområde 3 i lokalplanområdet sikres området 
mod oversvømmelser, og det sikres, at oversvømmelsesføl-
somme anlæg ikke berøres i forbindelse med en 100-åring 
stormflodshændelse.  

Realiseringen af planen med udbygning af renseanlægget og 
etablering af et biogasanlæg opfylder derfor kommuneplanens 
krav til klimatilpasning. Derfor er sikringen i overensstemmelse 
med kommuneplanens retningslinjer for klimatilpasning. 

Skovrejsning  Skovrejsning (23), områder hvor skovrejsning er uønsket.  

•  23.2 Områder, hvor skovrejsning er uønsket, må som udgangspunkt 
ikke tilplantes med skov. 

Arealerne umiddelbart uden for og rundt om lokalplanområdet er 
underlagt ovennævnte retningslinjer. 

Lokalplanen angiver, at der skal etableres og vedligeholdes et 
beplantningsbælte i delområde 4, der af landskabelige hensyn, 
skal medvirke til at skærme for indsynet til tekniske anlæg i lo-
kalplanområdet og dermed reducere de landskabelige påvirknin-
ger. 

Etableringen og vedligeholdelse af beplantningsbæltet vurderes 
ikke at være i uoverensstemmelse med kommuneplanens ret-
ningslinje for området uønsket til skovrejsning. 

Støjbelastet 
areal 

 Støjgener og VVM-pligtige anlæg 

•  29.1 Støjbelastede arealer i landzone må ikke udlægges til støjfølsom 
anvendelse. 

Lokalplanområdet ligger inden for et område udpeget som støj-
belastet areal (skydebane).  

Lokalplanen udlægger ikke arealet til støjfølsom anvendelse og 
er derfor i overensstemmelse med kommuneplanretningslinjer. 

 

Konklusion  Forslag til Lokalplan 23.10.L01er samlet i overensstemmelse 
med retningslinjer og tilkendegivelser i Kommuneplan 2013 og 
forslaget strider ikke imod andre arealudpegninger i kommune-
planen. 

  
VANDFORSYNINGSPLAN 
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  Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområdet for Varde For-
syning. 

  
SPILDEVANDSPLAN 

  Området er omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan. Ud-
bygning af Varde Renseanlæg sker som led i centralisering af 
renseanlægsstrukturen, som fremsat i spildevandsplanen. 

  
TRAFIKSIKKERHEDSPLAN  

  Lokalplanområdet er omfattet af Trafiksikkerhedsplan for Varde 
Kommune. Udbygning af Varde Renseanlæg med biogasanlæg 
medfører en svag stigning af tunge transporter med slam og bio-
masse ved Varde Renseanlæg. Modsat forventes en aflastning 
på visse strækninger i oplandet til Varde Renseanlæg, som følge 
af bortfald af transporter til og fra øvrige renseanlæg. Projektet 
vurderes ikke at forringe trafiksikkerheden på Nordre Boulevard. 

  
FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING 

  
MILJØVURDERING 

  Der er foretaget en miljøvurdering af lokalplanforslaget, jf. § 3, 
stk. 2 og § 7 i BEK 1533 af 10. december 2015 ”Lov om miljø-
vurdering af planer og programmer”.  

Miljøvurdering og VVM-redegørelse er sammenfattet i én miljø-
rapport. Miljørapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af 
den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved gennem-
førelse af planen og rimelige alternativer. Miljørapportens ind-
hold er fastlagt i samarbejde med DIN Forsyning A/S. Miljørap-
porten er offentliggjort sammen med forslag til lokalplan og kom-
muneplantillæg. Et ikke-teknisk resumé af miljørapporten er ved-
lagt denne lokalplan som bilag 7. 

  I miljøvurderingen er der lagt særlig vægt på vurdering af føl-
gende forhold:  

•  Trafik 
•  Støj 

•  Luftforurening og klima 
•  Landskabsforhold 
•  Natur-, plante- og dyreliv 
•  Overfladevand og grundvand 

 
  Konklusionen af miljørapporten er, at etableringen af et biogas-

anlæg på Varde Renseanlæg og udbygningen af renseanlægget 
vil have en ubetydelig påvirkning på miljøet. 

Miljørapporten foreligger i en selvstændigt rapport, der kan rekvi-
reres ved Plan og Byudvikling, Varde Kommune, samt ses på 
Varde Kommunes hjemmeside: www.vardekommune.dk 

  
INTERNATIONALT NATURBESKYTTELSESOMRÅDE – NA-
TURA 2000 

  Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter (BEK 926 af 27. juni 2016) kan et planforslag ikke vedta-
ges, hvis gennemførelse af planen kan betyde: 

•  at planen skader Natura 2000-områder,  
•  at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive 
beskadiget eller ødelagt, eller  

•  at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i 
alle livsstadier, kan blive ødelagt. 

Lokalplanområdet grænser op til Natura 2000 område N89 Va-
dehavet. Natura 2000 området består af en række habitatområ-
der og fuglebeskyttelsesområder, hvor habitatområde H78 og 
Fuglebeskyttelsesområde F49, ligger tættest på projektområdet. 

Endvidere berøres Natura 2000-område N69 Ringkøbing Fjord 
og Nymindestrømmen af ændringer i udledningsforhold og næ-
ringsstofbelastning.   

Der er udarbejdet en Natura 2000-screening (væsentlighedsvur-
dering) vedrørende etablering af biogasanlæg og udbygning af 
renseanlægget med tankanlæg inden for den eksisterende byg-
ningsmasse og arealreservation på Varde Renseanlæg. Heri 
vurderes projektets påvirkninger af Natura 2000-områderne og 
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af en række særligt strengt beskyttede arter - de såkaldte bilag 
IV-arter.  

Natura 2000-område N89 samt forekomsten af bilag IV-arter er 
sikret ved uheld på anlægget af et eksisterende dige (kote 4,3 
meter DVR90). Lokalplanen bestemmer endvidere, at diget skal 
udbygges/ombygges yderligere, så toppen anlægges i minimum 
kote 5,0 meter DVR90.  

Anlæggelsen og driften af et tilknyttet biogasanlæg vil ikke på-
virke det tilgrænsende Natura 2000 område væsentligt.  

Udledningen af en forøget mængde renset spildevand i forbin-
delse med centraliseringen af renseanlæggene i Varde Kom-
mune og etableringen af et tilknyttet biogasanlæg på Varde Ren-
seanlæg, vil ikke have en væsentlig effekt på den økologiske til-
stand i Varde Å. Forøgelsen i udledningen vil heller ikke medføre 
væsentlige forringelser i gydesuccesen for åens bestand af laks 
og snæbel, der begge indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-området.  

Centraliseringen og udbygningen af Varde Renseanlæg medfø-
rer en generel reduktion af næringsstofbelastningen af både Na-
tura 2000-område N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen 
og af Natura 2000-område N89 Vadehavet i forhold til den nu-
værende situation. Reduktionen i udledningen af renset spilde-
vand til Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, som et resultat 
af afskæringen af spildevand fra renseanlæggene i Nr. Nebel og 
Nymindegab til Varde Renseanlæg, vil ikke have en væsentlig 
konsekvens for Natura 2000-område N69.  

I forbindelse med anlægsfasen kan der forekomme kortvarige 
forstyrrelser for områdets bestand af odder.  

De mulige påvirkninger af Natura 2000 områderne vil dog ikke 
have indflydelse på muligheden for at opnå gunstig bevarings-
status for udpegningsgrundlaget i de beskrevne Natura 2000-
områder. Det kan dermed afvises at projektet eller planen vil 
medføre væsentlige påvirkninger af de berørte Natura 2000-om-
råder N69 og N89.  

Varde Kommune vurderer, at de angivne afværgeforanstaltnin-
ger vil forhindre negative påvirkninger af Natura 2000-området 
og bilag IV-arterne. I forbindelse med de tilladelser og dispensa-
tioner, som Varde Kommune efterfølgende vil meddele til projek-
tet, vil der blive stillet vilkår om etablering af afværgeforanstalt-
ninger. 

  
KYSTNÆRHEDSZONE (PLANLOVEN) 

Kystnærhed 

 

 Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som er en 
ca. 3 km bred zone langs kysten. I kystnærhedszonen må der 
kun udlægges areal til byggeri, anlæg m.v., hvis der foreligger 
en særlig planmæssig og/eller funktionel begrundelse for den 
kystnære placering.  

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et biogasanlæg på 
det eksisterende Varde Renseanlæg, hvor der ligeledes er gen-
brugsplads. Lokalplanen omfatter retningslinjer for anvendelsen 
af dette areal og tillader et supplerende nyt byggeri. Biogasan-
lægget integreres i den allerede eksisterende bygningsmasse i 
lokalplanområdet og derfor inden for kystnærhedszonen. Udvi-
delsen af renseanlægget er en forudsætning for gennemførelsen 
af spildevandsplanen for Varde Kommune og etableringen af et 
biogasanlæg på arealet medvirker blandt andet til en effektiv og 
energirigtig udnyttelse af den producerede spildevandsslam. I lo-
kalplanen er der endvidere fastlagt bestemmelser for ny bebyg-
gelses udseende, placering og højde, hvilket er afstemt med de 
landskabelige forhold og beliggenheden inden for et sårbart 
kystlandskab. Det vurderes derfor ikke, at etableringen af et bio-
gasanlæg vil have videre betydning for oplevelsen af landskabet 
som helhed - eller for oplevelsen af landskabet inden for kyst-
nærhedszonen. 

  
SKOVLOVEN 

  Lokalplanen omfatter eller berører ingen arealer udlagt til skov 
eller fredskovspligtige arealer.  

  
NATURBESKYTTELSESLOVEN  
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  Lokalplanområdet grænser op til engområder langs Varde Å. Lo-
kalplanens realisering ændrer ikke på forholdene i og omkring 
engarealet. 

  MILJØFORHOLD 

Støj  Anlægget skal overholde de vejledende grænseværdier for støj-
belastning for erhvervsvirksomheder, hvilket der stilles vilkår om 
i anlæggets miljøgodkendelse.  

Lugt  Anlægget skal overholde grænseværdier for lugtpåvirkninger af 
beboelse og boligområder på henholdsvis 10 LE/m3 og 5 LE/m3.  

Vilkår herom stilles i miljøgodkendelsen. 

  
JORDFORURENINGSLOVEN 

  Der er ingen oplysninger om jordforurening i området.  

Dermed vil der ikke være anmeldepligt og krav om analyser ved 
jordflytninger, jf. jordforureningslovens § 50 og 50a. Hvis der i 
forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på 
jordforurening, skal arbejdet standses og kommunens tekniske 
forvaltning underrettes. Regionsrådet vurderer, om der skal fast-
sættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til Miljøbeskyt-
telseslovens § 19 og Jordforureningslovens § 71. 

  
MUSEUMSLOVEN 

  I forbindelse med jordarbejder, for eksempel ved bygge- og an-
lægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, hvorved 
anlægsarbejdet ifølge museumsloven skal stoppes og fundet an-
meldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller 
statsanerkendte kulturhistoriske museum, der derefter træffer 
beslutning om det videre forløb, jf. § 27, stk. 2 og 3 i museumslo-
ven.  

Fundene kan ifølge Museumsloven forlanges undersøgt for byg-
herrens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægs-
arbejdet og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foreta-
get en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet igangsættes.  

I henhold til museumsloven skal Museet for Varde By og Omegn 
foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol i forbindelse med lo-
kalplanforslag, og såfremt de bliver anmodet herom forud for 
større bygge- og anlægsarbejder. 

Museet for Varde By og Omegn fremkommer efter den arkival-
ske kontrol og evt. en mindre forundersøgelse med en udtalelse 
om, hvorvidt eventuelle anlægs- og byggearbejder indebærer ri-
siko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, og om det vil 
være nødvendigt at gennemføre arkæologiske undersøgelser, 
inden anlægs- eller byggearbejdet gennemføres. 

Generelt gælder, at findes der fortidsminder under anlægsarbej-
det, vil arbejdet skulle standses og fortidsmindet skal straks an-
meldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller 
statsanerkendte kulturhistoriske museum, der derefter træffer 
beslutning om det videre forløb, jf. § 27, stk. 2 og 3 i museumslo-
ven. 

Spørgsmål vedrørende museumsloven eller de arkæologiske 
undersøgelser kan rettes til Arkæologisk Afdeling på Museet for 
Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde, tlf. 75 22 08 77, el-
ler pr. mail vam@vardemuseum.dk. 

  
LANDZONELOKALPLAN - BONUSVIRKNING 

  Planloven giver kommunen mulighed for at udforme en landzo-
nelokalplan, så den erstatter de landzonetilladelser, der er nød-
vendige for planens virkeliggørelse, den såkaldte bonusvirkning. 
Bonusbestemmelserne i en landzonelokalplan kan indeholde be-
tingelser svarende til de betingelser, der kan indeholdes i land-
zonetilladelser. 

På denne baggrund tillægges denne landzone-lokalplan bonus-
virkning med hjemmel i planlovens § 15, stk. 4 for så vidt angår 
de af lokalplanens bestemmelser, der erstatter landzonetilladel-
ser efter planlovens § 35 stk. 1, som ellers ville have været nød-
vendige for at lokalplanen kan gennemføres 

Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der derfor tilla-
delse efter planlovens § 35 stk.1 (landzonetilladelse) til udstyk-
ning, etablering og anvendelse af bebyggelse, tekniske anlæg, 
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voldanlæg, sø, veje og parkering, samt beplantning og ubebyg-
gede arealer, i overensstemmelse med lokalplanens afsnit 3-9. 

  
TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIG-
HEDER END VARDE KOMMUNE 

  Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter ikke tilladelser eller di-
spensationer fra andre myndigheder end Varde Kommune. 

  
SERVITUTTER 

  Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servi-
tutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejderne. Man 
skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler og ledninger er 

tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber kontaktes in-
den jordarbejder påbegyndes. Kommunen kan være behjælpelig 
med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det på-
gældende område. 

  Der er tinglyst en servitut, der påhviler ejeren af matrikel 83h 
Varde Markjorder, Varde, at sikre den fornødne pleje og vedlige-
holdelse af læhegnet på matr. 60b Varde Markjorder, Varde, 
langs lokalplanens sydlige afgrænsning.  

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varde Kommune – Bytoften 2, 6800 Varde – tlf. 7994 6800 – www.vardekommune.dk – vardekommune@varde.dk 

VARDE KOMMUNES BYVÅBEN 
 

”Et blåt skjold med en gående guld-leopard med rød tunge” 

Byvåbnet er formentlig det ældste i Danmark. 

Det stammer fra tiden omkring 1442, året hvor Varde fik sine første købstadsrettigheder. 
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1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ  

Indledning 
DIN Forsyning A/S er et resultat af en fusion af 
de to forsyningsselskaber Varde Forsyning A/S 
og Esbjerg Forsyning A/S i et fælles administra-
tionsselskab, som blev etableret i marts 2015.  
 
Varde Kommune har på baggrund af en analyse 
af den fremtidige renseanlægsstruktur besluttet, 
at der skal ske en centralisering af de anlæg, 
der er beliggende i Varde kommune. Det er der-
for planen, at al fremtidig spildevandsrensning 
kun skal foregå på to store renseanlæg - hen-
holdsvis Varde Renseanlæg og Skovlund Ren-
seanlæg.  
 
Som et led i den forestående centralisering af 
renseanlæggene, har DIN Forsyning A/S be-
sluttet at udbygge rensekapaciteten på Varde 
Renseanlæg, Figur 1-1. I tilknytning hertil indgår 
der tillige et forslag om etablering af et biogas-
anlæg til fremstilling af energi ved efterbehand-
lingen af slam.    

 

Figur 1-1. Beliggenheden af Varde Renseanlæg. 
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Baggrund 
Centraliseringen af spildevandsrensningen i 
Varde Kommune er et resultat af Varde Kommu-
nes ”Spildevandsplan 2010-2015”. Målet er at re-
ducere den samlede punktkildeudledning af næ-
ringsstoffer til Vadehavet.  
 
Realiseringen af planen forudsætter dog en grad-
vis politisk godkendelse af tillæg til spildevands-
planen, og der kan derfor ske ændringer af forud-
sætninger og visionerne frem mod 2025, inden 
den endelige plan er gennemført.  
 
Ved centraliseringen afskæres spildevandet fra 
mindre til større renseanlæg med bedre rensning.  
 
Centraliseringen medfører samtidig, at den nuvæ-
rende udledning af renset spildevand til Ringkø-
bing Fjord ophører, idet spildevandet afskæres til 
Varde Renseanlæg. Afskæringen vil ske fra de 
renseanlæg, der er beliggende i Varde Kommune 
inden for hovedvandoplandet til fjorden.  
 
Som en følge af centraliseringen er Varde Rense-
anlæg derfor planlagt udvidet fra en nuværende 
kapacitet svarende til 32.000 PE (person ækviva-
lenter) til 60.000 PE. Varde Renseanlæg er i dag 
allerede overbelastet.  
 
Med henblik på at nedbringe den samlede 
mængde slam til udbringning på landbrugsjord og 

af hensyn til at opnå en energibesparelse ved spil-
devandsrensningen, har DIN Forsyning A/S pla-
ner om at etablere et biogasanlæg i tilknytning til 
udvidelsen af Varde Renseanlæg. Renseanlæg-
get går herved fra at være et energiforbrugende til 
at været et energiproducerende anlæg.  
 
Udnyttelsen af slam til produktion af biogas vil 
være i overensstemmelse med Varde Kommunes 
og regeringens mål om en større udbygning af bio-
gasanlæg og dermed produktion af vedvarende 
energi i Danmark.  

VVM og miljørapport 
I henhold til den gældende lovgivning må der ikke 
ske etablering, udvidelse eller ændring af anlæg, 
der må antages at påvirke miljøet væsentligt, før 
der er udstedt en tilladelse med en tilhørende re-
degørelse for de virkninger anlægget eller ændrin-
gerne har på miljøet (VVM-redegørelse). 
 
Varde Kommune har truffet afgørelse om, at det 
samlede projekt, omfattende udvidelsen af Varde 
Renseanlæg med et tilknyttet biogasanlæg, er 
VVM-pligtigt.  
 
En væsentlig begrundelse for denne afgørelse er, 
at projektområdet grænser helt op til arealer, der 
ligger inden for det internationalt naturbeskyttel-
sesområde ”Vadehavet”. 
 
En forudsætning for at kommunalbestyrelsen kan 
udstede en tilladelse til påbegyndelse af projektet 

er, at der foreligger et vedtaget plangrundlag i 
form af et kommuneplantillæg samt en lokalplan 
for projektområdet. Forud for vedtagelsen skal 
kommunalbestyrelsen offentliggøre forslag til 
kommuneplanretningslinjer og retningslinjer for lo-
kalplanen sammen med en miljøvurdering af pla-
nen.  
 
Miljøvurderingen, der følger af VVM-reglerne, vil i 
stort omfang tilgodese kravene til en miljøvurde-
ring af kommuneplantillægget og lokalplanen. 
Derfor fremlægges kun denne kombinerede rap-
port ”VVM-redegørelse og miljørapport”.  
 
Varde Kommune skal desuden udstede en miljø-
godkendelse forud for anlæggets etablering, hvori 
der fastsættes bestemmelser om indretning og 
drift af biogasanlægget, herunder vilkår til be-
grænsning af lugt og støjgener. Endelig skal der 
udstedes en godkendelse af biogasanlæggets til-
slutning til renseanlægget samt udstedes en ny 
godkendelse af udledningen af spildevand fra ren-
seanlægget. 
 
I overensstemmelse med EU habitatdirektivet er 
der foretaget en indledende vurdering af, om pro-
jektet kan medføre en væsentlig påvirkning af be-
rørte internationalt beskyttede naturområder (Na-
tura 2000-områder).  
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Der er derfor i tilknytning til anmeldelsen af projek-
tet udarbejdet en Natura 2000-væsentlighedsvur-
dering, der beskriver mulige påvirkninger af de to 
berørte Natura 2000-områder, henholdsvis Natura 
2000-område N69 ”Ringkøbing Fjord og Nyminde-
strømmen” og N89 ”Vadehavet”.   

Projektbeskrivelse 
Projektet omfatter udvidelse af Varde Rensean-
lægs kapacitet ved udbygning af det eksisterende 
anlæg fra de nuværende 32.000 PE (personækvi-
valenter) til 60.000 PE samt i tilknytning hertil - 
etablering af et biogasanlæg.  
 
I forbindelse med centraliseringen af rensean-
lægsstrukturen nedlægges otte mindre rensean-
læg. Spildevandet fra seks af disse afskæres til 
Varde Renseanlæg, mens spildevandet fra to an-
læg afskæres til Skovlund Renseanlæg.  
 
De miljømæssige konsekvenser i forbindelse med 
nedbrydningen af disse anlæg er ikke omfattet af 
redegørelsen; men det vurderes, at der vil være 
tale om en kortvarig og beskeden påvirkning af 
omgivelserne. De eksisterende tankanlæg og 
bygningsanlæg vil blive nedbrudt. Byggeaffald vil 
blive sorteret og håndteret i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Varde Kommunes affalds-
regulativer samt affaldsbekendtgørelsen. Der er 
ikke udarbejdet en endelig plan for efterbehandlin-
gen af arealerne, der forventes udlagt til natur. Det 

kan dog blive aktuelt at etablere pumpestationer 
på nogle arealer. 
 
Ved afskæringen af spildevandet fra renseanlæg-
get Nr. Nebel og Nymindegab fjernes udledningen 
til hovedvandopland Ringkøbing Fjord. Endvidere 
afskæres spildevandet fra Outrup Renseanlæg, 
der i dag udleder til Vesterhavet. Derved udledes 
mere, men bedre renset spildevand til Varde Å, 
som afvander til hovedvandopland Vadehavet. 
Samlet vil der til de to hovedvandoplande ske en 
reduktion i den årlige udledning af næringsstof-
ferne kvælstof og fosfor på henholdsvis ca. 8.019 
kg og ca. 789 kg ved gennemførelsen af centrali-
seringen af renseanlægsstrukturen i Varde Kom-
mune. Afskæringen af spildevandet fra Nr. Nebel 
og Nymindegab vil således reducere den årlige til-
førsel af næringsstoffer til Ringkøbing Fjord med 
ca. 4.413 kg kvælstof og ca. 372 kg fosfor. Afskæ-
ringen af spildevandet fra Outrup, der er belig-
gende i hovedvandopland Vadehavet, vil bevirke 
en reduktion i udledningen af næringsstoffer til 
Henne Mølleå og dermed til Vesterhavet på ca. 
968 kg kvælstof og ca. 116 kg fosfor pr. år. Ned-
læggelsen af de mindre renseanlæg og en udbyg-
ning og forbedret rensning på Varde Renseanlæg 
vil til trods for en forøget mængde spildevand 
medføre en reduktion i tilførslen af næringsstoffer 
til Vadehavet med ca. 2.638 kg kvælstof og ca. 
300 kg fosfor pr. år.     
 

På Skovlund Renseanlæg vil der ikke være behov 
for udvidelser eller ændringer af tekniske anlæg, 
da anlægget i dag har overskudskapacitet til be-
handling at det ekstra spildevandsbidrag fra ned-
lægningen af renseanlæggene i Agerbæk og Sta-
rup.  
 
Den fremtidige samlede kapacitet på renseanlæg-
gene i Skovlund og Varde vil også være mindre 
end den samlede kapacitet på samtlige eksiste-
rende renseanlæg i Varde Kommune i dag. Dette 
skyldes, at der er en stor overskudskapacitet på 
nogle af de mindre anlæg, der vil blive nedlagt.  
 
Udbygningen af Varde Renseanlæg med et til-
knyttet biogasanlæg indebærer en betydelig pro-
cesmæssig ombygning af det eksisterende rense-
anlæg. 
 
For at kunne håndtere den kommende forøgelse 
af spildevandsmængden vil det eksisterende ren-
seanlæg skulle udbygges, med én ny forklarings-
tank og en ekstra efterklaringstank til behandlin-
gen af spildevand.  
 
På nuværende tidspunkt foreligger der ikke et en-
deligt anlægsdesign. Det endelige design vil blive 
holdt inden for rammerne af lokalplanen og inden 
for de rammer for anlæggets udseende, dimensi-
oner og kapacitet, som danner grundlag for miljø-
vurderingerne i miljørapporten. 
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Biogasanlægget vil som energikilde benytte den 
samlede slammængde fra spildevandsanlæg i 
Varde Kommune.  
 
I fremtiden vil der kun blive produceret slam på 
renseanlæggene i henholdsvis Varde og Skov-
lund, som skal indgå i produktionen af gas på an-
lægget. Ombygningen på Varde Renseanlæg vil 
derfor omfatte udbygning af anlægget til modta-
gelse af slam fra Skovlund, samt udbygning af det 
nuværende slambehandlingssystem. Der skal 
derfor etableres nye tankanlæg til behandling af 
slammet og bygning af en biogasreaktor til pro-
duktionen af gas.  
 
Da der er plads til nye bygninger og procesanlæg 
inden for det areal, der afgrænses af lokalplanen 
for det eksisterende renseanlæg, vil projektet ikke 
medføre en inddragelse af arealer uden for matri-
kel nr. 83h Varde Markjorder. 

Undersøgte alternativer 
I forbindelse med vedtagelsen af spildevandspla-
nen for Varde Kommune har der været vurderet et 
antal alternativer. Det skal bemærkes, at tænke-
lige alternativer, som et resultat af ændringer i for-
udsætninger eller visioner i spildevandsplanen, 
ikke er undersøgt. For enkelte scenarier er der 
dog foretaget en skønsmæssig vurdering af de 
miljømæssige konsekvenser som følge af mulige 
ændringer af eksempelvis transport af slam.  
 

0 alternativet til det foreslåede projekt vil være, at 
der ikke foretages en udbygning af Varde Rense-
anlæg med tilknyttet biogasanlæg til behandling af 
slam. Herved vil den nuværende struktur med 
flere mindre renseanlæg bibeholdes. Konsekven-
sen heraf vil være, at der ikke sker en effektiv 
rensning med kvælstoffjernelse på alt spildevand, 
der ledes til det offentlige spildevandsanlæg i 
Varde Kommune. Ligeledes vil der heller ikke ske 
en reduktion af den slammængde, der skal bort-
skaffes. 
 

Som et alternativ til spildevandsbehandlingen på 
Varde Renseanlæg indgår der, som et led i en 
fremtidig overordnet spildevandsplanlægning 
overvejelser om behandling af al spildevand fra 
Varde Kommune på renseanlægget i Esbjerg.  
 
Disse overvejelser baserer sig på en situation 
fremskrevet til 2050. Planen forudsætter at kloak-
nettet er fuldt udbygget med separation af regn-
vand og spildevand og indebærer blandt andet be-
tydelige udgifter til pumpning af spildevandet.  
 

 
Varde Renseanlæg. 
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Alternativer til placeringen af et biogasanlæg til 
behandling af spildevandsslam i kommunen, har 
også været genstand for vurdering.  
 
En placering af biogasanlægget i tilknytning til 
Skovlund Renseanlæg vil være mindre hensigts-
mæssigt, da renseanlægget i Skovlund ligger 
nærmere på beboede områder. 

Endvidere vil langt størstedelen af slammet til 
energiproduktionen i biogasanlægget blive produ-
ceret på Varde Renseanlæg. En placering af bio-
gasanlægget på Skovlund vil øge antallet af trans-
porter af slam betragteligt og dermed den samlede 
miljøbelastning.  

Anlægs- og procesbeskrivelse 
Anlægget vil omfatte etablering af en række byg-
ninger samt tankanlæg, Figur 1-2: 
 Forfældningstank. 
 Efterklaringstank. 
 Modtagetank – betontank med overdækning. 
 Homogeniseringstank – betontank med over-

dækning. 
 Biogasreaktor og gaslagertank – gråmalede 

ståltanke, maks. højde 12 m. 
 Tank til afgasset slam – betontank med over-

dækning. 
 Teknikbygning med blandt andet gasmotor – 

samme materialer som eksisterende bygnin-
ger, maks. højde 8,5 m for bygning og 13 m 
for skorsten. 

 
I forbindelse med etablering af biogasreaktoren og 
andre tankanlæg vil der blive behov for udgravnin-
ger ned til ca. 3 m under terræn. Det vurderes, at 
der i tilknytning hertil vil være behov for tidsbe-
grænset grundvandssænkning og for nedramning 
af spunsvægge til sikring mod sammenstyrtning 
og nedskridning af afgravningsskråninger.  

Produktion af biogas 
Biogasanlægget vil behandle den samlede slam-
mængde fra både Varde Renseanlæg og Skov-
lund Renseanlæg med en kapacitet svarende til 
ca. 3.400 kg TS (tørstof) pr. døgn. Heraf vil Skov-
lund Renseanlæg bidrage med ca. 1.000 kg TS pr. 
døgn.  

 
Figur 1-2. Oversigt over renseanlæggets og biogasanlæggets elementer og mulige placering inden for lokalplanområdet – matrikel 

nr. 83h Varde Markjorder. 
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Slam produceret på Skovlund renseanlæg vil, når 
biogasanlægget står færdigt, blive transporteret til 
renseanlægget i Varde. Al biomasse til behandling 
i biogasanlægget opbevares og transporteres i 
lukkede beholdere. 
 
Produktionen af biogas og omsætningen af bio-
gassen til energi omfatter i hovedtræk følgende 
trin: 

1. Afvanding af slam i forbehandlingsanlæg-
get, således at tørstofindholdet stiger. 

2. Slammet pumpes efter opkoncentrering 
ind i biogasreaktoren. For at holde tempe-
raturen i biogasreaktoren, skal slammet 
opvarmes før det transporteres til selve 
bioreaktoren. Opvarmningen sker delvis 
fra den varme, der dannes i bioreaktoren 
ved nedbrydningen af det organiske stof, 
og delvis ved at tilføre en del af den 
varme, der produceres af gasmotoren.  

3. I biogasreaktoren nedbrydes det organi-
ske stof til biogas gennem en kompliceret 
biokemisk proces ved hjælp af en række 
bakterier. Ved nedbrydningen produceres 
varme. Biogassen vil samle sig i toppen af 
biogasreaktoren. 

4. Det udrådnede slam ledes i takt med ind-
pumpning til en slamlagertank og herfra til 
slutafvanding (dekanter) og slamlager.  

                                                      
1 Jf. BEK 1650 Slambekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2006) 

5. Gassen ledes fra bioreaktoren til en gas-
beholder. 

6. Fra gasbeholderen ledes biogassen vi-
dere til gasmotoren, som ved forbrænding 
af gassen udnytter energien til produktion 
af strøm.  

 
Den forventede produktion af biogas vil være på 
ca. 1.370 m3/døgn. Den samlede mængde gas, 
der oplagres på anlægget, vil være under 10 ton.  
 
Af sikkerhedshensyn vil der til systemet være til-
knyttet en såkaldt gasfakkel. Der er forskellige ty-
per af gasfakler både åbne og lukkede. En lukket 
gasfakkel vil være uden synlig flamme. Gasfaklen 
vil kun brænde, når der er behov for det, således 
at der ikke sker udslip af metan. Gasfaklen vil ak-
tiveres, hvis der opstår for stort tryk i beholderen. 
Gasfaklen vil om nødvendigt også kunne af-
brænde al den gas, der produceres, hvis der skal 
ske reparation af gasmotoren, eller hvis denne går 
i stå.  

Overskudsstrøm og –varme, forsyning 
Ud over at gasmotoren producerer strøm produ-
ceres også varme. Hovedparten af varmen anven-
des til at opretholde temperaturen i bioreaktoren, 
mens overskudsvarmen vil blive anvendt internt til 
opvarmning af bygninger på renseanlægget. Af-

sætning af overskudsstrøm vil ske til den eksiste-
rende energiforsyning. Der forventes en elproduk-
tion fra biogasanlægget på ca. 260 MW/år. 
 
Ud over forbrug af vand til mandskabsfaciliteter, 
vil der ikke være behov for forsyning af vand til 
biogasanlægget eller til forbehandling af slammet.   

Slamhåndtering 
Mængden af restslam eller også kaldet den afgas-
sede slam, der skal bortskaffes, vil være på ca. 
2.700 m3 pr. år. Grundet udnyttelsen af en del af 
slammet til energiproduktion vil dette kun være få 
procent højere end den mængde slam, der bort-
skaffes fra Varde Renseanlæg i den nuværende 
situation. Den afgassede slam vil blive udbragt på 
landbrugsarealer som gødning1 og svarer til slam-
udbringningen fra rensningsanlæggene i dag. Ud-
bringningsarealer er således ikke vurderet i for-
hold til VVM, men følger i stedet reglerne i slam-
bekendtgørelsen. Udbringning af slam skal an-
meldes til kommunen, og arealerne bliver i den 
forbindelse miljøvurderet. 

Kemiske stoffer og andre hjælpestoffer 
Anvendelse af kemiske stoffer i produktionen be-
grænser sig til hjælpestoffer til slamafvanding (po-
lymerer) og fældningskemikalier i form af jernklo-
rid og jernsulfat. Til maskiner og materiel anven-
des desuden dieselolie samt en mindre mængde 



SIDE 10  VVM REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT– DIN FORSYNING – VARDE RENSE- OG BIOGASANLÆG 
 

Dok.nr. VF-AR-003 ver. 12 

smøremidler. Alle kemiske stoffer vil blive opbeva-
ret i et kemirum. 
 
Eventuelt spild af hjælpestoffer og slam opsamles 
og ledes tilbage til renseanlægget. Der produce-
res ikke spildevand på biogasanlægget, idet re-
jektvandet stammende fra slamafvandingen kan 
betragtes, som en del af det interne flow i forbin-
delse med rensningen af spildevandet. Rejekt 
vandet ledes derfor tilbage til rensningsanlægget. 
Regnvand fra tage og befæstede arealer, ledes li-
geledes til renseanlægget som en sikring mod 
ukontrolleret udledning til omgivelserne. Ved 
uheld er omgivelserne herunder Varde Å, sikret 
mod udslip af en nuværende ca. 1 m høj jordvold 
(dige). Diget vil blive udbygget i forbindelse med 
klimasikringen af anlægget til sikring af anlægget 
mod oversvømmelse i forbindelse med kom-
mende stormflodshændelser.  

Projektets påvirkning af det omgivende miljø 
Projektet omfatter i princippet en udbygning af et 
allerede eksisterende anlæg til et større og mere 
miljøvenligt og energiproducerende anlæg.  
 
Det er vurderet, at projektet samlet kun vil med-
føre ubetydelige påvirkninger af det omgivende 
miljø - herunder menneskers sundhed og trivsel - 
og at projektet i nogle sammenhænge endog vil 
have en gunstig indflydelse. Udbygningen af ren-
seanlægget vil således reducere den samlede ud-
ledning af næringsstoffer til vandmiljøet. 

Støj 
Projektområdet er beliggende i et område, der i 
forvejen er belastet af støj fra blandt andet Varde 
Øvelsesplads samt fra trafik fra Nordre Boulevard, 
der passerer lige forbi anlægsområdet. Endelig er 
der også et støjbidrag fra den eksisterende gen-
brugsplads.  
 
I anlægsfasen og demonteringsfasen vil der være 
støj fra materieltransporter og entreprenørmaski-
ner.  
 
I driftsfasen vil støjen fra et renseanlæg og et bio-
gasanlæg ofte udgøres af støj fra pumper og top-
monterede omrørere på tanke, støj fra gasmotor, 
kedel og blæsere. Derudover vil tankbiler bidrage 
med støj under til- og frakørsel samt under tøm-
ning og påfyldning af slam. Sammenlignet med 
støjbidraget fra tankbiler vil støjbidraget fra selve 
anlægget skønsmæssigt kun udgøre ca. 70-95 %. 
  
Der eksisterer ingen grænseværdier for støj fra 
bygge- og anlægsarbejder, men der kan udstedes 
påbud om, at anlægsarbejderne kun udføres i 
dagtimerne.  
 
Støjen fra renseanlægget og biogasanlægget vil 
være reguleret i forhold til de vejledende grænse-
værdier for virksomhedsstøj, og støjbidraget må 
samlet således ikke overstige 70 dB. Støjbidraget 
fra biogasanlægget vil være betydeligt mindre, 
idet blandt andet gasmotoren placeres indendørs.  

Gener fra støj bør først og fremmest undgås. Støj-
bidraget fra virksomheden vil dog ikke medføre en 
forøget støjpåvirkning af støjfølsomme områder 
som nærliggende boligområder. De nærmeste be-
boelser ligger ca. 240 m nord for projektområdet, 
men mere end 350 m fra rense- og biogasanlæg-
get. 
 
Samlet vurderes støjbidraget fra udvidelsen af 
renseanlægget og biogasanlægget at være be-
skeden og ubetydelig i forhold til det eksisterende 
bidrag fra renseanlæg og genbrugsplads. Tankbi-
ler og den øvrige trafik i området vurderes at bi-
drage til den væsentligste støj. 

Trafik 
Trafikken til og fra Varde Renseanlæg og gen-
brugsstationen betjenes fra Nordre Boulevard, der 
udgør en del af ringvejsstrukturen, og som dermed 
er en af de primære veje rundt om Varde By. Nor-
dre Boulevard er således stærkt trafikeret med en 
årsdøgnmiddel på over 7.000 biler. 
 
Der foregår i dag en transport af slam fra de øvrige 
renseanlæg til mineralisering på Varde Rensean-
læg. Herudover foregår der transport af udrådnet 
og mineraliseret slam fra slambehandlingsanlæg-
gene og renseanlæg til udbringning på landbrugs-
arealer. 
 
Projektet vil bidrage med en øget mængde trafik i 
anlægsfasen i forbindelse med transport af mate-
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rialer til og fra byggepladsen. Arbejdskørsel vil ho-
vedsageligt foregå i dagtimerne på hverdage, og 
der regnes med en maksimal stigning i den tunge 
trafik på Nordre Boulevard på maksimalt 10 %. 
Trafikken vil afvikles inden for en forholdsvis kort 
periode af anlægsperioden, der vil strække sig 
over ca. 5 måneder. 
 
I driftsfasen vil der overvejende være tale om trafik 
i forbindelse med tilkørsel af slam til behandling på 
biogasanlægget og frakørsel af afgasset slam. 
Det forventes, at den tunge trafik vil aftage på 
visse strækninger i oplandet til Varde Rensean-
læg som følge af, at der ikke skal bortskaffes slam 
fra de renseanlæg, der nedlægges. Ved etable-
ring af et biogasanlæg i tilknytning til Varde Ren-
seanlæg vil der ske en samlet reduktion på ca. 
27 % i den tunge trafik til og fra renseanlægget i 
forhold til situationen i dag. Reduktionen i den 
tunge trafik skyldes først og fremmest en reduk-
tion i transporten af slam til udbringning.  
 
Såfremt spildevandsplanen ikke gennemføres i 
fuldt omfang, men slammet fra ikke nedlagte ren-
seanlæg transporteres til biogasanlægget ved 
Varde Renseanlæg sammen med slammet fra 
Skovlund Renseanlæg, forventes derimod en stig-
ning af den tunge trafik på Nordre Boulevard med 
ca. 31 % i forhold til trafikken i dag til og fra rense-
anlægget. Set i forhold til den samlede trafik vil 
denne stigning på ca. én transport pr. døgn dog 

være ubetydelig i forhold til antallet af tung trafik 
med ca. 315 biler pr. døgn på Nordre Boulevard.  
 
Ligesom for anlægsfasen vil der i en begrænset 
periode under demonteringsfasen ske en stigning 
i den tunge trafik på Nordre Boulevard. 
 
Det vurderes ikke, at en øget trafikmængde på no-
get tidspunkt vil give anledning til en forøgelse af 
uheldsfrekvensen på Nordre Boulevard. Der er 
anlagt kørebane for den venstresvingende trafik, 
og der vil ikke være en forøget risiko for påkørsel 
af cyklister, da den tunge trafik ikke krydser cykel-
stien.  
 
Projektet vil dermed ikke have nogen konsekvens 
for de vedtagne rammer og målsætninger for for-
bedringer af trygheden og trafiksikkerheden for de 
bløde trafikanter i kommunen.  

Luftforurening og klima 
I anlægsfasen og demonteringsfasen vil der op-
hvirvles støv som følge af gravearbejder og trans-
port af jord og materialer. Da hovedparten af om-
rådet er befæstet, vil dette dog kun kortvarigt med-
føre et meget begrænset og kun lokalt bidrag til 
luftens indhold af støv. Udledninger af kvælstof-
oxider og kulilte under transport og gravearbejder 
vurderes at være ubetydelig i forhold til det gene-
relle bidrag fra trafikken i området. 
 

Udbygningen af renseanlægget bidrager ifølge 
beregningerne til en forøgelse af lugtgenerne i for-
hold til i dag. Dog er beregningerne behæftet med 
stor usikkerhed, og der har ikke været klager over 
lugtgener fra det eksisterende anlæg. Det kan dog 
ikke afvises, at der kan opstå lugtgener fra rense-
anlægget. 

Tiltag til at afbøde eventuelle lugtgener 
Der kan etableres forskellige former for afværge-
foranstaltninger til af forhindre eller mindske even-
tuelle lugtgener i forbindelse med udbygningen af 
renseanlægget og etableringen af biogasanlæg-
get. Alle nye tankanlæg, der kan bidrage til lugt-
gener fra biogasanlægget, vil blive overdækket. 
Luftafkastet herfra kan efterfølgende renses. Lige-
ledes vil den nye primærtank, der skal etableres i 
forbindelse med udvidelsen af renseanlægget, 
blive forberedt til overdækning. Lugtgener kan 
især opstå i forbindelse med varmt vejr. I driftsma-
nualerne vil der være særlig fokus på lugtproble-
matikken og imødegåelse af lugtgener. 
 
DIN Forsyning A/S iværksætter et handleprogram, 
der skal belyse omfanget af lugtgener. 
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Efter udvidelsen af det eksisterende renseanlæg 
og etablering af biogasanlæg foretages en nabo-
høring om oplevelsen af lugtgener fra det samlede 
anlæg. Det bør her fremgå, hvor ofte, hvor intenst 
og hvilken type lugt, naboerne oplever. Nabohø-
ring udføres i den første sommer efter driftsstart. 
 

1. Forekommer der ingen gener af betydning, foreta-
ges ikke yderligere – ikke yderligere lugt-reduce-
rende foranstaltninger.  

2. Opleves gener,  
a. Renseanlæg og biogasanlæg gennemgås 

med henblik på at identificere lugtkilder. 
Evt. assistance fra Danmarks Tekniske 
Universitet.  

b. Muligheder for reduktion af lugtgener – 
kemikalier, overdækning og luftrensning i 
tilknytning til drift og udbygning af rense-
anlæg med tilknyttet biogasanlæg. Tekni-
ske muligheder vurderes. 

3. Efter forebyggende foranstaltninger gennemføres 
ny nabohøring.  

Nabohøring 

Nabohøringen vil omfatte en skriftlig orientering 
og anmodning om deltagelse til samtlige hus-
stande, der er beliggende inden for den bereg-
nede zone, hvor lugtgener kan opstå (5 LE/m2). 
Nabohøringen vil blive annonceret i pressen samt 
på DIN Forsynings og Varde Kommunes hjemme-
side, ligeledes med opfordring til deltagelse af be-
rørte, der oplever gener.  
 
Lugtgener vil blive forsøgt løst hurtigst muligt, men 
før en endelig løsning er på plads, og generne der-
med afhjulpet, kan der forventes et tidsrum på ½-
1 år 

Øvrige emissioner 
Emissionerne af luftforurenende stoffer – hoved-
sageligt kvælstofoxider og kulilte - vil ikke medføre 
væsentlige påvirkninger af omgivelserne, idet 
koncentrationerne af stofferne ligger langt under 
de gældende tilladte grænseværdier.  
 
Gasmotorer afgiver en vis mængde formaldehyd. 
Formaldehyd er på Miljøstyrelsens liste over uøn-
skede stoffer, men grænseværdien for den maksi-
malt tilladte påvirkning af omgivelserne er over-
holdt for anlægget. 
 
Biogasanlægget vil bidrage til en generel reduk-
tion i udledningen af CO2. Der vil kunne opnås en 
reduktion på ca. 650 ton CO2/år i forhold til den 
udledning, der vedrører fremstillingen af den ener-
gimængde, der anvendes til rensning af spilde-
vandet i dag. En sådan reduktion vil være et led i 
regeringens og Varde Kommunes overordnede 
klimastrategi.  
 
Udbygningen af Varde Renseanlæg og etablerin-
gen af et tilknyttet biogasanlæg forventes ikke at 
have en væsentlig effekt på det omgivende miljø. 

Effekter af klimaændringer 
Renseanlægget og biogasanlægget vil fremtidig 
være udsat for risiko for oversvømmelse som 
følge af klimaforandringer. Det nuværende dige-
anlæg vil ikke forhindre oversvømmelse i tilknyt-
ning til kommende stormflodshændelser. Risikoen 

for oversvømmelse forstærkes i kombination med 
høj vandstand i Varde Å og samtidige hændelser 
med ekstremregn.  
 
I forbindelse med udbygningen af renseanlægget 
og etableringen af biogasanlægget vil der ske en 
udbygning eller ombygning af digeanlægget, der 
vil sikre anlægget mod oversvømmelse.  
 
Diget udbygges således, at højden af diget, den 
såkaldte digekrone, vil ligge i kote 6,5 m DVR90. 
Mod nordøst, øst og sydøst vil digeanlægget være 
mindre udsat for overskyl fra bølger, hvorfor dige-
anlægget her etableres med en lavere digekrone 
på 6,0 m DVR90. Digeanlægget etableres med en 
skråningshældning på 1:5 (højde-bredde forhold) 
eller maksimalt 1:3. 
 
Det kan dog forventes, at der vil være et vist over-
skyl fra bølger i forbindelse med stormflodshæn-
delser. Dette vil resultere i en maksimal vandstand 
inde i anlægsområdet på ca. 16-26 cm. Der vil i 
beredskabsplanen for anlægget blive taget højde 
for sådanne oversvømmelsesrisici. 
 
Den kommende sanering af afløbssystemerne 
med separatkloakering vil reducere effekterne på 
renseanlægget, som følge af klimaændringer. 

Landskab, kulturarv og rekreative interesser 
Projektområdet ligger som en del af det eksiste-
rende teknikanlæg ved Varde Renseanlæg, der 
præger nærområdet i dag. Anlægget kan først og 
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fremmest være synligt fra ringvejen (Nordre Bou-
levard) vest for Varde By, hvor man passerer tæt 
forbi renseanlægget og genbrugsstationen, der 
ligger bag træerne lige vest for vejen. Biogasan-
lægget og det udbyggede digeanlæg vil, som ren-
seanlægget og digeanlægget i dag, være delvist 
skjult bag træerne. Fra Nordre Boulevard vil det 
udbyggede digeanlæg, der vil ligge foran læbæltet 
øst for renseanlægget, være synligt som en lav 
vold. Set i den større skala ligger projektområdet 
centralt i Varde Ådal, på grænsen mellem byom-
råderne mod øst, og det store åbne landskab, der 
breder sig mod vest, ud mod Ho Bugt og Vadeha-
vet.  
 
Både landskabet og kulturmiljøet er karakteristisk 
ved et udpræget fravær af bebyggelse i selve åda-
len, og er vurderet som sårbart over for opførelse 
af ny bebyggelse, anlæg, tilplantning med videre i 
og tæt på ådalen, der skiller sig ud, som for ek-
sempel udvidelse og etablering af tekniske anlæg. 
Til- og ombygning af eksisterende bebyggelse er 
dog tilladt, men skal tilpasses landskabet særligt 
med hensyn til beplantning, placering, udformning 
og materialevalg. 
Til at vurdere projektet er der optaget fotos til vi-
sualisering på otte lokaliteter, hvorfra det forven-
tes, at det visuelle indtryk af anlægget vil have 
størst effekt. 
 
Under de nuværende forhold viser visualiserin-
gerne, at det kommende biogasanlæg kun vil 

være synligt fra syd - fra det nærmeste område af 
ådalen - samt fra en kortere strækning af Nordre 
Boulevard samt, i mindre grad, fra nord - fra dele 
af boligområdet Åbrinken. Med anlæggets ret be-
grænsede højde (biogasreaktor op til 12 m, skor-
sten op til 13 m) vil højere træer og tættere hegn 
helt skærme af for synligheden. Da der i dag fin-
des høje graner langs både den vestlige og østlige 
kant af projektområdet, vil det kommende biogas-
anlæg stort set blive skjult bag disse og ikke være 
synligt fra store dele af de omgivende områder. 
Det vurderes derfor heller ikke, at biogasanlægget 
vil have en videre betydning for oplevelsen af 
landskabet som helhed eller for de rekreative inte-
resser, som knytter sig til området omkring ådalen. 
 
I overensstemmelse med kravet om tilpasning af 
anlægget til landskabet anbefales det, at materia-
levalget til anlæggets bygningsdele holdes i 
matte, sorte farver, samt at der etableres højere 
skærmende beplantning mod syd således, at an-
lægget skærmes hele året og fra alle sider. 

Natur- plante- og dyreliv 
Det er Varde Kommunes målsætning at sikre og 
udvikle store sammenhængende naturområder i 
en balance mellem beskyttelse og benyttelse. 
Større indgreb i form af tekniske anlæg skal derfor 
undgås i værdifulde naturområder.  
 
De største naturbeskyttelsesinteresser findes in-
den for Natura 2000-områder og inden for kom-
muneplanens udpegede naturområder. 

Projektet må således ikke forringe bevaringssta-
tus eller muligheden for at opfylde bevaringsmål-
sætningen for de arter og naturtyper, Natura 2000-
områderne er udpeget for. 
 
Ligeledes må der hverken inden for eller uden for 
Natura 2000-områder ske planlægning eller admi-
nistration, som kan medføre beskadigelse eller 
ødelæggelse af yngle- og rasteområder eller leve-
steder for dyre- og plantearter, der er optaget på 
habitatdirektivets bilag IV.  
 
Derfor skal der for alle projekter og planer foreta-
ges en foreløbig vurdering af, om projektet i sig 
selv eller i forbindelse med andre planer og pro-
jekter kan påvirke et internationalt beskyttet natur-
område væsentligt. En sådan væsentlighedsvur-
dering er foretaget.  
 
Projektområdet grænser op til Natura 2000-om-
råde 89 ”Vadehavet”. Natura 2000-området er ud-
peget på grund af forekomsten af en række be-
skyttede naturtyper og arter. Derudover findes der 
i nærområdet til projektområdet en række natur-
arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3. 
 
Afskæringen af spildevandet fra Nr. Nebel og Ny-
mindegab samt udledningen af spildevandet fra 
renseanlæggene i Skovlund og Varde vil ud over 
at berøre Natura 2000-område N89 ”Vadehavet” 
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berøre Natura 2000-område N69 ”Ringkøbing 
Fjord og Nymindestrømmen”.  
 
Udbygningen af Varde Renseanlæg samt anlæg-
gelsen og driften af et tilknyttet biogasanlæg vil 
ikke medføre væsentlige negative påvirkninger af 
hverken slutrecipienterne i Natura 2000-område 
nr. 89 ”Vadehavet” eller Natura 2000-område nr. 
69 ”Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen”. Li-
geledes vil projektet ikke medføre væsentlige ne-
gative påvirkninger af arter eller habitatnaturtyper 
i habitatområde 78 ”Vadehavet med Ribe Å, Tved 
Å og Varde Å vest for Varde”, hverken i eller uden 
for den del, der er beliggende inden for nærområ-
det til projektområdet.  
 
Derimod vil der ved gennemførelsen af centralise-
ringen af spildevandsrensningen og udbygningen 
af Varde Renseanlæg ske en reduktion i udlednin-
gen af næringsstoffer til begge Natura 2000-om-
råder. Dette vil bidrage til en forbedring af den ge-
nerelle miljøtilstand og dermed bidrage til, at en 
gunstig bevaringsstatus for en række arter og ha-
bitatnaturtyper opført på udpegningsgrundlaget 
kan opnås eller bibeholdes.  
 
Der vil blive udledt en forøget mængde renset spil-
devand fra det udbyggede Varde Renseanlæg. 
Spildevandet vil være bedre renset end i den nu-
værende situation, men der vil udledes en større 
mængde af iltforbrugende stoffer.  
 

Ændringer i udledningen vil dog ikke medføre en 
væsentlig påvirkning af den økologiske tilstand i 
Varde Å. Forøgelsen i udledningen vil heller ikke 
medføre væsentlige forringelser i gydesuccesen 
for åens bestand af laks og snæbel, der begge 
indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området.  
 
Der vil ikke ske emissioner af luftbåret kvælstof i 
en grad, der medfører en væsentlig øget kvælstof-
afsætning i de tilstødende beskyttede habitatna-
turtyper, således at tålegrænsen for habitatnatur-
typerne overskrides.  
 
I forbindelse med anlægsfasen kan der fore-
komme kortvarige forstyrrelser for områdets be-
stand af odder. Forstyrrelserne vil ikke medføre 
nogen påvirkninger af bestanden eller odderens 
ynglesucces i området.   
 
Projektet vil ikke hindre muligheden for at opnå 
gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget 
i Natura 2000-områderne N89 ”Vadehavet” og 
N69 ”Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen”. 
 
Det kan dermed afvises at projektet vil have en 
væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne 
herunder arter og naturtyper på udpegnings-
grundlaget. Ligeledes vil projektet heller ikke med-
føre skade på yngle- og rasteområder for forekom-
mende bilag IV-arter. 
 

Der vil ikke ske emissioner af luftbåret kvælstof i 
en grad, der medfører en væsentlig øget kvælstof-
afsætning og overskridelse af tålegrænserne for 
de øvrige naturtyper eng, hede og overdrev, som 
findes inden for nærområdet til projektområdet. 

Grundvand, overfladevand og spildevand 

Grundvand 
Området ved Varde Renseanlæg ligger ikke i et 
område udpeget med drikkevandsinteresser. 
Nærmeste almene drikkevandsindvindinger ligger 
på DIN Forsynings kildepladser ved Lerpøtvej 
Vandværk og Bakkevej Vandværk omkring 1,5 km 
henholdsvis nordøst og sydøst for renseanlægget. 
Etableringen af biogasanlægget vurderes ikke at 
ville påvirke grundvandet væsentligt, hvilket vil 
være i overensstemmelse med målsætningerne i 
kommuneplanen.  
 
En eventuel grundvandssænkning i anlægsfasen 
vil midlertidigt påvirke det terrænnære grund-
vandsspejl. Påvirkningen vurderes at være ubety-
delig. Dels er der ingen drikkevandsinteresser i 
området, dels er påvirkningen fuldstændig rever-
sibel ved ophør af pumpningen.  
 
Afledning af regnvand fra nye befæstede arealer 
vil medføre en nedgang i den mængde vand, der 
nedsives, hvilket lokalt kan påvirke grundvands-
dannelsen ubetydeligt. 
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Det vurderes, at løsninger med henblik på lokal af-
ledning af regnvand (LAR) ikke vil være forenelig 
med et højt beliggende terrænnært grundvands-
spejl samt det eksisterende digeanlæg til sikring 
af projektområdet mod oversvømmelse og omgi-
velserne mod udslip af spildevand og spilde-
vandsslam. 
 
I forbindelse med kommende klimaændringer vil 
grundvandstanden yderligere stige, hvilket der vil 
skulle tages hensyn til ved konstruktionen af an-
lægget. 

Overfladevand 
Varde Å er et af de store vandløb i kommunen og 
åen har et ureguleret udløb i Ho Bugt. Varde Å af-
vander et stort opland, og har en minimumsvand-
føring på ca. 5.000 l/s. Varde Å er genslynget på 
strækninger opstrøms renseanlægget. På stræk-
ningen i nærområdet er åen dog reguleret og 
gamle afsnørede åslynger henligger som næ-
ringsstofbelastede søer i de eng- og moseområ-
der, der grænser op til projektområdet.  
 
Mod øst afgrænses projektområdet af et tilløb til 
Varde Å. Renset spildevand fra renseanlægget 
udledes til dette vandløb. Som en følge af rense-
anlæggets belastning, sker der under kraftig ned-
bør, ofte aflastning af kun mekanisk renset og for-
tyndet spildevand til vandløbet. 
 

Centraliseringen af renseanlæggene og den deraf 
følgende udvidelse af Varde Renseanlæg vil med-
føre en forøget tilledning af renset spildevand til 
Varde Å. Den tilledte mængde spildevand vil kun 
udgøre en meget lille del af Varde Å’s samlede 
vandføring. Forøgelsen i koncentrationen af ilt-
forbrugende stoffer vil ikke medføre væsentlige 
ændringer i Varde Å’s økologiske tilstand ned-
strøms udledningen fra Varde Renseanlæg, og 
åen vil fortsat kunne opretholde en god økologisk 
tilstand, hvilket vil være i overensstemmelse med 
målsætningerne i kommuneplanen og vandplanen 
for området. Afskæringen af spildevandet til Varde 
Renseanlæg vil sandsynligvis også medføre en 
forbedring af den økologiske tilstand i flere af de 
små vandløb, hvor renset spildevand udgør en 
stor del af den samlede vandføring, og hvor den 
økologiske tilstand er påvirket af udledningerne. 
 
Den samlede udledning af næringsstoffer vil blive 
reduceret, hvilket ligeledes vil være i overens-
stemmelse med målsætningen i vandplanerne.   
 
En reduktion i hyppigheden af aflastninger af klo-
aksystemet, med udledning af kun mekanisk ren-
set spildevand, vil ligeledes kunne have en gavn-
lig effekt på den økologiske tilstand i både Varde 
Å og flere af de mindre vandløb.  
 
Driften af biogasanlægget vil alene ikke have no-
gen påvirkning af nærliggende vandløb og Varde 
Å, idet der ikke produceres processpildevand. 

Spildevand fra biogasanlægget 
Vand fra slamafvandingen (rejektvand) håndteres 
som en del af det interne spildevand på rensean-
lægget.  
 
Renseanlægget vil også ved udbygningen have 
kapacitet til behandling af rejektvandet. 

Råstoffer, jord og affald 
Projektområdet berører ikke udlagte råstofgrave-
områder, råstofinteresseområder, områder udlagt 
med drikkevandsinteresser eller områder udpeget 
af hensyn til andre naturressourcer. Udvidelsen af 
Varde Renseanlæg og etableringen af biogasan-
lægget vil derfor ikke påvirke udnyttelsen af råstof- 
eller andre naturressourcer.  
 
Etableringen af tankanlæg og biogasanlæg med-
fører traditionelle anlægsarbejder med anven-
delse af beton og stål som primære byggemateri-
aler, hvilke er baseret på almindeligt forekom-
mende, naturlige råstoffer. I forbindelse med an-
lægsarbejderne vil der skulle afgraves jord til en 
dybde af maksimalt 3 m under terræn. Overskuds-
jorden forventes ikke at have en kvalitet til at 
kunne genanvendes inden for arealet til blandt an-
det udbygning af digeanlægget. Jorden vurderes 
dog at kunne bortskaffes til genanvendelse i for-
bindelse med andre anlægsprojekter. 
 
I driftsfasen vil der ikke være behov for væsentlige 
mængder naturlige råstoffer. Til produktionen af 
biogas forbruges udelukkende slam. 
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Ud over den afgassede slammængde, vil der kun 
genereres små ubetydelige mængder affald i for-
bindelse med produktionen af biogas. Affaldet vil 
kunne afhændes til den kommunale affaldsord-
ning. Afgasset slam fra biogasproduktionen for-
ventes udbragt på landbrugsarealer. Mængden af 
slam fra Varde Renseanlæg, efter etablering af 
biogasanlægget, vil være nogenlunde i samme 
størrelsesorden som i dag. 
 
Samlet vurderes der ikke at være væsentlig på-
virkning af miljømæssige forhold vedrørende rå-
stoffer, jordforurening eller affald som følge af ud-
videlsen af Varde Renseanlæg med etablering af 
et biogasanlæg.  
Byggeaffald og affald fra nedbrydningen af de 
nedlagte renseanlæg vil kunne afhændes til den 
kommunale affaldsordning. Affald vil blive sorteret 
og håndteret i overensstemmelse med gældende 
bestemmelser og regler.  

Mennesker, sundhed og samfund  
Det er en vigtig forudsætning i Varde Kommunes 
planlægning, at sundhed bliver til en integreret del 
af hverdagen, hvorunder også miljø spiller en vig-
tig rolle. Det skal sikres, at færdsel kan ske sikkert, 
og at der er god tilgængelighed til kommunens 
grønne og rekreative områder.  
 
Projektet skal derfor udformes, så der ikke sker 
påvirkning af hverken den natur, man færdes i, el-
ler færdselssikkerheden for bløde trafikanter 

mindskes, eller udledninger giver anledning til ge-
ner eller påvirker folks sundhed. 
 
Projektområdet ligger i en afstand på 240 m til 
nærmeste beboelseskvarter. Det eksisterende 
Varde Renseanlæg og genbrugsstationen er i for-
vejen et markant anlæg, som påvirker området i 
en vis grad. Udbygning af renseanlægget med et 
biogasanlæg vil således fremstå som udbygning 
af et allerede teknisk anlæg, med en marginal æn-
dring i den tunge trafik til og fra anlægget. Samlet 
vil der ske en reduktion i antallet af tung trafik til 
og fra renseanlægget i forhold til i dag. En øget 
trafik i forbindelse med anlægsarbejdet vil ikke ud-
gøre en forøget risiko for uheld for bløde trafikan-
ter, da der er etableret cykelsti modsat indkørslen 
til anlægget.  
 
Det er vurderet, at udvidelsen af renseanlægget 
og etableringen og driften af biogasanlægget kun 
vil udgøre en ubetydelig risiko for menneskers 
sundhed. Udbygningen af renseanlægget bidra-
ger ifølge beregningerne til en forøgelse af lugtge-
nerne i forhold til i dag. Dog er beregningerne be-
hæftet med stor usikkerhed, og der har ikke været 
klager over lugtgener fra det eksisterende anlæg. 
Det kan dog ikke afvises, at der kan opstå lugtge-
ner fra renseanlægget. Ligeledes vil rekreative in-
teresser som færdsel i ådalen ikke blive væsent-
ligt påvirket af anlægget. 
 

Risikoen for uheld er vurderet til at være meget 
lille ved korrekt dimensionering af tankanlæg, 
gennem overvågning og tilknyttet alarmsystem. 
 
Risikoen for påvirkninger af omgivelserne i forbin-
delse med ekstreme vandstandsstigninger og 
ekstrem nedbør afværges ved, at det eksiste-
rende dige udbygges, således at det sikres, at ren-
seanlægget og biogasanlægget ikke bliver over-
svømmet i forbindelse med kommende storm-
flodshændelser.  

Socioøkonomisk effekt 
Reduktionen i udledningen af CO2 vurderes at 
have positiv, men ikke i sig selv væsentlig socio-
økonomisk effekt. Der er ikke identificeret andre 
socioøkonomiske påvirkninger, der kan frem-
komme som en mulig følge af biogasanlæggets 
miljøpåvirkninger.   
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Sammenfatning 
Udvidelsen af Varde Renseanlæg og etableringen 
af et tilknyttet biogasanlæg, til behandling af den 
slam, der produceres på renseanlægget og øvrige 
renseanlæg i Varde Kommune, vil overvejende 
kun medføre ubetydelige påvirkninger af det om-
givende miljø, Tabel 1-1 og Tabel 1-2. 
 
Ved etableringen af biogasanlægget vil rensean-
lægget blive omdannet fra et energiforbrugende til 
et energiproducerende anlæg, hvilket vil medvirke 

til en reduktion i CO2 udledningen og dermed til 
opfyldelse af Varde Kommune energimålsætning.  
 
Centraliseringen af spildevandsrensningen i 
Varde Kommune og udbygningen af Varde Ren-
seanlæg vil medføre en reduktion i udledningen af 
næringsstoffer til Vadehavet og Ringkøbing Fjord, 
som begge er internationalt beskyttede naturom-
råder.  
 

Ved afskæringen af spildevandet fra en række 
mindre renseanlæg i kommunen vil der også ske 
en reduktion i spildevandsbelastningen af en 
række mindre vandløb i både Varde Å-systemet, 
Lydum Å-systemet, Henne Mølleå og Sneum Å-
systemet. Reduktionen i spildevandsbelastningen 
vil sandsynligvis medføre en forbedring i den øko-
logiske tilstand i disse vandløb. 
 

Tabel 1-1. Oversigt over vurdering af projektets påvirkninger af miljøet, Fortsættes 

Emne Påvirkning Bemærkning/særlige forhold 

Støj Ubetydelig påvirkning Beskedent støjbidrag i forhold til eksisterende forhold. 

Trafik Ubetydelig påvirkning Ubetydelig ændring af den tunge trafik på Nordre Boulevard. Der vil ske en mindre reduktion i forhold til situationen i 
dag. 

Luftforurening og klima:   

 Støv Ubetydelig påvirkning Meget kortvarige støvemissioner i anlægsfasen og demonteringsfasen. 

 Lugt Mindre negativ påvirkning 
Under visse omstændigheder kan lugtgener fra det samlede anlæg ikke afvises. Der har ikke været klaget over lugt-
gener fra det eksisterende renseanlæg. Lugtemissioner fra selve biogasanlægget overholder gældende grænsevær-
dier. 

 Øvrige luftemissioner Ubetydelig påvirkning Ubetydelige emissioner af kvælstofoxider, kulilte og formaldehyd. 

 Klima Positiv påvirkning CO2 reduktion, som vil bidrage til opfyldelse af Varde Kommunes energimålsætning. Der skal ved projekteringen tages 
hensyn til kommende vandstandsstigninger og stigende grundvandsspejl som følge af klimaændringer. 

Landskab Mindre negativ påvirkning Biogasanlægget vil kun medføre en mindre visuel påvirkning af landskabet, ved passage af Varde Å fra syd via Nordre 
boulevard.  

Kulturarv Ingen påvirkning Anlægget berører ingen lokaliteter af arkæologisk eller kulturhistorisk interesse. 

Rekreative interesser Mindre negativ påvirkning  Biogasanlægget vil være synligt for færdende langs stisystemet langs Varde Å. 

Natur, plante- og dyreliv:   

 Natura 2000 og international naturbeskyttelse Positiv/ubetydelig påvirk-
ning 

Centraliseringen af renseanlægsstukturen vil medføre en samlet reduktion i udledningen af næringsstoffer til Vadeha-
vet og Ringkøbing Fjord. Ubetydelig påvirkning af naturtyper og arter i nærområdet. 

 Fredede, sjældne og truede arter  Ubetydelig påvirkning Ubetydelig påvirkning af arter. 

 § 3 natur og øvrig natur Ubetydelig påvirkning Ubetydelig påvirkning af beskyttet natur. 

 Økologiske forbindelser Ingen påvirkning Ingen påvirkning. 
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En forøgelse i udledningen af renset spildevand til 
Varde Å, ved udvidelsen af Varde Renseanlæg, vil 
kun medføre en ubetydelig påvirkning af åen. Ved 
udbygningen af renseanlægget vil der ske en re-
duktion i hændelserne med overløb i forbindelse 
med kraftig nedbør og dermed i udledningen af 
opblandet og fortyndet spildevand. Dette vil sand-
synligvis være til gavn for bevarelsen af den gode 
økologiske tilstand i åen.  
 
Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme 
lugtgener i forbindelse med udvidelsen af rense-
anlægget, hvilket kan medføre en mindre påvirk-
ning af nærliggende boligområder. Der er dog 

også i dag en risiko for lugtgener fra det eksiste-
rende renseanlæg, hvilket ikke har medført klager. 
Endelig kan der være en mindre negativ påvirk-
ning på de landskabelige og rekreative forhold, da 
biogasanlægget vil være synligt fra sydfra kom-
men trafik ad Nordre Boulevard og for færdende 
langs Varde Å. Fra andre indsigtspunkter og 
beboelser vil biogasanlægget være helt eller 
delvist skjult bag det eksisterende læhegn.  
 
Der anses ikke at være en forøget risiko forbundet 
med etableringen af biogasanlægget. Der 
udarbejdes en beredskabsplan for anlægget til 
forebyggelse og håndtering af uheld og utilsigtede 

hændelser. Digeanlægget omkring 
renseanlægget og biogasanlægget udbygges for 
at forhindre oversvømmelser i tilknytning til 
stormflodshændelser. Digeanlægget vil ligeledes 
sikre, at eventuel udslip fra renseanlægget og 
biogasanlægget ikke forurener de nærliggende 
beskyttede naturtyper og vandløb.  

Tabel 1-2. Oversigt over vurdering af projektets påvirkninger af miljøet, fortsat 

Emne Påvirkning Bemærkning/særlige forhold 

Grundvand Ubetydelig påvirkning Ubetydelig påvirkning ved grundvandssænkning. Afledning af regnvand medfører en ubetydelig nedgang i nettoned-
bør til grundvandsdannelsen. 

Spildevand Ingen påvirkning Der forventes ingen påvirkning. Der genereres ingen processpildevand i tilknytning til biogasanlægget.  

Overfladevand Positiv/ubetydelig påvirkning 

Der vil ske en forøgelse i udledningen af renset spildevand til Varde Å, hvorved mængden af iltforbrugende stof 
øges. Forøgelsen i koncentrationen af iltforbrugende stoffer påvirker ikke den gode økologiske tilstand i Varde Å. 
Aflastninger af kloaksystemet i tilknytning til regnhændelser vil reduceres. Dette kan have en gunstig virkning på 
miljøtilstanden i Varde Å. Centraliseringen i renseanlægsstrukturen medfører en sandsynlig forbedring af den øko-
logiske tilstand i flere mindre vandløb. Etableringen af biogasanlægget medfører ingen påvirkning af overfladevand.  

Råstoffer Ingen påvirkning Der forventes ingen påvirkning. 

Jordforurening Ubetydelig påvirkning Forøget risiko for forurening, men beredskab til håndtering af spild og lignende. 

Affald Ingen påvirkning Slam udbringes som hidtil. Øvrigt affald afhændes jf. kommunalt regulativ. 

Mennesker og sundhed Ubetydelig påvirkning Det kan ikke afvises, at der under særlige omstændigheder kan opstå lugtgener fra det samlede anlæg. Færdsel i 
ådalen vil ikke blive væsentlig påvirket af tilstedeværelsen af anlægget. 

Risiko Ubetydelig påvirkning 
Beredskabsplan, instrukser mm. udarbejdes og følges. Det anses for at være en ubetydelig risiko for, at anlægget i 
forbindelse med ekstreme vandstandsstigninger og ekstremnedbør kan blive oversvømmet. Ligeledes anses udslip 
af metanholdig slam fra biogasreaktor kun at udgøre en lille risiko.  

Afledte socioøkonomiske forhold Positiv påvirkning Der forventes en ubetydelig positiv påvirkning som følge af reduktion af CO2 udledning. 

Kumulative effekter Ingen påvirkning Der er ikke identificeret planer eller projekter, der kan bidrage til en kumulativ miljøeffekt. 
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2. INDLEDNING 

Som et resultat af Folketingets beslutning i 2008 
om at udskille de kommunale vand- og spilde-
vandsvirksomheder som selvstændige driftssel-
skaber på private vilkår, blev forsyningsvirksom-
hederne Varde Forsyning A/S og Esbjerg Forsy-
ning A/S etableret i henholdsvis 2009 og 2010.  
 
For at øge effektiviseringen på forsyningsområdet 
besluttede Varde Kommune og Esbjerg Kom-
mune i 2015 at fusionere de to forsyningsselska-
ber i et fælles administrationsselskab, som blev en 
realitet ved dannelsen af ”DIN Forsyning A/S” i 
marts 2015.  
 
På baggrund af en forudgående analyse af den 
fremtidige struktur for renseanlæggene er det be-
sluttet, at der skal ske en centralisering af de an-
læg, der er beliggende i Varde Kommune. Det er 
derfor planen, at al fremtidig spildevandsrensning 
kun skal foregå på de to store renseanlæg hen-
holdsvis Varde Renseanlæg og Skovlund Rense-
anlæg. Realiseringen af planen forudsætter en 
gradvis politisk godkendelse af tillæg til den nuvæ-
rende spildevandsplan (Varde Kommune, 2010), 
og der kan derfor være ændringer eller tilføjelser 
inden den endelige plan er gennemført. Der kan 
endvidere ske ændringer i forhold til de forudsæt-
ninger og visioner frem mod 2015, der indgår i pla-
nen. 
 

I forbindelse med den forestående centralisering 
af renseanlæggene, indgår der tillige et forslag om 
etablering af et biogasanlæg til fremstilling af 
energi ved efterbehandlingen af slam, på Varde 
Renseanlæg. 

2.1. Baggrund  

Centraliseringen af spildevandsrensningen i 
Varde Kommune er et resultat af Varde Kommu-
nes ”Spildevandsplan 2010-2015” (Varde 
Kommune, 2010), som har til formål at medvirke 
til, at målsætningen for vandkvaliteten i recipien-
terne kan opfyldes, samt sikre at intentionerne i 
vandplanerne efterleves. Målet er, at det rensede 
spildevand skal have en kvalitet, der sikrer en så 
begrænset påvirkning af recipienterne som muligt, 
hvilket blandt andet betyder en reduktion af den 
samlede punktkildeudledning af næringsstoffer til 
Vadehavet.  
 
Ved centraliseringen fjernes udledninger af renset 
spildevand fra følsomme recipienter, da spilde-
vandet afskæres fra mindre til større renseanlæg 
med bedre rensning, hvorved den samlede belast-
ning af vandområderne reduceres.  
 
Centraliseringen medfører samtidig, at den nuvæ-
rende udledning af renset spildevand til Ringkø-
bing Fjord ophører, idet spildevandet afskæres til 
Varde Renseanlæg. Afskæringen vil ske fra de 
renseanlæg, der er beliggende i Varde Kommune 
inden for hovedvandoplandet til fjorden.  

Som en følge af centraliseringen er Varde Rense-
anlæg derfor planlagt udvidet fra en nuværende 
kapacitet til behandling af spildevand svarende til 
32.000 PE (personækvivalenter) til 60.000 PE. 
Varde Renseanlæg er i dag allerede overbelastet.  
 
Med henblik på at nedbringe den samlede 
mængde slam til udbringning på landbrugsjord og 
af hensyn til at opnå en energibesparelse ved spil-
devandsrensningen, har DIN Forsyning A/S pla-
ner om at etablere et biogasanlæg i tilknytning til 
udvidelsen af Varde Renseanlæg. Renseanlæg-
get går herved fra at være et energiforbrugende til 
at været et energiproducerende anlæg.  
 
Udnyttelsen af slam til produktion af biogas vil 
være i overensstemmelse med Varde Kommunes 
ønsker om en fremtidig bæredygtig energiforsy-
ning og et balanceret energiforbrug, der som ud-
gangspunkt arbejder sig hen imod, at kommunen 
skal blive 100 % baseret på vedvarende energi se-
nest i 2050 (Varde Kommune, 2014a). Udnyttel-
sen af slam til biogasproduktion vil ligeledes være 
i tråd med regeringens mål om en større udbyg-
ning af biogasanlæg i Danmark (Klima-, Energi- 
og Bygningsministeriet, 2013). Etablering af et 
biogasanlæg vil ud over produktion af vedvarende 
energi tillige medføre en lavere udledning af driv-
husgasser, hvilket er en helt central fordel ved pro-
duktion af biogas. 
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Udnyttelsen af energien ved afgasningen af slam 
i biogasanlægget medfører en reduktion i anven-
delsen af fossile brændsler andetsteds i spilde-
vandsbehandlingen, og samtidigt reduceres ud-
ledningen af drivhusgasser i forbindelse med op-
bevaringen og udspredning af spildevandsslam. 
 
Placeringen af biogasanlægget ved Varde Rense-
anlæg (matrikel 83h), Figur 2-1, til behandling af 
spildevandsslam fra renseanlæggene i hele kom-
munen er vurderet hensigtsmæssig, idet største-
delen af slammet, der vil være energikilden til bio-
gasanlægget bliver produceret her. Biogasanlæg-
get vil blive placeret inden for det areal, der alle-
rede er reserveret til brug for udbygningen af det 
eksisterende renseanlæg.  
 
Udvidelsen af renseanlægget og etableringen af 
biogasanlægget vil ske inden for det rammeom-
råde, der i dag omfatter en genbrugsplads, rense-
anlægget og administrationsbygninger. Ramme-
området vil i det følgende generelt blive omtalt 
projektområdet, til trods for, at udvidelsen og etab-
leringen af biogasanlægget kun vedrører det 
areal, hvor det nuværende renseanlæg er place-
ret.  

2.2. VVM- og miljøvurdering 

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs 

                                                      
2 BEK 957 VVM Bekendtgørelsen (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016c). 

virkning på miljøet (VVM)2 (Vurdering af Virknin-
ger på Miljøet) må der ikke ske etablering, udvi-
delse eller ændring af anlæg, der må antages at 

påvirke miljøet væsentligt, før der er udstedt en til-
ladelse med en tilhørende redegørelse for de virk-
ninger anlægget eller ændringerne har på miljøet. 

 
Figur 2-1. Beliggenheden af Varde Renseanlæg og det kommende biogasanlæg. 
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Varde Kommune har på grundlag af en screening 
af det samlede projekt, omfattende udvidelsen af 
Varde Renseanlæg med et tilknyttet biogasanlæg 
til behandling af 80 ton spildevandsslam dagligt, 
truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt.  
 
En væsentlig begrundelse for denne afgørelse er, 
at projektområdet grænser helt op til arealer, der 
ligger inden for det internationalt naturbeskyttel-
sesområde ”Vadehavet”. Endvidere er projektom-
rådet beliggende i Varde Ådal og omkranset af 
sårbare landskabstyper. 
 
Projektet kan først påbegyndes, når der foreligger 
en tilladelse (VVM-tilladelse) til etablering af an-
lægget fra kommunalbestyrelsen.   
 
Det er her en forudsætning, at kommunalbestyrel-
sen har vedtaget plangrundlaget i form af et kom-
muneplantillæg samt en lokalplan for projektområ-
det. Forud for vedtagelsen skal kommunalbesty-
relsen offentliggøre forslag til kommuneplan og lo-
kalplan.  
 
Planerne, der danner grundlag for projektets gen-
nemførelse, skal i lighed med selve projektet også 

                                                      
3 LBK 1533 Miljøvurdering af planer og programmer (Miljø- Fødevareministeriet, 2015b). 

4  LBK 1317 Miljøbeskyttelsesloven (Miljøministeriet, 2015a). 

5 BEK 514 Godkendelsesbekendtgørelsen (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016a). 

6 BEK 926 Habitatbekendtgørelsen (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016i). 

miljøvurderes3 og sammenfattes i en miljøvurde-
ring. Imidlertid vil den miljøvurdering, der følger af 
VVM-reglerne, i stort omfang tilgodese kravene til 
en miljøvurdering af kommuneplantillægget og lo-
kalplanen. Derfor er de ekstra elementer, der skal 
belyses i miljøvurderingen efter miljøvurderingslo-
ven indarbejdet i denne kombinerede rapport 
”VVM-redegørelse og Miljøvurdering” – herefter 
kun kaldet miljørapporten. 
 
I miljørapporten redegøres der i bred forstand for 
det planlagte projekts virkninger på miljøet. Pro-
jektets kortsigtede, langsigtede, direkte såvel som 
indirekte påvirkninger samt kumulative effekter 
beskrives og vurderes i alle faser af projektforløbet 
på følgende faktorer: 

 Befolkningen, menneskers sundhed, fauna og flora, 
 landskab, jordbund, vand, luft og klima, 
 materielle goder og kulturarv og 
 samspillet mellem disse faktorer. 

 
I miljørapporten skal der beskrives rimelige alter-
nativer under hensyn til planens eller program-
mets mål og geografiske anvendelsesområde. 
Endvidere skal rapporten indeholde en beskri-
velse af påtænkte foranstaltninger vedrørende 
overvågning af de væsentligste miljøpåvirkninger.  

Varde Kommune skal desuden i henhold til miljø-
beskyttelsesloven4 udstede en miljøgodkendelse 
til lovliggørelse af selve biogasanlægget. Rens-
ningsanlæg er som virksomhedstype ikke omfattet 
af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 for listevirk-
somhed5. Ved en væsentlig ændring i udlednin-
gen af spildevand, skal der dog ske en revision af 
den nuværende spildevandsgodkendelse.  
 
Miljørapporten giver en samlet beskrivelse af pro-
jektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne 
grundlag for en såvel offentlig debat som den en-
delige beslutning om projektets gennemførelse.  
 
I overensstemmelse med habitatbekendtgørel-
sens6 (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016i) skal 
der for alle projekter og planer foretages en vurde-
ring af, om projektet i sig selv eller i forbindelse 
med andre planer og projekter kan påvirke et in-
ternationalt beskyttet naturområde væsentligt. Før 
der kan træffes afgørelser i form af tilladelser, di-
spensationer, godkendelser m.v., skal der således 
gennemføres en vurdering af om projektet vil med-
føre en væsentlig påvirkning af et Natura 2000-
område under hensyn til bevaringsmålsætningen 
for det pågældende område. 
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Der er derfor i tilknytning til anmeldelsen af projek-
tet udarbejdet en Natura 2000-væsentlighedsvur-
dering, der beskriver mulige påvirkninger af de to 
berørte Natura 2000-områder, henholdsvis Natura 
2000-område N69 ”Ringkøbing Fjord og Nyminde-
strømmen” og N89 ”Vadehavet”. Der er i denne 
vurdering især lagt vægt på konsekvenserne for 
vandområderne som følge af ændringer i næ-
ringsstofbelastningen.  
 
Rammerne for fastholdelse af kvalitetsmålene for 
Natura 2000-områder og vandområder reguleres 
gennem miljømålsloven7 (Miljøministeriet, 2003; 
Miljøministeriet, 2015b), der implementerer EU’s 
habitatdirektiv og EU’s vandrammedirektiv. For 
vandområderne er der derfor udarbejdet statslige 
vandområdeplaner, der blandt andet indeholder 
oplysninger om miljømål, påvirkningerne af og til-
standen i vandområderne (Naturstyrelsen, 2013b; 
Naturstyrelsen, 2014c). Miljømålsloven sikrer, at 
der udarbejdes kommunale Natura 2000-handle-
planer og vandområdeplaner for realiseringen af 
Natura 2000-planerne og vandplanerne.  
 
Som et resultat af en projekttilpasning med udvi-
delsen af rensekapaciteten på Varde Renseanlæg 
har DIN Forsyning A/S i februar 2016 indsendt en 

                                                      
7 Miljømålsloven (Miljøministeriet, 2003), LBK 1531 (Miljøministeriet, 2015b). 

8 Oversvømmelsesloven (Miljøministeriet, 2009), LBK 1618 (Miljø- og Fødevareministeriet, 2015a), Lov om kystbeskyttelse (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016k), BEK 121 (Miljø- og Fødevareministeriet, 
2016j).  

ny VVM anmeldelse af det samlede projekt i for-
hold til et tidligere anmeldt projekt, der kun omfat-
tede etableringen af selve biogasanlægget.  
 
Varde Kommune har i tilknytning hertil truffet af-
gørelse om VVM-pligt og kommunen har udsendt 
et idéoplæg i offentlig høring i marts 2016. Der ind-
kom i den forbindelse ingen ideer eller forslag.  

2.3. Øvrigt lovgrundlag og planforhold 

En del af lovgrundlaget, der sætter rammerne for 
muligheden for at realisere projektet, er nævnt 
ovenfor. Foruden disse er der yderligere en række 
love og planmæssige bindinger, der er relevante 
for projektet. 
 
Det er love, der sikrer beskyttelse af værdier knyt-
tet til blandt andet natur, landskab og kulturhisto-
rie, og love og bekendtgørelser der regulerer ek-
sempelvis støjpåvirkning og forebyggelse af foru-
rening af jord og luft, Tabel 2-1.  
 
Planloven sikrer blandt andet, at der udarbejdes 
kommuneplanretningslinjer for arealanvendelse, 
og planloven indeholder krav om, at kystområ-
derne skal friholdes fra bebyggelse og anlæg, som 
ikke er afhængig af en kystnær placering.  
 

Planloven sikrer også, at der udarbejdes en kom-
munal risikostyringsplan til vurdering og styring af 
oversvømmelsesrisikoen fra blandt andet vandløb 
og havet8.  

Tabel 2-1. Forskellige love, der har relevans for vurderingen af 
miljøpåvirkninger for projektet. 

Lovgrundlag Relevans 
Naturbeskyttelsesloven Natur og overfladevand, §3 

naturtyper. 
Sø og å beskyttelseslinjer. 
Beskyttelseslinje for fortids-
minder. 
Fredninger. 

Planloven  Kommuneplanlægning. 
Planlægning i kystområder – 
kystnærhedszone. 

Museumsloven §29a Fredede fortidsminder. 
§29e Beskyttede sten- og 
jorddiger. 
§23 Kulturarvsarealer. 

Vandforsyningsloven Administration af vandforsy-
ning. 
Bortledning af grundvand. 

Miljøbeskyttelsesloven 
 

Krav til udledning af forure-
nende stoffer til vandløb, 
søer eller havet.  
Affald. 

Jordforureningsloven Forurenet jord.  

Varde Kommune er dog ikke omfattet af lovkravet 
om at udarbejde en risikostyringsplan, da Miljømi-
nisteriet ikke har udpeget risikoområder i kommu-
nen. Som en del af kommuneplanen (Varde 
Kommune, 2013) har Varde Kommune udarbejdet 
en klimatilpasningsplan (Varde Kommune, 
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2015c), der indeholder retningslinjer for planlæg-
ning af byggeri i områder med betydelig risiko for 
oversvømmelse. 

2.3.1 Kommune- og lokalplanlægning 

I kommuneplanen for Varde Kommune (Varde 
Kommune, 2013) er der opstillet en række mål og 
retningslinjer for en række temaer, der har rele-
vans for projektet, Tabel 2-2. I kommuneplanen 
(Varde Kommune, 2013) er det angivet, at det er 
byrådets mål, at nedbringe det samlede energifor-
brug og arbejde for etableringen af CO2 neutrale 
energianlæg, som blandt andet biogas.  
 
I overensstemmelse med kommuneplanens ret-
ningslinjer er der derfor fremsat et forslag til et nyt 
kommuneplantillæg til Varde Kommunes Kommu-
neplan 2013 (Varde Kommune, 2013). 
 
Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal bio-
gasanlæg blandt andet placeres i områder med 
god infrastruktur. Placeringen af biogasanlægget 
ved Varde Renseanlæg falder uden for de områ-
der i kommuneplanen, der er udlagt til fælles bio-
gasanlæg (Varde Kommune, 2013). Grundlaget 
for udpegningen ”Fælles Biogas” i kommunepla-
nen er dog relateret til tætheden af husdyrbrug 
med større dyreenheder, hvilket ikke er relevant i 
forhold til den biomasse, der er grundlaget for bio-
gasprojektet ved Varde Renseanlæg.  

Tabel 2-2. Kommuneplantemaer med relevans for projektet og 
miljørapporten. 

Kommuneplan tema Relevans 
Turisme (tema 4) Rekreative områder, rekrea-

tive interesser. 
Kulturmiljøer (tema 8) Bevaringsværdige kulturmil-

jøer, kulturarv. 
Agenda 21 og klima 
(tema 13) 

Klimatilpasning, lavbunds-
arealer, indsatsområder og 
vurdering af oversvømmel-
sesrisiko. 

Energiforsyning (tema 
14) 

Projektgrundlag. 

Offentlig forsyning (tema 
15) 

Udledning af spildevand, af-
faldshåndtering. 

Det åbne land (tema 18) Rekreative interesser, na-
turstier og sejlads. 

Landskab (tema 19) Landskab, kystnærhedszo-
nen, værdifuldt kystland-
skab. 

Naturområder (tema 20) Naturområder, hovedind-
satsområder, Natura 2000. 

Lavbundsarealer (tema 
21) 

Lavbundsarealer. 

Skovrejsning (tema 23) Skovrejsning. 
Grundvandsbeskyttelse 
(tema 24) 

Grundvand, drikkevandsinte-
resser. 

Vandløb og søer (tema 
26) 

Overfladevand, miljømål. 

Geologi (tema 27) Geologiske rammeområder, 
værdifulde geologiske områ-
der, råstoffer. 

Støjgener og VVM-plig-
tige anlæg (tema 29) 

Støjpåvirkning. 

 
Kommuneplantillægget fastlægger rammebe-
stemmelserne for enkeltområde 23.10.T01 til at 
omfatte placeringen af biogasanlægget inden for 
det tekniske rammeområde, der i forvejen omfat-
ter placeringen af Varde Renseanlæg.  
 
For projektområdet er der tillige udarbejdet en ny 
lokalplan for området.  

Kommuneplantillægget fastlægger de overord-
nede rammer for lokalplanens indhold, jf. planlo-
vens § 11b, herunder blandt andet fordelingen af 
bebyggelsens art og anvendelsesformål. Lokal-
planens bestemmelser har til formål at sikre hen-
synet til omgivelserne, blandt andet gennem fast-
holdelse af de forudsætninger, som ligger til grund 
for de miljømæssige vurderinger i nærværende 
miljørapport. 
 
Retningslinjerne for lokalplanlægningen i Varde 
Kommune er overordnet, at placeringen af virk-
somheder sikrer mindst mulig miljøbelastning i for-
hold til omgivelserne, for eksempel gener fra støj 
og lugt, jf. tema 29 i Kommuneplan 2013 (Varde 
Kommune, 2013). Placeringen skal også sikre, at 
vejledende afstandskrav mellem boliger og virk-
somheder overholdes. 
 
Projektområdet er beliggende i landzone og ligger 
inden for kystnærhedszonen. Projektområdet lig-
ger ligeledes inden for arealer, der i kommunepla-
nen er udlagt som støjbelastet areal (skydebane), 
værdifulde kulturmiljøer, geologiske rammeområ-
der og værdifulde geologiske områder samt ho-
vedindsatsområder for natur. Et lille areal af pro-
jektområdets sydligste del ligger i et område ud-
peget som lavbundsareal. 
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Med hensyn til landskabelige udpegninger er pro-
jektområdet omkranset af landskabstypen dal-
landskab, specifikke landskabskarakterområder 
og grænser op til værdifuldt kystlandskab.  

2.3.2 Sektorplaner 

En række sektorplaner for Varde Kommune om-
fatter projekter og/eller restriktioner for arealan-
vendelsen i kommunen. I relation til planlægnin-
gen af dette projekt er særligt Varde Kommunes 
trafiksikkerhedsplan (Varde Kommune, 2009) og 
spildevandsplan (Varde Kommune, 2010) rele-
vante.  
 
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Varde 
Kommune er under udarbejdelse (kun indsatsplan 
OSD Hindsig er vedtaget), hvorfor projektet ikke 
er sammenholdt med disse. Der er ingen arealud-
læg eller restriktioner for projektområdet i forhold 
til Varde Kommunes vandforsyningsplan eller af-
faldsplan.  

2.4. Vurderingsmetode 

I lovgrundlaget9 og tilhørende vejledninger (Skov- 
og Naturstyrelsen, 2006; Madsen & Johansen, 
2009) er der anført en række forhold, der skal ind-
drages ved vurderingen af, om et projekt eller plan 
kan medføre væsentlig påvirkning på miljøet.   
 

                                                      
9 BEK 957 VVM bekendtgørelsen (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016c), LBK 1533 Miljøvurdering af planer og programmer (Miljø- Fødevareministeriet, 2015b). 

Ud fra beskrivelsen af projektet eller planen iden-
tificeres kilder, der kan bidrage til en eventuel mil-
jøpåvirkning. Denne miljøpåvirkning skal vurderes 
under hensyn til, om andre projekter eller planer 
kan bidrage til en forstærkning eller det modsatte 
af miljøpåvirkningerne, miljøpåvirkningernes om-
fang og i forhold til omgivelsernes sårbarhed. Om-
fanget af miljøpåvirkningerne skal vurderes i for-
hold til udbredelse i både tid og rum herunder i de 
forskellige faser af et projekts levetid. Miljøpåvirk-
ningerne er således opdelt i en påvirkning under 
etablering, driftsfasen i projektets levetid samt un-
der selve demonteringen af projektet. I forbindelse 
med denne rapport defineres en påvirkning som 
lokal, såfremt effekten er begrænset til ca. 25 km 
fra kilden.  
 
Endelig indgår der i vurderingen af påvirkningerne 
med hvilken sandsynlighed begivenhederne og 
effekten af miljøpåvirkningen indtræffer, og i hvil-
ken grad omgivelserne er i stand til at vende til-
bage til udgangspunktet ved påvirkningens ophør 
(reversibilitet). Der kan således være tale om en 
permanent effekt eller en midlertidig effekt som 
følge af påvirkningen. En permanent effekt er de-
fineret som en påvirkning gennem hele projektets 
eller planens levetid eller mere.  
 
Der eksisterer ikke nogen officiel terminologi eller 
graduering vedrørende vurdering af potentielle 

påvirkninger. I denne rapport er vurderingerne ba-
seret på en individuel vurdering af miljøpåvirknin-
gens relative omfang set i forhold til eksempelvis 
gældende grænseværdier og størrelsesbetragt-
ninger.  
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Der er ved vurderingen benyttet en fire-trins skala, 
hvor et af kriterierne for inddelingen er behovet for 
iværksættelse af afværgeforanstaltninger, Tabel 
2-3. 
 
 

Tabel 2-3. Den anvendte betegnelse for påvirkninger og tilhørende signatur. Tabellen viser endvidere sammenhængen mellem graden af påvirkninger og behovet for afværgeforanstalt-
ninger. 

Positiv, ingen/neutral eller ubetydelig påvirkning 

Påvirkningen vurderes at udgøre en forbedring af miljøtilstanden i forhold til udgangspunktet.  
 
Eller ingen påvirkning i forhold til udgangspunktet eller størrelsen af positive og negative effekter anses for at 
ophæve hinanden. 
 
Eller påvirkningerne er kun af lokalt omfang, hvor graden af påvirkning vurderes som ubetydelig. Effekterne er 
altid fuldt reversible.  
 
Intet behov for afværgeforanstaltninger. 
 

Mindre negativ påvirkning 

Påvirkninger med lav effektgrad i tid og rum, men som kan have en udtrækning ud over lokalt niveau. Effekterne 
er altid fuldt reversible. 
 
Afværgeforanstaltninger ikke påkrævede, men kan gennemføres hvis forenelige med andre hensyn. 
 

Moderat negativ påvirkning 

Påvirkninger med middel effektgrad i tid og rum. Påvirkningerne kan strække sig over tid og vil have en effekt 
ud over lokalt niveau eller en væsentlig effekt på områder af national interesse eller menneskers sundhed og 
befolkningens trivsel. Effekterne vil som udgangspunkt være reversible. 
 
Afværgeforanstaltninger er påkrævede. 
 

Omfattende negativ påvirkning 

Påvirkningerne klassificeres som alvorlige med en stor effektgrad i tid og rum. Effekterne kan være irreversible. 
Væsentlig påvirkning af områder af international interesse eller menneskers sundhed og befolkningens trivsel.  
 
Påvirkning, som vil kræve projektændringer eller som minimum kompenserende foranstaltninger. 
 



SIDE 26  VVM REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT– DIN FORSYNING – VARDE RENSE- OG BIOGASANLÆG 
 

 
Dok.nr. VF-AR-003 ver. 12 

3. PROJEKTBESKRIVELSE 

Projektet omfatter en udvidelse af Varde Rense-
anlægs kapacitet ved udbygning af det eksiste-
rende anlæg fra de nuværende 32.000 PE (per-
sonækvivalenter) til 60.000 PE samt i tilknytning 
hertil etablering af et biogasanlæg. Biogasanlæg-
get vil som energikilde benytte den samlede slam-
mængde fra spildevandsanlæg i Varde Kom-
mune.  
 
Centraliseringen af renseanlægsstrukturen om-
kring to renseanlæg, henholdsvis Varde og Skov-
lund, Figur 3-1, bevirker, at en række mindre an-
læg nedlægges.  
 
De miljømæssige konsekvenser i forbindelse med 
nedbrydningen af disse otte mindre anlæg er ikke 
omfattet af redegørelsen; men det vurderes, at der 
vil være tale om en kortvarig og beskeden påvirk-
ning af omgivelserne. De eksisterende tankanlæg 
og bygningsanlæg vil blive nedbrudt. Byggeaffald 
vil blive sorteret og håndteret i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Varde Kommunes affalds-
regulativer samt affaldsbekendtgørelsen. Der er 
ikke udarbejdet en endelig plan for efterbehandlin-
gen af arealerne, der forventes udlagt til natur. Det 
kan dog blive aktuelt at etablere pumpestationer 
på nogle arealer. 
 

Behandlingen af spildevand fra seks af disse ren-
seanlæg flyttes til Varde Renseanlæg, mens be-
handlingen fra yderligere to renseanlæg flyttes til 

Skovlund Renseanlæg. Baseret på faktuelle be-
lastningstal for 2013-2014, har Varde Rensean-
læg på nuværende tidspunkt ikke kapacitet til at 

 
Figur 3-1. Planlagte ændringer i renseanlægsstrukturen frem til 2025 (Varde Kommune, 2010), EnviDan. 
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håndtere den fremtidige spildevandsmængde, Ta-
bel 3-1.  
 
Det er derfor en forudsætning for centraliseringen 
af renseanlæggene, at der sker en udbygning af 
rensekapaciteten på Varde Renseanlæg. I forbin-
delse med centraliseringen og afskæringen af 
spildevandet vil der tillige ske en separatkloake-
ring af dele af spildevandssystemet, hvorved 

regn- og spildevandsafledningen sker i to adskilte 
systemer. Dimensioneringen af renseanlægget og 
kloaksystemet vil ske således, at det sikres, at 
renseanlæggets kapacitet og afskærende lednin-
ger har kapacitet til at behandle spildevandet fra 
de nedlagte renseanlæg.  
 

I en udbygget situation vil den fremtidige kapacitet 
på Varde Renseanlæg svare til den samlede be-
lastning på renseanlæggene i dag. Den fremtidige 
kapacitet er dermed mindre end den samlede ka-
pacitet på de eksisterende renseanlæg. Dette for-
hold skyldes, at der i dag er en stor overskudska-
pacitet på nogle af de mindre anlæg, der vil blive 
nedlagt i forbindelse med centraliseringen. Den 

Tabel 3-1. Den nuværende og fremtidige kapacitet og slamproduktion på de renseanlæg hvor behandlingen af spildevand overflyttes til henholdsvis Varde Renseanlæg og Skovlund Renseanlæg. Baseret på 
belastningstal for 2013-2014. Der er i forhold til 2006-2008 (Varde Kommune, 2010), sket væsentlige ændringer i belastningsforholdene på renseanlæggene i henholdsvis Varde og Skovlund. * 
angiver, at nedlæggelsen af renseanlæg er effektueret. Endvidere er der angivet den nuværende og fremtidige estimerede udledning af renset spildevand og næringsstoffer. 

Nuværende    Udledning  
Renseanlæg Godkendt kapacitet PE Belastning PE Slamproduktion tTS/år m3/d Tot N kg/år Opløst P kg/år COD kg/år 
Varde 32.000 37.984 510 9.518 10.538 1.887 92.817 
Nordenskov 5.200 2.019 35 686 1.018 91 4.336 
Nr. Nebel 9.100 4.825 130 1.539 3.431 329 13.410 
Nymindegab* 2.400 509 20 169 982 47 1.872 
Outrup 16.000 9.913 130 614 967 117 5.387 
Sig 3.000 2.949 20 897 1.719 427 5.099 
Årre 4.000 1.473 30 650 1.712 500 6.293 
Total anlæg     875 14.073 20.367 3.398 129.215 
    
Skovlund 23.500 11.556 320 2.825 3.727 1.792 15.819 
Agerbæk 3.000 2.010 25 457 1.865 343 4.517 
Starup * 1.000 638 5 178 1.679 230 4.460 
Total anlæg     350 3.460 7.271 2.365 24.797 
Total alle anlæg     1.225   27.638 5.763 154.012 
                
Fremtidig    Udledning 
Renseanlæg Kapacitet PE Belastning PE Slamproduktion tTS/år m3/d Tot N kg/år Tot P kg/år  COD kg/år 
Varde 60.000 59.672 1.100 14.073 15.197 2.777 136.529 
Skovlund 23.500 14.204   3.460 4.421 2.193 19.376 
Total     1.100   19.618 4.970 155.905 
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forventede samlede slamproduktion vil være min-
dre end den, der produceres på anlæggene i dag. 
 
I forbindelse med centraliseringen af rensean-
lægsstrukturen nedlægges renseanlæggene i Nr. 
Nebel og Nymindegab, der i dag udleder til hoved-
vandopland Ringkøbing Fjord. Spildevandet her-
fra afskæres til Varde Renseanlæg, der udleder til 
hovedvandopland Vadehavet. 
 
Der er i forbindelse med den nuværende planlæg-
ning ikke indregnet en kapacitet til at behandle 
spildevand fra en fremtidig kloakering af sommer-
husområder, eller etablering af nye bolig- eller er-
hvervsområder. Der er dog allerede på det eksi-
sterende renseanlæg en indbygget kapacitet i be-
luftningssystemet til at kunne håndtere betydeligt 
større mængder organisk stof svarende skøns-
mæssigt til 15.000 PE, men der ligger en be-
grænsning i den nuværende hydrauliske kapaci-
tet.  
 
På renseanlæggets arealer vil der dog være re-
serveret plads til en fremtidig udvidelse til eventuel 
to nye procestanke på hver 5.500 m3, hvorved der 
kan ske en udvidelse af renseanlæggets proces-
volumen med 100 %, under forudsætning af, at 
der ikke i tilknytning hertil skal etableres yderligere 
en efterklaringstank. 

3.1. Udledning af spildevand 

I dag er spildevandet fra Nymindegab afskåret til 
renseanlægget i Nr. Nebel. Herfra udledes spilde-
vandet til Bolkær Bæk i Lydum Å systemet i ho-
vedvandoplandet til Ringkøbing Fjord. 
 
Den samlede udledning af renset spildevand til 
Ringkøbing Fjord udgør kun ca. 10 % af den sam-
lede udledning fra renseanlæggene i Varde Kom-
mune, Tabel 3-2. De øvrige renseanlæg udleder i 
dag til henholdsvis Varde Å systemet, Sneum Å 
systemet og Vesterhavet i hovedvandoplandet til 
Vadehavet.  
 
I forbindelse med udbygningen af Varde Rense-
anlæg og nedlæggelsen af de mindre effektive 

små rensningsanlæg forbedres rensningen af spil-
devandet, hvorved der vil ske en reduktion af den 
samlede udledning af næringsstofferne kvælstof 
og fosfor til slutrecipienterne, Tabel 3-2. 
 
Det er en forudsætning for gennemførelsen af om-
lægningen af spildevandsrensningen og forøgel-
sen i udledningen af spildevand fra Varde Rense-
anlæg, at Varde Kommune ansøges om og udste-
der en ny udledningstilladelse.  

3.2. Teknisk beskrivelse af udbygningen 
af renseanlægget og biogasanlægget 

Der vil ikke være anlægstekniske ændringer på 
Skovlund Renseanlæg, der er en forudsætning for 
gennemførelsen af hverken centraliseringen eller 

Tabel 3-2. Fordeling af spildevandsbidraget og stofbelastningen fra renseanlæggene i Varde kommune på henholdsvis hoved-
vandopland Ringkøbing Fjord og Vadehavet før og efter gennemførelsen af centraliseringen af renseanlægsstruk-
turen og udbygningen af Varde Renseanlæg. 

 
 

Flow gennemsnit 
m3/døgn Tot-N estimeret, kg/år Opløst-P kg/år COD kg/år

Hovedvandopland Recipient
Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord 1.708 4.413 372 15.285

V adehavet 15.210 22.257 5.271 133.344
V esterhavet 614 968 116 5.386

T otal 17.533 27.638 5.760 154.014

Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord 0 0 0 0
V adehavet 17.533 19.619 4.971 155.906
V esterhavet 0 0 0 0

Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord -1.708 -4.413 -372 -15.285
V adehavet 2.323 -2.638 -300 22.562
V esterhavet -614 -968 -116 -5.386

T otal 0 -8.019 -789 1.892

Før centralisering

E fter centralisering

Dif ference 

V adehavet

V adehavet

V adehavet
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udbygningen af Varde Renseanlæg med et bio-
gasanlæg. Af driftsmæssige årsager vil der even-
tuelt blive installeret en slamtykner i en eksiste-
rende tank. 
 
På Varde Renseanlæg vil det være nødvendigt at 
udbygge det eksisterende renseanlæg for at 
kunne håndtere den kommende forøgelse i spil-
devandsmængden. 
 
Renseanlægget udbygges med én forklaringstank 
til behandling af primær slam og én efterklarings-
tank, Tabel 3-3.  

Tabel 3-3. Oversigt over behovet for udbygning af tankanlæg 
på Varde Renseanlæg til håndtering af den fremti-
dige spildevandsmængde med angivelse af areal 
og rumfang. 

Renseenheder Nuværende Fremtidig 
 Stk Areal/Vol Stk Areal/Vol 
Primær slam   1 3.500 m3 
Procestank 2 10.500 m3 2 10.500 m3 
Efterklaring 2 1.350 m2/ 

4.060 m3 
3 2.025 m2/ 

6.420 m3 

 
I forhold til en normal udbygning af renseanlægget 
vil der ved udbygningen med et biogasanlæg ikke 
være behov for en kapacitetsudbygning til be-
handlingen af aktiv slam, da der vil ske en stofre-
duktion i den første kæde af tankanlæg i biogas-
anlægget (primærtankene), som en følge af at pri-
mærslammet udskilles mekanisk. Det nuværende 
anlæg til behandling af det aktive slam udbygges 
med tanke og gasproduktionsanlæg. Slambe-

handlingsanlægget tilknyttet renseanlægget om-
fatter i dag en åben tank til forbehandling af slam-
met fra procestankene samt en åben homogeni-
seringstank. Ved udbygningen med et biogasan-
læg indbygges samtidig en ekstra rensningskapa-
citet svarende til ca. 15.000 PE. 
 
Ved udbygningen med biogasanlæg etableres en 
biogasreaktor, hvor der i et iltfrit miljø (anaerob) 
dannes biogas ved nedbrydningen af spilde-
vandsslammet. 

3.2.1 Anlæggets fysiske udformning 

Der vil ikke være behov for ekstra areal til biogas-
anlægget, idet der vil være plads nok inden for det 
areal, der i forvejen er reserveret til renseanlæg-
get, Figur 3-2.  
 
Der vil her yderligere være plads til at udbygge 
renseanlægget med en ekstra procestank, sva-
rende til en udvidelse på ca. 15.000 PE, og/eller 
en udbygning af biogasanlægget. Udbygningen af 
biogasanlægget kan ske med endnu en biogasre-
aktor, hvis der senere skulle vise sig et behov for 

 
Figur 3-2. Den forventede placering af biogasanlægget inden for det eksisterende areal for Varde Renseanlæg 
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behandling af anden biomasse end slam fra ren-
seanlæggene.  
 
Gasproduktionen baseres på, at såvel primær-
slam som biologisk slam ledes til biogasreaktoren. 
I biogasreaktoren omdannes slammet til gas og 
dermed senere til energi. 
 
Selve biogasanlægget omfatter etablering af en 
række bygninger og tankanlæg: 
 Modtagetank, 
 homogeniseringstank, 
 biogasreaktor (RT), 
 gaslagertank, 
 tank til afgasset slam, 
 teknikbygning med blandt andet gasmotor (CPH). 

 
Modtage-, forklarings-, efterklarings- og homoge-
niseringstanke vil blive udført som lave beton-
tanke. For at mindske lugtgener vil modtagetank, 
homogeniseringstank, og tank til afgasset slam 
blive overdækket. Fortrængningsluften fra tanken 
til afgasset slam vil blive ledt til biogasreaktoren, 
da den vil indeholde en vis mængde gas, der kan 
udnyttes ved afbrænding i gasmotoren. 
 
Forklaringstanken placeres udendørs og vil blive 
nedgravet til ca. 1 m dybde.  
 
Efterklaringstanken vil have samme udformning 
og dimension som de nuværende efterklarings-
tanke, der er udført som lave betontanke.  
 

Biogasreaktoren og gaslageret vil blive opført som 
ståltanke. Tankene vil blive holdt i en grålig farve.  
 
Som det højeste tankanlæg vil biogasreaktoren 
have en højde på 12 m.  
 
Skorstenen fra gasmotoren vil have en højde på 
13 m. Betontanke vil blive delvist nedgravet, med 
en kanthøjde på ca. 1,5 m over terræn. I forbin-
delse med etablering af fundamenterne til tankan-
læg med videre vil der blive behov for udgravnin-
ger ned til ca. 3 m under terræn. Det formodes, at 
der herved vil være behov for midlertidig sænk-
ning af grundvandsstanden og nedramning af 
spunsvægge til sikring mod sammenstyrtning og 
nedskridning af afgravningsskråninger.  
 
Teknikbygninger vil blive udført i samme materia-
ler (tegl og beton) som de eksisterende bygninger 
på renseanlægget og genbrugsstationen. Bygnin-
gerne vil ikke overstige en højde på 8,5 m.  

Der etableres ikke supplerende mandskabsfacili-
teter ud over de, der allerede eksisterer på rense-
anlægget og genbrugspladsen.  

3.2.2 Slamhåndtering 

Biogasanlægget ved Varde Renseanlæg vil frem-
tidigt kunne behandle den samlede slammængde 
fra både Varde Renseanlæg og Skovlund Rense-
anlæg, Tabel 3-4.  

 
  

Tabel 3-4. Slamproduktion i den nuværende og fremtidige situation med og uden biogasanlæg. VR = Varde Renseanlæg, SR = Skov-
lund Renseanlæg. Scenariet uden biogasanlæg angiver slamproduktionen alene fra Varde Renseanlæg efter at centrali-
seringen af renseanlægsstrukturen er gennemført. * Ved 5 driftsdage pr. uge. ** Ved 20% af TS i afvandet slam. *** Ved 
30% af TS i afvandet slam.  

 Slamproduktion  
Kg TS/døgn 

Slamafvanding 
Driftstimer/døgn* 

Slam til bortskaffelse m3/år 

Nuværende VR 1.400 6 2.550** 
Fremtidig uden biogas 
VR 

2.400 10 4.400** 

Fremtidig med biogas-
anlæg VR+SR 

2.300 7 2.700*** 
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Processen med slambehandlingen fra tilførslen af 
spildevandsslam over biogasproduktionen til af-
vandingen af afgasset slam, fremgår af flowdia-
grammet, Figur 3-3.    

Slammet fra Skovlund forventes transporteret til 
renseanlægget i Varde med tankvogn. Der skal 
således transporteres ca. 350 ton slam pr. år - reg-
net i tørstof (TS). Slammet forventes at have et 

tørstofindhold på ca. 2,5 %, men kan med fordel 
yderligere opkoncentreres, på Skovlund Rense-
anlæg, således at slammængden reduceres.  
 

 
Figur 3-3. Flowdiagram for slambehandlingen, biogasproduktionen og energiudnyttelsen i tilknytning til centraliseringen af renseanlæggene i Varde Kommune og udbygningen af Varde Renseanlæg. 

CHP er betegnelsen for biogasmotoren. 
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 I dag transporteres slam fra renseanlæggene i 
Sig, Nordenskov, Agerbæk, Outrup og Nr. Nebel 
til mineralisering på Varde Renseanlæg.  
 
Den del af slammet, der indgår i bioreaktoren, vil 
blive afvandet fra et tørstofindhold på ca. 2,5 % til 
et tørstofindhold på ca. 5 %. Herved vil tørstofind-
holdet af den samlede mængde slam, der tilledes 
slamafvanderen, stige fra de nuværende 2,5 % til 
ca. 3,5 %. Dette sker ved en reduktion af tørstof-
indholdet i bioreaktoren, da en del af det organiske 
stof i slammet omdannes til gas.  
 
Biogasanlægget forventes derved at kunne be-
handle ca. 80 ton biomasse i form af spildevands-
slam dagligt. Produktionen af afgasset slam vil 
med et tørstofindhold på 30 % være 9 m3 pr. dag. 
 
Kapaciteten af den eksisterende slamafvander er 
13 m3/time, og denne kapacitet vurderes som til-
strækkelig til håndteringen af det slam, der efter-
følgende tilføres biogasanlægget.  

Der vil ske en væsentlig reduktion af den samlede 
mængde slam til bortskaffelse/udbringning fra 
Varde Renseanlæg i forhold til en fremtidig situa-
tion uden biogasanlæg, se Tabel 3-4.  
 

                                                      
10 BEK 1650 Slambekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2006) 

Den samlede mængde slam til bortskaffelse efter 
behandlingen i biogasanlægget vil være af nogen-
lunde samme størrelsesorden, som der i dag pro-
duceres alene på Varde Renseanlæg, men tør-
stofkoncentrationen vil være højere.  
 
Indholdet af næringsstoffer i den afgassede slam 
vil også være højere end i ikke afgasset slam. Næ-
ringsværdien af slammet vil derfor være forøget i 
forhold til den slam, der udbringes på landbrugs-
arealer i dag. Indholdet af næringsstoffer i det af-
gassede slam vil være henholdsvis ca. 4 g/kg TS 
for kvælstof og 3-4g/kg TS for fosfor. 
 
Samlet kan kvælstofbalancen ved slamudrådning 
og efterfølgende landbrugsanvendelse af slam-
met regnes for relativt uændret i forhold til den nu-
værende slamhåndtering fra DIN Forsyning grun-
det forholdet mellem slammængder og nærings-
stofindhold.  
 
Samlet set vil behovet for udspredningsarealer 
ikke være væsentlig anderledes end i dag. Der vil 
samlet være mindre mængder slam til udbring-
ning, men der kan ikke udspredes samme mæng-
der pr. areal. Anvendelsen af det afgassede slam 
vil være omfattet af slambekendtgørelsen10. Ud-
bringningsarealer er således ikke vurderet i for-

hold til VVM; men udbringning af slam skal anmel-
des til kommunen, og anvendelsen af arealerne 
bliver i den forbindelse miljøvurderet. 
 
Såfremt der sker en væsentlig opkoncentrering af 
fosforindholdet i den afgassede slam, vil der skulle 
ske en udvidelse af udbringningsarealet i forhold 
til i dag. Ligeledes vil der ved centraliseringen af 
spildevandsrensningen og dermed slamhåndte-
ringen skulle ske en omfordeling af udbringnings-
arealerne i forhold til i dag.  
 
Slam fra Sig Renseanlæg har tidligere været an-
bragt på deponi, som følge af forhøjede værdier 
for tungmetaller i forhold til kravværdierne i slam-
bekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2006). I dag 
overholder slammet på de offentlige renseanlæg i 
kommunen de gældende miljøkrav for udbring-
ning på landbrugsjord. 
 
Der etableres ikke vaskeanlæg til rengøring af 
tankbiler, da det ikke anses for nødvendigt at ren-
gøre disse på anlægget. Anvendes bilerne til både 
til- og frakørsel af slam, vil den eneste forskel på 
det slam, der transporteres henholdsvis til og fra 
anlægget, være forskellen i tørstofprocenten. An-
lægget forventes at have en levetid på 50-60 år.  
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3.2.3 Produktion af biogas 

I biogasreaktoren vil slammets indhold af organisk 
stof blive nedbrudt, hvorved der dannes biogas.  
 
Nedbrydningen af det organiske stof til biogas 
sker gennem en kompliceret biokemisk proces 

ved hjælp af en række bakterier, der ikke tåler ilt 
(anaerob proces). Ved nedbrydningen produceres 
varme, og nedbrydningen kan ske ved forskellige 
temperaturer. Bakterier, der er aktive gennem for-
skellige stadier i nedbrydningen af organisk stof, 
har forskellige temperaturpræferencer, (Seadi, et 

al., 2008). Af hensyn til effektiviteten tilstræbes det 
at holde en konstant temperatur i biogasanlæg.  
Slammet pumpes efter opkoncentreringen i forbe-
handlingsanlægget ind i biogasreaktoren, Figur 
3-4.  
 

 
Figur 3-4. Principskitse i opbygningen af biogasanlægget. 
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For at holde temperaturen i biogasreaktoren, skal 
slammet opvarmes før det transporteres til selve 
bioreaktoren. Opvarmningen sker med en del af 
overskudsvarmen fra gasmotoren. 
 
Ved en temperatur i bioreaktoren på 35°C, er der 
behov for min. 20 døgns opholdstid for det slam, 
der pumpes ind i reaktoren. Ved denne tempera-
tur sker nedbrydningen af det organiske stof i 
slammet ved hjælp af bakterier, der er tilpasset et 
mikroklima på mellem 30°C til 42°C - de såkaldte 
mesofile bakterier (Seadi, et al., 2008).  
 
Det udrådnede slam ledes i takt med indpumpning 
til en slamlagertank, og herfra til slutafvanding (de-
kanter) og slamlager.  
 
Biogassen, der dannes under omsætningen af det 
organiske, stof vil hovedsageligt samle sig i top-
pen af biogasreaktoren. Gassen ledes fra bioreak-
toren til en gasbeholder og via en vandudlader til 
en gasmotor, se Figur 3-4. 
 
Den forventede biogasproduktion vil være på ca. 
1.370 m3 /døgn med et indhold af metan på ca. 
65 %. Gasmotoren vil have en kapacitet til hånd-
tering af 60 m3 gas/time. Typen af den gasmotor, 
der installeres, afklares i projekteringsfasen. 
 

                                                      
11 BEK 372 Risikobekendtgørelsen (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2016h).    

Kapaciteten af gaslageret, Tabel 3-5, vil svare til 
knap et ton. Selv om der også i selve biogasreak-
toren samt i de interne gasledninger med videre 
vil være en mængde gas, vil den samlede 
mængde gas på anlægget være langt under den 
grænse på 10 ton, som udløser krav om, at an-
lægget i så fald er omfattet af bestemmelserne i ri-
sikobekendtgørelsen11 (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2016h). 
 
Tabel 3-5. Kapaciteten af biogasanlægget. 

Biogas enhed Kapacitet m3 
Bioreaktor 1.700 
Gaslager 900 

 
Der vil blive etableret en gasfakkel til at sikre gas-
afbrænding i tilfælde af,at gasmotoren går i stå el-
ler under reparation af denne. Gasfaklen vil også 
fungere som et sikkerhedshensyn, idet faklen ak-
tiveres, såfremt der opstår for stort et tryk i gasbe-
holderen. 
 
Gasfaklen vil have en kapacitet svarede til den 
producerede gasmængde pr. døgn. Der er for-
skellige typer af gasfakler. Tidligere var åbne fak-
ler meget anvendte, men i dag findes faklen oftest 
i lukkede systemer. Gasflammen vil næsten være 
farveløs, og faklen vil kun brænde, når der er be-
hov for det, hvilket er yderst sjældent.  
 

Gassystemet kører ved et forholdsvis lavt tryk på 
ca. 0,07–0,08 BAR. Rørledningerne, der skal sikre 
udvekslingen af gas mellem de enkelte enheder, 
vil blive nedgravet.  
Den producerede biogas anvendes til produktion 
af el gennem gasmotoren. I forbindelse hermed 
afgiver gasmotoren varme. En del af varmen an-
vendes til at holde bioreaktoren varm (35°C), 
mens overskudsvarmen vil blive anvendt til op-
varmning af bygninger på renseanlægget. 
 
Til sikring mod overtryk i biogasanlægget vil der 
blive etableret hydrauliske tryksikringer (vandlåse) 
i toppen af bioreaktoren før gasmotoren/kedlen.  

3.3. Mulige kilder til påvirkning af omgi-
velserne 

Nedenfor er der angivet mulige kilder fra det tek-
niske anlæg, der kan give anledning til en påvirk-
ning af omgivelserne. 

3.3.1 Støj 

Udvidelsen af renseanlægget samt etablering af 
et biogasanlæg vil kunne bidrage med et øget 
støjbidrag fra pumper og områder med videre. 
Herudover vil trafikken til og fra anlægget bidrage 
med støj.  



VVM REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT– DIN FORSYNING – VARDE RENSE- OG BIOGASANLÆG SIDE 35 

 
 

 
Dok.nr. VF-AR-004 ver. 12 

Vandforbrug og forsyning  

Udvidelsen af rensekapaciteten medfører ikke et 
væsentligt forøget vandforbrug i forhold til i dag, 
idet der ikke etableres ekstra mandskabsfacilite-
ter. Ved produktionen af biogas benyttes ikke pro-
cesvand.  

3.3.2 Elforbrug og forsyning  

Behandling af 80 ton spildevandsslam pr. døgn 
med deraf produktion af biogas på 1.370 m3/døgn 
forventes det, at biogasanlægget kan præstere en 
el-produktion på ca. 1.300 MWh/år svarende til 
0,15 MWh/t. Renseanlægget vil med udbygningen 
af biogasanlægget blive omdannet til et energipro-
ducerende anlæg.  
 
Ud over selve energiproduktionen, vil der ved ud-
bygningen af renseanlægget med biogas skulle 
bruges mindre energi til forbehandlingen af spilde-
vandet i forhold til den nuværende situation, Tabel 
3-6.  

Tabel 3-6. Elforbruget i MWh/år sammenlignet med den nuvæ-
rende situation efter etablering af et biogasanlæg 
ved Varde Renseanlæg. Eksklusiv centraliserin-
gen af spildevandsrensningen på Skovlund Rense-
anlæg.  

Renseanlæg Nuværende Fremtidig 
Varde Renseanlæg 1.316 1.036 
Seks mindre anlæg 792 0 
Total 2.108 1.036 

 
Dette skyldes, at ca. 50 % af det organiske stof i 
spildevandet indgår i den biomasse, der behand-
les i bioreaktoren. Herved vil der være en mindre 

mængde organisk stof, der skal nedbrydes i spil-
devandsanlægget på traditionel vis uden for bio-
reaktoren. I spildevandets procestanke nedbrydes 
det organiske stof under beluftning – det vil sige, 
at der aktivt tilføres ilt. Ved denne proces forven-
tes energiforbruget at være nogenlunde uændret 
uanset om spildevandsrensningen sker centralt 
eller decentralt på de mindre anlæg.  
 
Forsyning og afsætning sker til den eksisterende 
energiforsyning. Det forventes, at den eksiste-
rende energiforsyning har kapacitet til at aftage 
overskudsproduktionen på ca. 260 MWh/år. 
 
I forbindelse med tilslutningen til den eksisterende 
energiforsyning, forventes det ikke at blive nød-
vendigt at etablere luftledninger, men det kan blive 
nødvendigt at etablere et nyt kabel til en nærlig-
gende transformerstation. Denne transformersta-
tion er placeret umiddelbart øst for projektområdet 
og øst for Nordre Boulevard. 

3.3.3 Forbrug af hjælpestoffer med videre 

For at øge effektiviteten af primærtankene tilsæt-
tes spildevandet fældningskemikalier i form af 
jernklorid, jernsulfat, polymerer (kalkprodukt) og et 
aluminiumsholdigt kemikalie (PAX).  
 
Det estimerede forbrug af kemikalier i forbindelse 
med en udvidelse af kapaciteten på Varde Rense-
anlæg skønnes ikke at afvige væsentligt fra den 

samlede nuværende anvendelse af fældningske-
mikalier på de renseanlæg, der sluttes til Varde 
Renseanlæg. 
 
Til det samlede anlæg forventes, som de væsent-
ligste hjælpestoffer, et årligt forbrug på 8.800 kg 
jernklorid og 9.800 kg polymerer. 
Der skønnes ikke at være brug for etablering af 
lugtfilter og deraf forbrug af kemikalier til lugtfjer-
nelse, da biogasanlæggets tanke er udført som 
gastætte tanke.   

3.3.4 Varmeforbrug og forsyning  

I tilknytning til biogasanlægget vil der ikke være 
behov for varmeforsyning, idet der derimod produ-
ceres varme, der vil dække behovet for den in-
terne opvarmning af bygninger og procesanlæg. 

3.3.5 Råstofforbrug  

Til etablering af tankanlæg med videre vil der 
skønsmæssigt være behov for 1.000 m3 beton 
(sand og ral). Råstofferne forventes at kunne le-
veres fra lokale råstofgrave.  

3.3.6 Emissioner 

Udbygningen af renseanlægget med en forkla-
ringstank og en efterklaringstank kan give anled-
ning til en øget kildestyrke til lugtgener og luftemis-
sioner i forhold til de nuværende forhold.  
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Håndteringen af slam vil foregå som i dag forud 
for behandlingen i biogasanlægget. Al slam til be-
handling i biogasanlægget opbevares i lukkede 
beholdere, ligesom al transport af slam vil foregå i 
tankbiler.  
 
Spildevandsslammet pumpes fra tankbil til modta-
gertanken på biogasanlægget.  
Biogassen vil ikke indeholde ammoniak (NH3) i 
målelige koncentrationer (< 1 ppm), Tabel 3-7. 
Under normale driftsforhold vil der ikke ske udslip 
af biogas, fra produktionsanlægget. Sikringsventi-
ler sikrer, at eventuelt udslip af gas sker kontrolle-
ret, og at gassen i så fald afbrændes i gasfaklen.  
 
Ved omsætningen af det organiske stof (slam) i 
bioreaktoren sker der ikke en nedbrydning af 
kvælstofforbindelser i slammet, men der frigives 
kvælstof til væskefasen. 

Tabel 3-7. Hovedbestanddele og stofsammensætningen i bio-
gas. 

Stof Procentvis indhold 
Metan 60-70 
Kuldioxid 30-40 
Svovlbrinte 0-0,5 
Vanddamp 1-2 

 
Herved øges indholdet af opløste kvælstofforbin-
delser, mens den slambundne andel af kvælstof-

                                                      
12 BEK 372 Risikobekendtgørelsen (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2016h).    

forbindelser mindskes. Ammonium-koncentratio-
nen (NH4+) i slamvandet, der udskilles som rejekt-
vand ved slamafvanding, vil derved forøges op til 
800-1.000 mg/l. Rejektvandet udgør en del af ren-
seanlæggets interne flow, og tilføres renseanlæg-
gets procestanke og renses her.  
 
Der vil kunne forventes en marginalt øget ammo-
niak-fordampning fra udrådnet spildevandsslam i 
slamlagertanken i forhold til ikke udrådnet slam. 
Derimod vil ikke udrådnet slam ved oplagring af-
gasse metan. 
 
Normalt vil pH i slammet kunne forventes at være 
mellem 7-7,5, hvorved ligevægten mellem ammo-
nium og ammoniak vil være forskudt mod ammo-
nium. 
 
Det betyder, at ammoniak-afdampningen fra det 
udrådnede slam vil være lille, da ammoniak kun 
kan frigives til luftfasen, mens ammonium ionen 
(NH4+) altid vil være på opløst form. Eventuelt am-
moniak i slamvandet vil indstille sig i en ligevægt 
med ammoniak i luften. 
 
Forbrændingen af biogassen i gasmotoren, vil ud-
gøre en beskeden kilde til lugt- og luftemissionsbi-
draget.   

13 BEK 590 Klassifikation af eksplosionsfarlige områder 
(Forsvarsministeriet, 2003) 

3.3.7 Affald 

Ud over den afgassede slammængde, vil der ikke 
løbende være en produktion af affald, der skal 
bortskaffes. 
 
I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være be-
hov for bortskaffelse af opgravet jord på i alt 
skønsmæssigt 3.000 m3. Det forventes ikke, at 
den afgravede jord kan slutanbringes inden for 
arealet af det eksisterende renseanlæg eller har 
en beskaffenhed, således at det kan anvendes til 
udbygning af diget omkring renseanlægget. 

3.4. Uheldssikring 

Den samlede mængde gas på anlægget vil være 
langt under den grænse på 10 ton, som udløser 
krav om, at anlægget i så fald er omfattet af be-
stemmelserne i risikobekendtgørelsen12 (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2016h). 
 
I bygningen med gasmotoren vil der blive etable-
ret gassensorer, således at evt. udslip af gas de-
tekteres hurtigt. Gasbygningen vil blive afmærket 
i henhold til forskrifterne13 som ”Zone 2” - områder, 
hvor der ikke forventes, at der ved normal drift fo-
rekommer eksplosiv atmosfære. 
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Projektområdet er omgivet af et digeanlæg, Figur 
3-5. Toppen af diget er på det laveste punkt mod 
syd beliggende i kote ca. 3,7 m (DVR90).  

Digeanlægget skal sikre omgivelserne mod foru-
rening i forbindelse med utilsigtet udslip af spilde-
vand og slam fra renseanlægget, men også an-
lægget mod oversvømmelse i forbindelse med høj 
vandstand i Varde Å og regnhændelser. 

3.5. Klimatilpasning 

I overensstemmelse med kommuneplanens ret-
ningslinjer (Varde Kommune, 2013) og klimatil-
pasningsplanen (Varde Kommune, 2015c) skal 
det sikres, at der ikke bebygges i områder, der er 
oversvømmelsestruede, eller at oversvømmelser 
kan afværges på en hensigtsmæssig måde. 
 
I tilknytning til udvidelsen af renseanlægget og 
etableringen af biogasanlægget udbygges eller 

ændres digeanlægget, således at anlægget klima-
tilpasses til forebyggelse mod fremtidige over-
svømmelser i tilknytning til vandstandsstigninger, 
stormflodshændelser og ekstremregnhændelser.  
 
Ved projekteringen af digeanlægget vil der blive 
taget udgangspunkt i en 100 årshændelse med en 
vandstandstandsstigning i Ho Bugt på 4,8 m over 
Dansk Vertikal Reference (DVR90) (Varde 

Kommune, 2015c). I forbindelse med skitsepro-
jekteringen er det klarlagt, at det ikke kan lade sig 
gøre at etablere et egentligt digeanlæg med et 
skråningsprofil, der helt vil kunne forhindre opskyl 
og overløb. Dette skyldes, at der ikke er den for-
nødne plads til at etablere et digeanlæg med et 
anbefalet skråningsanlæg, som det stejleste, i for-
holdet 1:6 (højde-bredde forhold) (Piontkowitz & 
Madsen, 2011).  

 

 
Figur 3-6. Diget omkring renseanlægget og biogasanlægget udbygges til en højde på maksimalt 6,5 m DVR90.  

 
Figur 3-5. Udsnit af eksisterende dige omkring renseanlæggets 

areal, hvor biogasanlægget etableres. 
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Der vil derfor i detailprojekteringen indgå to mo-
deller eller en kombination af modellerne i kon-
struktionen af projektområdets dige. Digekronen 
etableres med en højde med maksimum i kote 
6,5 m DVR90, Figur 3-6. 
 
Diget mod vest, sydvest og nordvest, hvor der for-
ventes den største bølgepåvirkning, etableres til 
denne maksimalhøjde, mens sikringen på den øv-
rige strækning forventes at kunne udføres med en 
mindre højde på 6,0 m DVR90.  
 
Diget beklædes med græs, og en del af den af-
skærmende bevoksning omkring renseanlægget 
udgør en del af digeanlægget. Dog friholdes dige-
kronen for høj bevoksning på mere end 2 m af 
hensyn til risiko for stormfald og dermed risiko for 
øget erosionspåvirkning af digeanlægget.  
 

 
Figur 3-7. Tværsnit af digeanlæg mod syd med og uden ned-

rammet spuns. Vist for tværsnittet C-c i Figur 3-6 

På grund af at det nuværende digeanlæg mod syd 
ligger tæt mod skel, vil der ikke være plads til et 
fuldt digeanlæg, hvorfor det kan vise sig nødven-
digt at støtte digeanlægget med nedrammet 
spuns ind mod anlægget, Figur 3-7.  

Digets skråningsanlæg etableres, hvor det er mu-
ligt i forholdet 1:5 eller maksimalt i forholdet 1:3, 
Figur 3-8. 
 

 

 

 
Figur 3-8. Tværsnit af digeanlæg mod vest (A-a), mod syd (B-

b) og mod øst (D-d) som vist i Figur 3-6.  

Diget vil blive etableret rundt om renseanlægget 
og biogasanlægget. Adgangsvejene tilrettes med 
rampeanlæg i samme maksimalhøjde som højden 
på diget, eller der etableres vandtætte skotter ved 
adgangsvejene til anlægget.  
 
I forbindelse med detailprojekteringen kortlægges 
de geotekniske forhold langs hele digeanlæggets 
periferi med henblik på at fastlægge permeabilite-
ten i jordlagene og dermed afdække risikoen for 
indtrængende vand under diget.  

Som grundlag for fastlæggelsen af digekronen er 
der foretaget vurderinger af betydningen af påvirk-
ningen fra vind og bølger. 
 
Der tages i forbindelse med udarbejdelsen af be-
redskabsplanen for anlægget højde for, at der skal 
etableres den tilstrækkelige kapacitet til bort-
pumpning af vand fra overskyl af diget til sikring af 
elektriske anlæg og anden oversvømmelsesføl-
somme installationer af renseanlægget og biogas-
anlægget.  

3.5.1 Beregningsgrundlag 

Varde Renseanlæg er beliggende ca. 8 km øst for 
Varde Å’s udmunding i Ho Bugt.  
 
I forbindelse med vandstandsstigningen antages, 
at denne er ledsaget af stærk vind fra vestlige ret-
ninger med hastigheder på 30 m/s, svarende til 
storm.  
 
Med stærk vind fra vest vil der over det lave for-
land, der i denne situation vil være delvis over-
svømmet, optræde en vindstuvningseffekt, som i 
sig selv bevirker en forhøjelse af vandstanden ved 
anlægget. Størrelsen af vindstuvningen beregnes 
ud fra vindforskydningsspændingen, svarende til 
en vindhastighed på 30 m/s (CIRIA, et al., 2007). 
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Det giver med en middelværdi af CD14 på 1,9x10-3 
en opstuvning på 0,42 m. 
 
Hertil bidrager bølgerne med en tilsvarende effekt 
benævnt ”wave setup”, som er beregnet til 0,1 m 
(CIRIA, et al., 2007). Indregnes en generel stig-
ning i vandspejlsniveauet frem til år 2050 på 0,2 m 
(Olesen, et al., 2014), vil vandspejlet i en storm-
flodssituation således ligge i et niveau ved diget 
svarende til kote 5,52 m (DVR90).  
 
Herudover skal det fremtidige digeanlæg kunne 
modstå bølgeopskyl. Bølgeopskyllet bestemmes 
ud bølgehøjden ved foden af diget og ud fra skrå-
ningshældningen på diget. Bølgeopskyllet og ero-
sionen på diget stiger med stigende hældning på 
skråningsanlægget. 
 
Bølgeopskyllet beregnes på grundlag af en signi-
fikant bølgehøjde ved foden af diget, svarende til 
en vanddybde her på 2 m. Beregningerne er fore-
taget konservativt, idet der dels forekommer om-
råder, hvor vanddybden er mere end 2 m, ligesom 
variationen i dalstrukturen også begrænser det ef-
fektive frie stræk fra Ho Bugt. Herved beregnes 
den signifikante bølgehøjde Hm0 til 0,85 m med en 
spektral bølgeperiode på ca. 3,3 s (Pullen, et al., 

                                                      
14 CD er en koefficient, der angiver modstanden mellem luft og 
vand. Koefficienten ligger i intervallet 0,8x10-3 til 3,0x10-3 og 
øges med stigende vindhastighed. 

2007). Med denne bølgehøjde bliver 2 % bølge-
højden15 H2% ca. 1,2 m. 
 
Ud fra denne bølgehøjde og et skråningsanlæg på 
forsiden af det nye dige mod ”havet” i forholdet 
mellem 1:3 og 1:5 er opskyllet Ru2%16 beregnet til 
mellem 0,99 m og 0,87 m. 
 
Højden er diget eller digekronen er derfor bereg-
net som summen af stormflodshøjden (4,8 m), op-
stuvning (0,42 m), ”wave setup” (0,1 m) og et for-
ventet bølgeopskyl på minimum 0,87 m.  
 
Hertil skal der påregnes, at der vil være en generel 
vandstandsstigning i havet frem mod 2050 på 
0,2 m (Olesen, et al., 2014), hvorved højden af di-
gekronen er beregnet til ca. 6,5 m.  

3.6. Alternativer 

I forbindelse med vedtagelsen af spildevandspla-
nen for Varde Kommune har der været vurderet et 
antal alternativer.  
 
Som konsekvens af, at der kan ske ændringer i 
kloakeringsforhold og ledningsføringer i forhold til 
de forudsætninger og visioner, der indgår i spilde-
vandsplanen (Varde Kommune, 2010), er mulige 
alternativer ikke undersøgt. For enkelte scenarier 

15 Bølgehøjden, der svarer til at 2% af bølgerne er højere.  

16 Opskyllet, der overstiges i tilknytning til påvirkning fra 2 % af 
samtlige bølger. 

er der dog foretaget en skønsmæssig vurdering af 
de miljømæssige konsekvenser, som følge af mu-
lige ændringer af eksempelvis transport af slam.  
 
0 alternativet til det foreslåede projekt vil være, at 
der ikke foretages en udbygning af Varde Rense-
anlæg med tilknyttet biogasanlæg til behandling af 
slam. Herved vil der ikke vil ske ændringer af ka-
paciteten på det i dag allerede overbelastede 
Varde Renseanlæg.  
 
Endvidere vil den nuværende struktur med flere 
mindre renseanlæg bibeholdes. Konsekvensen 
heraf vil være, at der ikke sker en effektiv rensning 
med kvælstoffjernelse på alt spildevand, der ledes 
til det offentlige spildevandsanlæg i Varde Kom-
mune.  
 
I tilfælde af, at der vælges ikke at etablere et bio-
gasanlæg i forbindelse med udbygningen på 
Varde Renseanlæg, vil der blandt andet ikke ske 
en reduktion af den slammængde, der skal bort-
skaffes. 
 
En traditionel udbygning af Varde Renseanlæg vil 
arealmæssigt være mere krævende end en ud-
bygning med biogasanlæg, og der vil ikke kunne 
reserveres plads til efterfølgende udbygninger.  
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Til rensning af spildevand fra 60.000 PE vil der i 
dette scenarie være behov for en øget energitilfør-
sel til Varde Renseanlæg på ca. 650.000 kWh/år i 
forhold til forbruget i dag, men til gengæld spares 
en tilsvarende energimængde på de anlæg, der 
nedlægges. 
 
Det er en del af regeringsaftalen om Grøn omstil-
ling (Miljøministeriet, 2013) og Energiaftalen fra 
2012 (Regeringen, et al., 2012) at antallet af bio-
gasanlæg i Danmark skal øges. Herved forøges 
samtidig anvendelsen af vedvarende energi, som 
medfører andre og væsentlige miljøfordele, her-
under ikke mindst regeringens (Klima-, Energi- og 
Bygningsministeriet, 2013) og Varde Kommunes 
mål for en reduktion i den samlede CO2 udledning 
(Varde Kommune, 2014a). Hvis ikke projektet re-
aliseres, vil det blive vanskeligere at nå dette mål.  
 
Som et alternativ til spildevandsbehandlingen på 
Varde Renseanlæg indgår der, som et led i en 
fremtidig overordnet spildevandsplanlægning 
overvejelser om behandling af al spildevand fra 
Varde Kommune på renseanlægget i Esbjerg.  
 
Disse overvejelser baserer sig på en situation 
fremskrevet til 2050. Her forudsættes at det meste 
af kloaknettet er separeret i regnvand og spilde-
vand. Endvidere vil pumpningen af spildevandet 
indebære et stort energiforbrug og dermed CO2 
udledning. Yderligere vurderes det, at der i forhold 
til en udvidelse af Varde Renseanlæg ikke vil 

kunne opnås en reduktion i udledningen af næ-
ringsstoffer til Vadehavet.  
 
Alternativer til placeringen af et biogasanlæg til 
behandling af spildevandsslam i kommunen, har 
også været genstand for vurdering. Vurderingen 
af en alternativ placering af biogasanlægget til be-
handling af spildevandsslam vil grundlæggende 
kun være relevant i forbindelse med et alternativ 
til Varde Kommunes allerede vedtagne ”Spilde-
vandsplan 2010-2015” (Varde Kommune, 2010).  
 
En placering af biogasanlægget i tilknytning til 
Skovlund Renseanlæg vil være mindre hensigts-
mæssigt, da renseanlægget i Skovlund ligger 
nærmere på beboede områder. 
 
Endvidere vil langt størstedelen af slammet til 
energiproduktionen i biogasanlægget blive produ-
ceret på Varde Renseanlæg. Der vil derfor ikke 
være behov for transport af slam i samme omfang, 
som hvis biogasanlægget blev placeret et andet 
sted.  
 
En placering af biogasanlægget på Skovlund vil 
øge antallet af transporter af slam betragteligt og 
dermed den samlede miljøbelastning.  
 
Varde Renseanlæg fremstår også i dag som et 
teknisk anlæg. En udbygning med et biogasanlæg 
vil ikke ændre væsentligt på dette forhold bortset 

fra, at anlægget, på grund af højden på tankan-
læggene, vil fremstå mere tydeligt i relation til nær-
liggende bebyggelser. Ud over transport af slam 
til og fra anlægget foregår der i dag også transport 
til og fra genbrugspladsen, der er placeret inden 
for samme lokalplanområde. 
 
Placeringen af biogasanlægget på renseanlæg-
gets areal, har også den ubetingede fordel, at 
eventuelle uheld og udslip fra bioreaktorer og op-
lag opsamles i renseanlæggets interne spilde-
vandssystem.  
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4. STØJ 

I overensstemmelse med kommuneplanen (Varde 
Kommune, 2013) skal der i planlægningen tages 
højde for konflikter mellem støjkilder og støjføl-
somme områder, og støj skal først og fremmest 
undgås. Støjfølsomme områder er blandt andet 
boligområder og rekreative områder.  
 
I rekreative områder og særlige naturområder kan 
det være en vigtig kvalitet i oplevelsen, at der ikke 
er forstyrrelser fra støj.  

4.1. Afgrænsning og metode 

Beskrivelsen og vurderingen af støjpåvirkningen 
tager udgangspunkt i en beskrivelse af de eksiste-
rende forhold omkring projektområdet, hvad angår 
støjkilder.  
 
Der er dog ikke foretaget støjmålinger på det ek-
sisterende renseanlæg eller målinger af støjbidra-
get fra genbrugspladsen, ligesom der heller ikke 
er foretaget modelberegninger af støjbidraget fra 
trafikken til og fra biogasanlægget eller fra driften 
af biogasanlægget.  
 
Anlægget skal overholde de vejledende støjgræn-
ser for virksomhedsstøj på 70 db udendørs. Dog 
må de nærmest liggende boligområder ikke bela-
stes med støj fra virksomheden på mere end 45 
dB i dagtimerne og ikke mere end 40dB og 35 dB 
i henholdsvis aften og nattetimerne 

(Miljøstyrelsen, 1984; Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2016e). 

4.2. Eksisterende forhold 

Projektområdet er beliggende i et nærliggende 
område til et af Forsvarets øvelsesterræner Varde 
Øvelsesplads. Området er derfor i kommunepla-
nen (Varde Kommune, 2013) udlagt som et støj-
belastet areal.  
 
Desuden er projektområdet og området herom-
kring i forvejen belastet af støj fra trafik til og fra 
det eksisterende renseanlæg og genbrugsplad-
sen, samt støj fra selve driften af disse anlæg.  
 
Den nærmeste beboelse – Åbrinken - ligger ca. 
240 m nord for projektområdets nordlige afgræs-
ning, Figur 4-1, men mere end ca. 450 m fra selve 
renseanlægget. Mod øst ligger det nærmeste be-
boelsesområde – Vestervænget – ca. 350 m fra 
renseanlægget og projektområdets østlige af-
grænsning. Mod syd grænser projektområdet helt 
op til naturarealer.  
 
Vurderet ud fra situationen i 2013 er det eksiste-
rende renseanlæg ikke genstand for klager over 
støjgener (Varde Forsyning, 2013). 

4.3. Støjkilder og påvirkning 

Støj fra det eksisterende renseanlæg stammer ho-
vedsageligt fra pumper og omrørere i forskellige 

  

Figur 4-1. Beliggenheden af projektområdet i forhold til nærmeste be-
boelser, støjkilder og støjpåvirkning. Projektområdet er 
identisk med angivelsen af beliggenheden af renseanlæg-
get (Varde Kommune, 2013). 
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tankanlæg. Yderligere kilder til støj er slamafvan-
der og blæserinstallation til beluftning af proces-
tanke. Disse er dog støjafskærmet og er samtidig 
placeret indendørs.  
 
Støjen er relativ konstant hele døgnet. Sammen-
lignet med tankbiler vil kildestyrken for elementer 
i renseanlæg typisk kun udgøre ca. 70-90 % af 
støjbidraget fra tankbiler (Grontmij, 2014). I forbin-
delse med udvidelsen af renseanlægget vil der 
være et øget støjbidrag fra pumper og omrørere i 
de nye tankanlæg.   
 
Ligeledes vil støj fra et biogasanlæg ofte skyldes 
støj fra omrører på tanke, men også tillige støj fra 

gasmotoren og støj fra kedel og blæsere. Gasmo-
toren vil blive støjafskærmet og placeret inden-
dørs. Som for renseanlægget vil kildestyrker fra 
elementer i biogasanlægget kun udgøre ca. 70-95 
% af støjbidraget fra tankbiler (Grontmij, 2014).  
 
Trafikken med tankbiler vil bidrage med den stør-
ste kilde til støj under til- og frakørsel af slam. I 
Kapitel 5 redegøres der nærmere for kørslen til og 
fra anlægget.  

4.3.1 Anlægsfasen 

Der vil kun være et beskedent bidrag til ekstern 
støj i forbindelse med udvidelsen af renseanlæg-

get og anlæggelsen af biogasanlægget. Mæng-
den af transporter til og fra byggepladsen vil kun 
udgøre en lille del af den samlede trafik med tunge 
køretøjer i området, og derfor vil støjbidraget her-
fra være ubetydeligt.  
 
Støj fra entreprenørmaskiner vil ligeledes være 
beskedent i forhold til den øvrige støj i området.  
 
I en meget kort periode kan der være støj fra ned-
ramning af spunsvægge i tilknytning til udgravnin-
ger til fundamenter.    

 
Rensning af spildevand – Varde Renseanlæg. 
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Miljøstyrelsen har ikke fastsat gældende grænser 
for støj under bygge- og anlægsarbejder. Der kan 
dog udstedes påbud om, at de støjende arbejder 
kun må foregå på hverdage, inden for tidsrummet 
kl. 07-18, eller der kan påbydes specifikke støj-
grænser for byggepladsen. Disse støjgrænser er 
ofte højere end grænserne for permanente virk-
somheder (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016f). 

4.3.2 Driftsfasen 

Der forventes ikke en væsentlig forøgelse af kil-
destyrken og dermed heller ikke en væsentlig øget 
støjpåvirkning som følge af udvidelsen af rense-
anlægget med yderligere to tankanlæg.  
 

Støjbidraget fra biogasanlægget anses ligeledes 
at være begrænset, idet blandt andet gasmotoren 
placeres indendørs.  
 
Støjen fra renseanlægget og biogasanlægget vil 
være reguleret i forhold til de vejledende grænse-
værdier for virksomhedsstøj. 

4.3.3 Demonteringsfasen 

Støjbidrag i forbindelse med demonteringsfasen 
anses at være sammenlignelig med støj genereret 
under anlægsfasen.  
 
Der er ikke foretaget vurderinger af støjbidraget 
vedrørende en eventuel nedbrydning af anlæg på 
de nedlagte renseanlæg.  

4.4. Sammenfatning 

Der vil kun være et beskedent støjbidrag fra udvi-
delsen og driften af renseanlægget og etablerin-
gen og driften af biogasanlægget, Tabel 4-1. 
  

 Tabel 4-1. Oversigt over vurdering af støjpåvirkninger. 

Emne Påvirkning Særlige forhold 
Anlægsfasen 
Transporter Ubetydelig påvirkning Beskedent støjbidrag i forhold til den eksisterende trafik. 
Bygge- og anlægsaktiviteter Ubetydelig påvirkning Beskedent bidrag i forhold til baggrundsstøjen i området. I en meget kort periode kan der 

være en støjpåvirkning fra ramning af spuns.  
Driftsfasen 
Renseanlæg og Biogasanlæg Ubetydelig påvirkning  Beskedent støjbidrag vurderet til 70-95 % af støjbidraget fra trafik. 
Transporter Ubetydelig påvirkning Beskedent støjbidrag i forhold til den eksisterende trafik. 
Af- og pålæsning (intern arbejdskørsel) Ubetydelig påvirkning Beskedent støjbidrag i forhold til den eksisterende trafik. 
 Omrørere og gasmotor Ubetydelig påvirkning Begrænsning af støjbidrag ved placering af gasmotor indendørs. 
Demonteringsfasen 
Transporter Ubetydelig påvirkning Beskedent bidrag i forhold til baggrundsstøjen i området 
Nedbrydningsaktiviteter Ubetydelig påvirkning Beskedent bidrag i forhold til baggrundsstøjen i området 
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5. TRAFIK 

Udvidelsen af renseanlægget og etableringen af et 
biogasanlæg ved renseanlægget på Gl. Kærvej vil 
i nogen omfang medføre ændringer i trafikmøn-
strene og deraf følgende mulige påvirkninger. 
 
I overensstemmelse med kommuneplanen skal der 
i tilknytning til trafiksikkerheden tages hensyn til og 

skabes rammer for de bløde trafikanter, der færdes 

på kommunens stiforbindelser (Varde Kommune, 
2013). 

5.1. Afgrænsning og metode 

Trafikkortlægningen og vurderingen omfatter ude-
lukkende nærområdet omkring projektområdet, 
som omfatter trafikken på Nordre Boulevard. Tra-
fikken i det lokale område, som omfatter transport 
til og fra renseanlæggene i Sig, Nordenskov, Ager-

bæk, Outrup og Nr. Nebel, der alle ligger i en af-
stand mindre end 25 km fra Varde, er kun vurderet 
overordnet.  
 
Der er ved beregning af behovet for transport af 
slam anvendt en meget konservativ antagelse af 
tankkapaciteten pr. tankvogn på 25 m3.    

 
Trafik fra nord på Nørre Boulevard set mod Varde Renseanlæg (til venstre i billedet).  
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5.2. Eksisterende forhold 

Trafikken til og fra Varde Renseanlæg og gen-
brugsstationen betjenes fra Nordre Boulevard. Nor-
dre Boulevard udgør en del af ringvejsstrukturen og 
er dermed en af de primære veje rundt om Varde 
By, Figur 5-1. 
 
Som en del af ringvejen er Nordre Boulevard stærkt 
trafikeret med en årsdøgnmiddel på over 7.000 bi-
ler. 

Især 
i 

 
Figur 5-2. Den nuværende trafikbelastning af Nordre Boulevard (Varde Kommune, 2015a) 

 

 
Figur 5-1. Nuværende vejstruktur i Varde. Projektområdet er beliggende ved Nordre Boulevard er markeret (Varde Kommune, 

2014c). Efter COWI (Varde Kommune, 2014c). 
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sommermånederne er Nordre Boulevard belastet 
af trafik til og fra sommerhusområderne ved Blå-
vand og Henne Strand, Figur 5-2. Andelen af tung 
trafik på Nordre Boulevard antages at være den 
samme som på Søndermarksvej (Rute 475), hvor 
tung trafik udgør ca. 4,5 % af den samlede trafik-
mængde (Vejdirektoratet, 2013).   
 
Uheldsrisikoen på ringvejen er lav, og der er siden 
2006 kun registreret fire uheld i området omkring 
renseanlægget og genbrugsstationen. Heraf kun et 
uheld med personskade.  
 
Som et led i Varde Kommunes overordnede trafik-
plan er det hensigten at udbygge nettet af cykelstier 
i byen. I dag er der på strækningen ud for rensean-
lægget anlagt en cykelsti langs den østlige vogn-
bane. 

5.2.1 Slamtransport 

Der foregår i dag en transport af slam til minerali-
sering eller afgasning på Varde Renseanlæg fra 
flere af de mindre renseanlæg i kommunen, Tabel 
5-1. 

 Tabel 5-1. Estimeret transport af spildevandsslam til behand-
ling på Varde Renseanlæg. Der er ved beregningen 
forudsat, at tilkørt slam til Varde Renseanlæg har et 
tørstofindhold (TS) på 2.5 %. Justeret til fem dags 
uge. 

Anlæg Slam m3 Antal transporter 
 År Døgn År Døgn* 
Varde 14.400 39 576 2,2 

 
Der transporteres således slam fra renseanlæg-
gene i Sig, Nordenskov, Agerbæk, Outrup og Nr. 
Nebel til mineralisering på Varde Renseanlæg.  

 
Herudover foregår der transport af mineraliseret og 
udrådnet slam fra slambehandlingsanlæggene og 
renseanlæg til udbringning på landbrugsarealer, 
Tabel 5-2.   

Tabel 5-2. Estimeret transport af færdigbehandlet slam til ud-
bringning på landbrugsjord fra renseanlæg. Det er 
ved beregningen forudsat, at det afvandede slam 
har en tørstofprocent på 20 %. *Justeret til fem dags 
uge.  

Anlæg Slam m3 Antal  
transporter 

 År Døgn År  Døgn
* 

Varde  5.750 16 118 0,9 
Skovlund  1.625 4,4 65 0,2 
Årre 150 0,4 6 0,02 

5.3. Projektets påvirkninger 

Projektet vil bidrage med en øget trafik i anlægsfa-
sen i forbindelse med transport af materialer til og 
fra byggepladsen. 
 
I driftsfasen vil det overvejende bidrag være tilkør-
sel af slam til behandling på biogasanlægget og fra-
kørsel af afgasset slam, og i mindre udstrækning 
transport af personel og tilkørsel af forbrugsstoffer. 
 
Det vurderes ikke, at ændringer i trafikmønsteret vil 
give anledning til en forøgelse af uheldsfrekvensen 
på strækningen. Der er anlagt kørebane for den 
venstresvingende trafik, og der vil ligeledes ikke 
være en forøget risiko for påkørsel af cyklister, da 
den tunge trafik ikke krydser cykelstien. 

5.3.1 Anlægsfasen 

Det er estimeret, at der vil være brug for 1.000 m3 
beton til etablering af bygninger og bassinanlæg. 

Det forventes, at der her vil blive behov for en trans-
port på ca. 10 – 15 læs fordelt over en relativ kort 
horisont. 
 
Der vil være behov for bortskaffelse af 3.000 m3 

jord, som vil svare til ca. 30 kørsler ligeledes fordelt 
over en kort periode i starten af anlægsfasen. 
 
Hertil kommer tilkørsel af almindelige byggemateri-
aler i løbet af de ca. 5 måneder byggeriet forventes 
at strække sig over.  
 
Selv i en situation, hvor al kørsel vil foregå over få 
dage vil den procentvise forøgelse af tung trafik på 
Nordre Boulevard være under 10 % af det samlede 
antal tunge køretøjer. Der forventes, at der kun vil 
foregå arbejdskørsel i dagtimerne på hverdage. 

5.3.2 Driftsfasen 

Centraliseringen af spildevandsbehandlingen i 
kommunen og etableringen af biogasanlægget ved 
Varde Renseanlæg vil medføre en gradvis ændring 
i fordelingen af den tunge trafik til og fra de eksiste-
rende renseanlæg. Transporterne af slam fra Sig, 
Nordenskov, Agerbæk, Outrup og Nr. Nebel til 
Varde Renseanlæg vil ophøre i takt med gennem-
førelsen af centraliseringen af spildevandsrensnin-
gen og nedlæggelsen af renseanlæggene.  
 
Dette vil være identisk med den situation, hvor cen-
traliseringen gennemføres, men uden etablering af 
et tilknyttet biogasanlæg.  
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I situationen med et tilknyttet biogasanlæg på 
Varde Renseanlæg vil der derimod genereres kør-
sel af spildevandsslam fra Skovlund til Varde. 
Denne strækning, på ca. 25 km, svarer til gennem-
snittet af strækningerne fra Agerskov og Norden-
skov til Varde.  
 
Transport af spildevandsslam med et højt vandind-
hold fra Skovlund Renseanlæg vil skabe den højest 
tænkelige trafik med tunge køretøjer. I den situa-
tion forventes der en stigning på maksimalt 2 % i 
antallet af tunge køretøjer til og fra renseanlæg-
gene på strækningen mellem Skovlund og Varde 
ad rute 487 og via Nordre Boulevard, Tabel 5-4. 
Der vil derimod sammenlignet med i dag kun ske 
ubetydelige ændringer i det samlede antal tunge 
transporter med et fald på 0,1 transport til og fra 
Varde Renseanlæg.  

Tabel 5-4.  Det forventede transportbehov for tilkørsel og ud-
bring af slam for Varde Renseanlæg. * tørstofind-
hold (TS) 2,5 %. **Justeret til fem dags uge. 

Varde  
Renseanlæg 

Slam m3 Antal kørsler 

 År Døgn År Døgn** 
Tilkørsel 14.000* 38 560 2,1, 
Udbringning 2.700 7,4 108 0,4 

Ved en opkoncentrering at tørstofindholdet i slam-
met på Skovlund Renseanlæg, vil der kunne opnås 
en væsentlig reduktion i antallet af transporter. Så-
ledes vil en opkoncentrering til 6 % tørstof bevirke 
mere end en halvering af transporterne af tilkørt 
slam til behandling på Varde Renseanlæg, hvilket 

derved også vil være en væsentlig reduktion i for-
holdet til det samlede antal transporter af slam til 
behandling i dag.  
 
Der vil endvidere også ske en omfordeling i trans-
porterne af slam til udbringning på landbrugsjorde.  
 
Ved etablering af biogasanlægget vil al transport af 
slam til udbringning ske fra Varde Renseanlæg, 
Tabel 5-4. Herved vil der samlet ske en reduktion i 
antallet af transporter til og fra Varde Renseanlæg 
på ca. 28%, idet transporten af slam til udbringning 
vil blive væsentlig reduceret. 
 
I forhold til den situation, hvor spildevandsbehand-
lingen centraliseres på renseanlæggene i hen-
holdsvis Varde og Skovlund, men uden biogasan-
læg, vil situationen være stort set uændret, idet si-
tuationen i dag stort set svarer til 0-alternativet, idet 
transport af slam i dag sker til Varde Renseanlæg, 
Tabel 5-4.  

Sker der ændringer i forhold til spildevandsplanen, 
hvor flere af de mindre renseanlæg bibeholdes, vil 
dette ligeledes svare til 0-alternativet.  

5.3.3 Demonteringsfasen 

I forbindelse med en evt. yderligere centralisering 
af renseanlægsstrukturen i Varde og Esbjerg kom-
muner, vil en demontering af biogasanlægget for-
mentlig ske i forbindelse med en nedlæggelsen af 
Varde Renseanlæg. 
Behovet for transport af nedbrydningsmateriale fra 
renseanlægget og opfyldningsmateriale til lokalite-
ten vil formentlig derfor være større end tilsvarende 
i anlægsfasen.  
 
Der forventes derfor i en kortere periode en lidt 
større belastning af Nordre Boulevard med tunge 
køretøjer sammenlignet med anlægsfasen. 
 
Der er ikke foretaget vurderinger af transportbidra-
get vedrørende en eventuel nedbrydning af anlæg 
på de nedlagte renseanlæg.  

Tabel 5-3. Mængder af slam der skal transporteres og antallet af forventede transporter i tilknytning til etableringen af et biogasanlæg ved 
Varde Renseanlæg sammenlignet med situationen i dag og set i forhold til 0-alternativet. 

 Nuværende Forslag 0-alternativ 
År Slam m3 Transporter Slam m3 Transporter Slam m3 Transporter 
Tilkørsel 14.400 576 14.000 560 14.4000 576 
Udbringning 7.525 301 2.700 108 6.125 245 
Total 21.925 877 16.700 668 20.525 821 
Døgn       
Tilkørsel 39 2,2 38 2,1 39 2,2 
Udbringning 21 1,2 7 0,4 17 0,9 
Total 60 3,4 46 2,6 56 3,1 
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5.4. Sammenfatning 

I anlægsfasen forventes en forøgelse af den sam-
lede tunge trafik på Nordre Boulevard med maksi-
malt 10%. 
 
I driftsfasen vil der ved gennemførelsen af projektet 
med et tilknyttet biogasanlæg ske en reduktion af 
den samlede tunge trafik til og fra Varde Rensean-
læg på ca. 27% i forhold til situationen i dag. Der-
imod vil der ikke være væsentlige ændringer i tra-
fikforholdene i forhold til i dag og 0 alternativet i en 
situation, hvor centraliseringen af renseanlægs-
strukturen gennemføres uden etablering af biogas-
anlæg. Dette er vurderet i forhold til en meget kon-
servativ antagelse af transportkapaciteten for tank-
vogne. I forhold til den eksisterende belastning af 
vejnettet med tung trafik, vil ændringerne dog være 
ubetydelige, Tabel 5-5. 

 
Denne vurdering er kun gældende, såfremt der 
ikke sker en opkoncentrering af slammet på Skov-
lund Renseanlæg forud for transport til behandling 
på Varde Renseanlæg. Gennemføres en opkon-
centrering vil antallet af tung trafik ved gennemfø-
relsen af projektet bliver yderligere reduceret.  
 
Gennemførelsen af projektet vil ikke have nogen 
konsekvens for de vedtagne rammer og målsæt-
ninger for forbedringer af trygheden og trafiksikker-
heden for de bløde trafikanter i kommunen.   
 

Tabel 5-5. Oversigt over vurdering af trafikale påvirkninger. 

Emne Påvirkning Særlige forhold 
Anlægsfasen 
Trafikale forhold, overordnede vejnet 
(veje, sikkerhed, hastighed, stinet) Ingen påvirkning Der forventes ingen påvirkning. 

Trafikale forhold, nærområde 
Ubetydelig påvirkning Max. Forøgelse af den tunge trafik på 10 % inden for en meget kort periode. Der forventes ingen 

påvirkning af bløde trafikanter på de eksisterende cykelstier. 
Driftsfasen 
Trafikale forhold, overordnede vejnet 
(veje, sikkerhed, hastighed, stinet) Positiv påvirkning Der forventes en aflastning på visse strækninger i oplandet til Varde Renseanlæg som følge af bortfald 

af transporter. 
Trafikale forhold, nærområde  Ubetydelig påvirkning Det forventede fald i andelen af tung trafik vil andrage ca. 28 %. 
Demonteringsfasen 
Trafikale forhold, overordnede vejnet 
(veje, sikkerhed, hastighed, stinet) Ingen påvirkning Der forventes ingen påvirkning. 

Trafikale forhold, nærområde 
Ubetydelig påvirkning Der kan i en meget tidsbegrænset periode forventes en lidt større belastning i andelen af tung trafik 

sammenlignet med anlægsfasen.  
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6. LUFTFORURENING OG KLIMA 

Et af målene opstillet i kommuneplanen for Varde 
Kommune er at nedbringe det samlede energifor-
brug ved blandt andet at arbejde for, at der kan 
etableres CO2 neutrale energianlæg som eksem-
pelvis biogas (Varde Kommune, 2013). 
 
Som følge af de globale klimaændringer kan der i 
fremtiden forventes højere vandstande og flere 
ekstreme regnskyl. Retningslinjerne i kommune-
planen (Varde Kommune, 2013) foreskriver der-
for, at der i forbindelse med lokalplanlægningen 
sikres, at områderne indrettes med tilstrækkelig 
kapacitet til nedsivning og/eller forsinkelse af 
overfladevand, så afstrømning til kloaksystemet, 
vandløb og åer kan kontrolleres og risikoen for 
oversvømmelser minimeres. Endvidere skal der 
ved byggeri under kote 5,5 m (DVR90) i Varde By 
kunne dokumenteres, hvordan oversvømmelser 
håndteres.  
 
Emissioner fra renseanlæg og biogasanlæg kan 
påvirke omgivelserne. Retningslinjerne for etable-
ring af biogas foreskriver blandt andet en afstand 
på 500 m fra større biogasanlæg og komposte-
ringsanlæg til arealer med forureningsfølsom an-
vendelse (Varde Kommune, 2013). I forhold hertil 
kan biogasanlægget på Varde Renseanlæg be-
tragtes som et mindre anlæg.  
Emissionerne knytter sig især til lugt fra rensean-
lægget og biogasanlægget samt emissioner fra 

gasmotoren på biogasanlægget. Derfor behand-
les emnet ved at opdele luftforurening i to katego-
rier, henholdsvis lugtkilder og luftkvaliteten. Lugt-
kilder refererer til lugtgener og luftkvaliteten refe-
rerer til forskellige gasarter, der kan påvirke luft-
kvaliteten.   
 
Endvidere beskrives konsekvenserne af anlæg-
gets eventuelle påvirkninger af de generelle mål-
sætninger i Varde Kommunes klimatilpasnings-
plan (Varde Kommune, 2015c)   
 
I de følgende afsnit anvendes begrebet lugtenhe-
der, LE. Fra Miljøstyrelsens vejledning om be-
grænsning af lugtgener fra virksomheder fremgår 
følgende definitionen: Lugtstofenheden, LE, er de-
fineret som den mængde af et lugtende stof eller 
en lugtende stofblanding, som fordelt i 1 m3 luft 
netop fremkalder en lugtintensitet, svarende til 
lugttærskelværdien, bestemt ved en given måle-
procedure. En lugtstofenhed er således defineret 
ved en stofmængde, der måles fysiologisk. Så-
fremt en lugttærskelværdibestemmelse som re-
sultat har givet, at en prøve fx skal fortyndes 100 
gange, før den er fortyndet til lugttærskelværdien, 
er lugtstofkoncentrationen 100 LE/m3 (Miljøstyrel-
sen, 1985). 

6.1. Afgrænsning og metode 

Der er ikke foretaget lugtmålinger på det nuvæ-
rende renseanlæg.  
 

Der er foretaget nogle overslagsmæssige bereg-
ninger over lugtafgivelsen fra de eksisterende og 
kommende åbne tankanlæg på renseanlægget. 
Der er endvidere foretaget en opgørelse af emis-
sion og lugtbidraget fra gasmotoren. Emissions- 
og lugtberegningerne er foretaget ved hjælp af en 
atmosfærisk spredningsmodel (OML-Multi-model-
len) (Aarhus Universitet, 2014), Bilag 1. 
 
Tankanlæggene er indlagt i beregningsmodellen 
som åbne arealkilder. Til beregning af kildestyrker 
er der taget udgangspunkt i erfaringstal fra målin-
ger af lugtemission fra renseanlæg i Danmark 
(Oxbøl, et al., 2008). 
 
For at kunne vurdere overholdelsen af lugtvejled-
ningens grænseværdier angivet i LE/m3 
(Miljøstyrelsen, 1985) er de bagvedliggende time-
middelværdier for lugtkoncentrationen korrigeret 
til tilhørende maksimale 1-minutsmiddelværdier 
med en faktor 2,8 for arealkilder og 7,8 for punkt-
kilder (Løfstrøm & Olesen, 2015).  
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Der er ved beregningerne af luft- og lugtemissi-
onsbidraget fra gasmotoren taget udgangspunkt i 
emissionsdata og kapacitet for en sandsynlig gas-
motorstørrelse som den, der skal anvendes på 
biogasanlægget (MAN, 2013), Tabel 6-1. 

Tabel 6-1. Baggrundsdata til beregning af emissioner fra gas-
motor ved 100 % kapacitetsbelastning. 

Emne Størrelse 
Maksimal indfyret effekt kW 220 
Brændstof Biogas 
Aktuel iltprocent i røggas 15 % 
Tør røggasmængde (Nm3/t) 950 
Afkasthøjde (m) 13 
Afkasttemperatur (°C) 160 
Lugtenheder LE/ Nm3 11.600 

 
Beregningerne er foretaget ud fra de gældende 
maksimale emissionsgrænseværdier for mindre 
gasmotorer ved forbrænding af biogas 
(Miljøstyrelsen, 2001; Miljøministeriet, 2012a) 
svarende til 190 mg/Nm3(17) for NO2 og 450 
mg/Nm3 for CO. Der er tillige foretaget beregnin-
ger for formaldehyd, da formaldehyd findes på Mil-
jøstyrelsens liste over uønskede stoffer. I forhold 
til en tidligere bekendtgørelse om en fastsat græn-
seværdi for gasmotorer på 10 mg CH2O//Nm3 har 
det vist sig, at langt de fleste gasmotorer har emis-
sioner af formaldehyd med et gennemsnit på 67 
mg/Nm3 (Miljøstyrelsen, 2003). Fastsættelse af 
grænseværdier for emission af formaldehyd for 

                                                      
17 Normal m3 tør gas ved 10 %O2 

18 Bidragsværdien er den enkelte virksomheds samlede maksimalt tilladelige bidrag til tilstedeværelsen af et forurenende stof i luften i omgivelserne uden for virksomheden dvs. immissionen – Det vil sige det 
bidrag omgivelserne belastes med. 

gasmotorer er derfor indtil videre udsat 
(Miljøstyrrelsen, 2006). I beregningerne er der 
derfor anvendt en værdi på 60 mg/Nm3 for CH2O 
(formaldehyd) svarende til de tekniske specifikati-
oner for en gasmotor af typen MAN E2876 LE212. 
Der vil altså i denne henseende være tale om den 
maksimale emission.  
 
Emissionen af luftforurenende stoffer giver anled-
ning til en påvirkning og afsætning af stofferne i 
omgivelserne, som betegnes immission. 
 
Immissionen sammenholdes med B-værdierne18, 
som er de vejledende maksimale bidragsværdier 
for luftforurening af omgivelserne, er fastsat til 
0,125 mg/m3, 1,0 mg/m3 og 0,010 mg/m3 for hen-
holdsvis NO2, CO og CH2O (Miljøstyrelsen, 2008). 
 
Der er foretaget overordnede vurderinger af 
vandstandsstigninger ved fremtidige stormflods-
hændelser, grundvandsstigninger, ekstrem vand-
føringshændelser og nedbørshændelser som 
følge af klimaforandringer. Der er her taget ud-
gangspunkt i et fremtidigt klimascenarie A1B frem 
mod 2050 (Varde Kommune, 2015c). Klimascena-
riet tager udgangspunkt i en stigning i årsmiddel-
temperaturen på 2,2 °C og en stigning i årsnedbø-

ren på 22 % (Sørensen & Sørensen, 2012). Vur-
deringerne baseres på 100 års hændelser for en 
middel ændring (median klimamodel) af tilstanden 
sammenlignet med referenceperioden 1961-
1990, med en generel ændring af tilstanden fra re-
ferenceperioden til tilstanden fremskrevet til år 
2050 (Henriksen, et al., 2012; Henriksen, et al., 
2013; Henriksen, et al., 2014). 
 
Vurderingerne er foretaget dels på baggrund af en 
hydrologisk tilpasset højdemodel (2014) 
(SCALGO, 2016), hvor der er indlagt en vands-
tandsstigning til kote 4,8 m (DVR90) og situationer 
med ekstremregn på henholdsvis 60 mm og 110 
mm akkumuleret over et tidsrum (Lundholm & 
Cappelen, 2011; Varde Kommune, 2015c). Be-
regningsmodellen er kun beregnet til at vise af-
strømning og akkumulation ud fra en glat flademo-
del, uden effekt af fordampning eller nedsivning.    
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6.2. Eksisterende forhold 

Der vil under normal drift ikke være en betydelig 
lugtafgivelse fra renseanlægget, selv om der er kil-
der, der bidrager til emission af en række typiske 
lugte, Tabel 6-2. 

Tabel 6-2. Typiske lugte der kan afgives fra renseanlæg 
(EnviDan, 2016) 

Lugt Kilde 
Svovlbrinte Indløbsværker, pumpestationer 
Fækalielugt Forbehandling af spildevandet. Ri-

stegods og forklaringstanke 
Ammoniaklugt Slamhåndtering 
Jordlugt  Procestanke og slamhåndtering 

 
Vurderet ud fra 2013 bidrager Varde Renseanlæg 
ikke generelt til klager over lugtgener (Varde 
Forsyning, 2013). 
 
Derudover bidrager driften af et renseanlæg ge-
nerelt med et bidrag af metan og lattergas (Frette 
& Westermann, 1996) (Thomsen & Lyck, 2005). 
Metanen stammer hovedsageligt fra den gene-
relle håndtering af spildevand og spildevandsslam 
ved anaerob nedbrydning af det organiske stof, 
mens lattergassen primært er forbundet til kvæl-
stoffjernelsen på renseanlæggene. En forbedret 
teknik og styring af processerne på større rense-
anlæg har medført at udledningen af lattergas 
emissionen fra spildevandsbehandling er faldet 31 
% siden 1990. Begge er drivhusgasser, men lat-
tergas er særligt vigtig, idet denne er 298 gange 
så belastende for klimaet som CO2, mens metan 

er 25 gange så belastende. Sammen kan de ud-
gøre over halvdelen af de reelle udledninger af 
drivhusgasser fra renseanlæg. Størrelsen af disse 
emissioner er vanskelig at opgøre, idet den ikke 
måles direkte og samtidig er den afhængig af an-
læggets opbygning og drift. (Thomsen, et al., 
2015).  
 
Luft emissioner forventes først og fremmest at 
være relateret til biogasanlæggets udledning af 
kvælstofoxider. Baggrundsværdien for luftens ind-
hold af kvælstofoxider (NOx) er i området omkring 
Varde på ca. 4,2 µg/m3 luft, og gennemsnittet lig-
ger derfor også generelt på niveauet for landom-
råder i Danmark (DCE, 2015; Ellermann, et al., 
2013). 

6.3. Luftkilder og påvirkning af luftkvalitet 

Udbygningen af renseanlægget med en tank til 
primær slam og en efterklaringstank vil give et bi-
drag til en øget kildestyrke til lugtgener og luft-
emissioner i forhold til de nuværende forhold, Ta-
bel 6-3. 
 
Ud over emissionsbidraget af kvælstofoxider 
(NOx) og kulilte (CO) fra biogasmotoren vil der 
ikke være andre væsentlige kilder til påvirkningen 
af luftkvaliteten. For ikke at skade gasmotoren 
renses biogassens indhold af svovl inden for-
brændingen i gasmotoren, da svovl ellers bliver 
udfældet som svovlsyre i motorens røggasveksler 
(Catcon & Nielsen, 2012). Udledningen af svovl er 
derfor minimal. 
 

Tabel 6-3. Kildestyrker for tankanlæg indlagt i OML beregningen for de forskellige enheder af det nuværende renseanlæg, udbyg-
ningen af renseanlægget og biogasanlægget.  

Tankanlæg Areal Kildestyrker 
Enhed m2 LE/s/m2 g/s 

Renseanlæg 
  Efterklaringstank 552,3 25 0,038 
  Efterklaringstank 552,3 25 0,038 
  Udligningstank  552,3 0  
  Procestanke 2.739,5 25 0,191 
  Efterklaringstank, ny 599,3 70 0,117 
  Primær slam, ny  545,9 70 0,106 

Biogasanlæg 
  Afgasset slam, ny 49 70 0,010 
  Homogeniseringstank, ny 49 70 0,010 
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Gasmotoren afgiver også en vis mængde formal-
dehyd, der dannes ved en ufuldstændig forbræn-
ding af biogassen (Ørtenblad, 2004). Formalde-
hyd kan være skadeligt for mennesker, hvorfor 
emissionerne skal begrænses mest muligt.  

6.3.1 Anlægsfasen 

I anlægsfasen kan der på grund af gravearbejder 
og transport af jord og materialer forekomme 
emissioner af støv. Da hovedparten af området er 
befæstet, vil der dog være et meget begrænset og 
kun lokalt bidrag til luftens indhold af støv (finpar-
tikulært stof), og dette tilmed i en meget begræn-
set periode.  
 
Udledninger af kvælstofoxider og kulilte under 
transport og gravearbejder vurderes at være ube-
tydelig i forhold til det generelle bidrag fra trafikken 
i området.  

6.3.2 Driftsfasen 

Renseanlægget kan i en udbygget tilstand sam-
men med lugtbidraget fra biogasanlægget samlet 
give anledning til lugtgener i omgivelserne. Det er 
beregnet, at lugtbidragene fra biogasanlægget er 
meget lille i forhold til bidraget fra det eksisterende 
renseanlæg.  
 
Isoleret vil lugtbidraget fra biogasmotoren på bio-
gasanlægget ikke give anledning til lugtgener, idet 
påvirkningen i de nærmeste boligområder ikke 
overstiger grænseværdien på 5-10 LE/m3, Figur 

6-1. I boligområder stilles normalt krav om, at lugt-
bidraget maksimalt må være på 5 LE m3.  
 

Grænseværdien for lugtpåvirkning er ikke define-
ret som et bestemt tal, men er gældende for be-
regninger af den største månedlige 99% fraktil 
(Løfstrøm & Olesen, 2015). Denne angiver i dette 

 

 

Figur 6-1. Lugtbidraget fra biogasanlægget alene. Beregnet som 99 % fraktiler i luftenheder. Grænsevær-
dien fastsættes til 5 LE/m3 for boligområder og lugtbidraget er beregnet som et gennemsnit 
over året, hvor der kan forventes overskridelse i 1 % af tiden.  

 

. 
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tilfælde, at i 1% af tiden er den gældende grænse-
værdi for lugten fra biogasmotoren ikke overholdt.  
 
Kurverne på figuren viser udbredelsen af luft, hvor 
værdierne er ens. Der er ikke direkte proportiona-
litet mellem lugtbidraget og afstanden til lugtkil-
den, da udbredelsen af lugten er afhængig af vejr 
og vind samt landskabets udformning mv. Disse 
forudsætninger indgår i beregningsmodellen.  

Det kan på grundlag af beregninger ikke afvises, 
at det nuværende renseanlæg under visse om-
stændigheder kan give anledning til lugtgener i 
omgivelserne. Beregningerne af 99-fraktilen viser, 
at det nuværende renseanlæg giver et lugtbidrag, 
der overstiger 5 LE/m3 i en afstand af indtil ca. 0,8 
km, Figur 6-2. Denne lugtpåvirkning har dog indtil 
nu ikke givet anledning til klager fra naboer.  
 

Ved udvidelsen af renseanlægget vil forøgelsen af 
arealet af åbne tankanlæg, derfor også bidrage til 
et øget lugtbidrag, Figur 6-3, således at grænsen 
for et lugtbidrag på 5 LE/m3 udvides til en afstand 
på indtil ca. 2,6 km. Punktkildebidraget fra biogas-
anlæggets biogasmotor udgør kun ca. 2% af fla-
debidraget fra udvidelsen af renseanlægget. 
   

 

  

Figur 6-2. Lugtbidraget fra det eksisterende renseanlæg  Figur 6-3. Lugtbidraget fra det samlede anlæg efter udvidelsen af renseanlægget og etableringen 
af biogasanlægget.  

Grænseværdien fastsættes til 5 LE/m3 i boligområder, beregnet som 99 % fraktiler i luftenheder. Lugtbidraget er beregnet som et gennemsnit over året, hvor der kan forventes overskridelse i 1 % af 
tiden. Lugtbidraget vil være størst om sommeren med varmt vejr. Ortofotos 2014. 
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Foretages beregningerne af lugtbidraget derimod 
som gennemsnitlige årsmiddelværdier for det 
samlede anlæg, vil lugtbidraget være mindre end 
5 LE/m3 i en afstand på mere end ca. 400 m fra 
anlægget, Figur 6-4. I størstedelen af tiden vil der 
derfor ikke forekomme lugtgener i de næmestlig-
gende boligområder i forbindelse med udbygnin-
gen af det eksisterende renseanlæg - omfattende 
udvidelsen af renseanlægget og etableringen af 
biogasanlægget. 
 
I forbindelse med vurderingen af omfanget af lugt-
gener, bør der lægges vægt på, at der er stor usik-
kerhed i fastsættelsen af de værdier, der ligger til 
grund for beregning af arealkilder. Kildestyrkerne 
er baseret på ganske få målinger, og der kan være 
usikkerhed i selve modellen til beregning af lugt 
fra arealkilder (Oxbøl, et al., 2008; Løfstrøm & 
Olesen, 2015). Endvidere er beregningsgrundla-
get konservativt, idet tankanlæggenes størrelse 
på nuværende tidspunkt ikke er fastlagt. Det er 
derfor overvejende sandsynligt, at udvidelsen ikke 
giver anledning til væsentlige lugtgener i forhold til 
i dag. Samme erfaringer kendes fra andre udvidel-
ser af eksisterende eller etableringen af nye ren-
seanlæg (Ringsted, et al., 2011; COWI, 2014). For 
udvidelsen af Horsens Renseanlæg viste tilsva-
rende beregninger, at lugtbidraget var på 5-7 
LE/m3 i en afstand på ca. 2,5 km fra renseanlæg-
get. Disse værdier er i god overensstemmelse  

Figur 6-4. Det samlede bidrag til lugt fra det eksisterende renseanlæg, udvidelsen af anlægget og fra 
biogasanlægget. Beregnet som årsmiddel i lugtenheder LE/m3
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med beregningerne for udvidelsen af Varde Ren-
seanlæg, hvorfor værdierne må anses for repræ-
sentative for mellemstore renseanlæg i Danmark, 
indtil større datagrundlag er tilvejebragt.  
 
Der vil ikke være væsentlige lugtgener forbundet 
med slamhåndteringen i forbindelse med etable-
ringen og driften af biogasanlægget. Transporten 
af slam foregår i tankvogne og opbevaring af slam 
vil ske i overdækkede tankanlæg.  
 
Afkastet fra biogasanlægget med luftforurenende 
stoffer er vurderet til at udgøre en ubetydelig kilde 
til afsætningen af blandt andet kvælstof i sårbare 
naturområder. Udledningen medfører i området 
omkring skorstenen et bidrag på ca. 31 µg NOx/m3 
og overholder dermed grænseværdien på 125 
µg NOx/m3 (Miljøstyrelsen, 2008), Figur 6-5.  
 
Bidraget til udledningen af CO er beregnet til ca. 
7,5 % af grænseværdien på 1.000 µg CO/m3 
(Miljøstyrelsen, 2008), Figur 6-6. 
   

  

Figur 6-5. De største månedlige 99 % frak-
tiler (µg/m3) for emissionen af 
kvælstofoxider NOx µg/m3. 
Grænseværdi 125 µg/m3. Pro-
jektområdet er angivet med 
rødt. .Ortofotos 2014. 

 

Figur 6-6. De største månedlige 99 % frak-
tiler (µg/m3) for emissionen af 
kulilte CO. Grænseværdi 
1.000 µg/m3. Projektområdet 
er angivet med rødt. Ortofotos 
2014. 

 

 

 

 



SIDE 56  VVM REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT– DIN FORSYNING – VARDE RENSE- OG BIOGASANLÆG 
 

 Dok.nr. VF-AR-003 ver. 12 

Gasmotorer har vist sig ikke at kunne overholde 
tidligere gældende emissionsgrænseværdier for 
formaldehyd (Kristensen, et al., 2004), og formal-
dehyd er på Miljøstyrelsens liste over uønskede 
stoffer. Der er derfor foretaget beregninger over 
biogasmotorens emission af formaldehyd. 
 
Biogasmotorens udledning af formaldehyd vil ikke 
overstige den gældende grænseværdi på 10 
µg/m3 uden for selve projektområdet, Figur 6-7. 
 
Biogasanlægget anses derfor ikke at bidrage væ-
sentligt til en forringelse af luftkvaliteten i området.  
 
Da produktionen af biogas vil erstatte andre ener-
gikilder til dækning af renseanlæggets forsyning af 
el og varme vil biogasanlægget bidrage til en ge-
nerel reduktion i udledningen af CO2. En sådan re-
duktion vil være et led i regeringens og Varde 
Kommunes overordnede klimastrategi 
(Regeringen, et al., 2012; Varde Kommune, 
2015c).  

6.3.1 Demonteringsfasen 

Emissioner under demonteringsfasen vil i al væ-
sentlighed være sammenlignelige med emissio-
nerne under anlægsfasen. Dog forventes demon-
teringen af biogasanlægget at ske samtidig med 
en eventuel nedlæggelse af renseanlægget, hvor-
ved det samlede bidrag til luftemissionen vil være 
større end i anlægsfasen.  

 
Figur 6-7. Immissionsbidraget for formaldehyd fra gasmotoren tilknyttet biogasanlægget, angivet i µg/m3. Den tilladte grænseværdi 

for påvirkning uden for projektområdet er på 10 µg/m3. Ortofotos 2014. 
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6.4. Påvirkning af klima 

Det vurderes, at udledningen af klimagasser fra 
den nuværende håndtering og anvendelse af spil-
devandsslammet vil kunne reduceres ved etable-
ringen af biogasanlæg til produktion af el og 
varme. Dette skyldes, at renseanlægget overgår 
fra at være et energiforbrugende til et energipro-
ducerende anlæg.  
 
CO2 udledning til atmosfæren har stor betydning 
for klimaet. Varde Kommunes Energiplan (Varde 
Kommune, 2014a) indeholder målsætning om at 
nedbringe CO2 belastningen. Samtidig er Varde 
Kommune fra 2014 blevet en klimakommune, og 
det betyder, at kommunen skal reducere CO2 ud-
ledningen med 2 % om året. 
 
Varde Kommunes udledning af CO2 i 2014 er op-
gjort til 11.279 ton (Varde Kommune, 2014b) og 
for at kunne opfylde målsætningen om en 2 % re-
duktion i udledningen af CO2/år, skal der ske en 
reduktion på mindst 225 ton CO2 i 2015. 
 
På Varde Renseanlæg er der i den nuværende si-
tuation hovedsageligt to kilder til CO2 udlednin-
gen. Det er strømforbruget og slamproduktionen.  
CO2 udledning relateret til strømforbruget har di-
rekte forbindelse til udledningen fra elværket.  
 
Som en gennemsnitsbetragtning kan der ved el-
produktionen regnes med en CO2 udledning på 
0,5 ton CO2/MWh. 

Slam, der spredes på landbrugsjord, vil gradvist 
omsættes, og der produceres CO2. Der regnes al-
mindeligvis med, at der udledes 0,46 ton CO2/ton 
slam. 
 
Ved etableringen af biogasanlægget ved Varde 
Renseanlæg vil der isoleret set kunne opnås en 
reduktion på ca. 650 ton CO2/år, Tabel 6-4, i for-
hold til den måde spildevandet renses i dag. Det 
skyldes en kombination af et lavere iltforbrug til 
rensning af spildevand og en produktion af strøm.  

Tabel 6-4.Udledningen af CO2 i de forskellige scenarier. Gæl-
der alene for den udledning, der vedrører Varde 
Renseanlæg og de renseanlæg, hvor spildevandet 
ved centraliseringen overføres hertil. 

Scenarie CO2 belastning t/år 
Nuværende  

Varde Renseanlæg  900 
Øvrige renseanlæg 550 

0-alternativ 1.450 
Biogasløsning 800 

 
Den største CO2 udledning vil forekomme ved ren-
seløsninger, hvor spildevandet renses ved tilsæt-
ning af ilt til procestankene. Det sker i den nuvæ-
rende driftssituation med decentrale renseanlæg, 
men vil også være tilfældet i den situation, hvor 
der ikke etableres et biogasanlæg. Dette hænger 
sammen med, at det er den samme mængde or-
ganisk stof (COD), der skal fjernes og den samme 
mængde slam, der produceres, uanset om det 
sker centralt eller decentralt. 
 

En biogasløsning vil kunne bidrage til Varde Kom-
munes målsætning om en samlet reduktion af CO2 
udledningen. 

6.4.1 Klimatilpasning  

Kommende klimaændringer med hyppigere og 
kraftigere vandstandsstigninger kan udgøre en ri-
siko for oversvømmelse af de lavtliggende områ-
der herunder dele af projektområdet, hvor biogas-
anlægget placeres. Lavbundsområder skal ifølge 
kommuneplanens retningslinje 13.15 derfor frihol-
des for byggeri, anlæg mv., der ikke er i overens-
stemmelse med fremtidige oversvømmelser. 
 
Specielt lavtliggende områder omkring Varde Å vil 
være udsat i forbindelse med kraftige regnskyl el-
ler skybrud, som vil bevirke en øget vandstand i 
hele Varde Å-systemet og også grundvandsspej-
let forventes at stige.  
 
En kombination med kraftig nedbør og stigninger i 
grundvandsspejlet kan påvirke afløbssystemer og 
medføre risiko for oversvømmelse med spilde- og 
overfladevand og medføre en øget hydraulisk be-
lastning af renseanlæg, som forholdene er i dag. I 
forbindelse med centraliseringen af renseanlægs-
strukturen i Varde Kommune vil en stor del af det 
eksisterende kloaknet blive separatkloakeret, hvil-
ket vil isolere effekten af øget nedbør, idet regn-
vand ledes i et separat system uden om rensean-
lægget. Renseanlægget vil herefter overvejende 
kun modtage spildevand.  



SIDE 58  VVM REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT– DIN FORSYNING – VARDE RENSE- OG BIOGASANLÆG 
 

 Dok.nr. VF-AR-003 ver. 12 

Med henblik på at sikre værdier skal lavtliggende 
områder i Varde Kommune sikres mod en 100 årig 
stormflodshændelse med vandstandsstigninger til 
4,8 m over Dansk Vertikal Reference 1990 
(DVR90) (Varde Kommune, 2015c). Det skal lige-
ledes sikres, at der ikke bebygges i områder, der 
er oversvømmelsestruede eller, at oversvømmel-
ser kan afværges på en hensigtsmæssig måde. 
 
I en situation med højeste vandstand, ved en 100 
årig stormflodshændelse, vil en meget stor del af 
de lavtliggende engarealer omkring projektområ-
det blive oversvømmet, Figur 6-8, og det nuvæ-
rende digeanlæg vil ikke være tilstrækkeligt til at 
holde vandet ude, Figur 6-9. Digeanlægget vil kun 
kunne holde vandet ude ved vandstigninger op til 
kote 3,7 m (DVR90), men her er der ikke taget 
højde for eventuelle vindstuvninger og bølger, der 
kan være årsag til, at projektområdet alligevel 
oversvømmes.  
 
 
 

 

 
 

Figur 6-8. Oversvømmelsessituationen i Varde Ådal ved en 
100 års stormflodshændelse med en vandstands-
stigning til kote 4,8 m (DVR90). Projektområdet er 
angivet med en rødt og biogasanlæggets placering 
med rød fabriksbygningssignatur. Illustreret i en si-
tuation uden udbygning af digeanlægget. 

 

Figur 6-9. Oversvømmelse i en situation med en vandstand i 
kote 4,8 m (DVR90) vist for en del af projektområ-
det, med renseanlægget og biogasanlægget. Illu-
streret i en situation uden udbygning af digeanlæg-
get.  
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Klimaændringer medfører også en stigning i 
grundvandsstanden, som dog vil være mindre end 
0,25 m i Varde Kommune (Varde Kommune, 
2015c). Dette bevirker, at det terrænnære grund-
vandsspejl i 2050 vil ligge i en dybde på under 0,5 
m i lavtliggende områder som Varde Ådal 
(Henriksen, et al., 2012; Varde Kommune, 2015c). 
Det anses derfor ikke for sandsynligt, at overflade-
vand fra befæstede arealer kan nedsives.  
 
Som en konsekvens af klimaændringerne med 
stigning i årsnedbør og grundvandsstand forven-
tes også en stigning i vandstanden i de større 
vandløb, herunder Varde Å. Vurderingerne af 
vandstandsstigningerne er behæftet med stor 
usikkerhed, men det er vurderet, at vandstanden 
kan stige med ca. 1 m frem mod 2050 (Varde 
Kommune, 2015c). Vandstanden i Varde Å ved 
Varde By har siden 1987 og frem til 2014 i gen-
nemsnit ligget på ca. 1,1 m (DVR90), hvorimod 
højeste vandstand i 2014 var på 2,4 m (DVR90). 
Den højeste vandstand i perioden blev målt i for-
bindelse med stormen og stormflodshændelsen i 
1999, hvor vandstanden i Varde Å blev målt til 3,2 
m (DVR90).  
 
Ved stormflodshændelsen i 1999 blev den største 
vandstand i Vadehavet målt i forbindelse med 
tide-lavvande. Såfremt der var sammenfald med 
tide-højvande ville vandstanden formentlig have 
været 1-1,5 m højere (DMI, 2016). I historisk tid er 
den højeste vandstand i Vadehavet målt til ca. 

6,3 m over normalen ved Ribe i forbindelse med 
en stormflodshændelse i oktober 1634 (DMI, 
2016). Der kan derfor selv uden forventede klima-
ændringer forekomme situationer, hvor der vil 
være en risiko for oversvømmelse af projektområ-
det.  
 
Hertil kommer, at afstrømningen til vandløbene i 
perioder kan stige voldsomt som en følge af eks-

tremnedbør. Ud over konsekvensen for nærlig-
gende vandløb vil regnmængderne også have en 
konsekvens inden for projektområdet. I en situa-
tion med ekstremnedbør vil dele af det sydlige pro-
jektområde stå under vand alene som følge af 
nedbørsmængderne. Det lokale afstrømningsom-
råde er dog relativt begrænset, og diget sikrer, at 
der ikke vil akkumuleres vand fra områder uden 
for projektområdets afgrænsning, Figur 6-10 og 
Figur 6-11.  

  

Figur 6-10. (Venstre) Projektområ-
det i en situation med 
ekstremnedbør på 60 
mm over fire timer, hvil-
ket statistisk kan finde 
sted hvert 50. år efter 
(Drews, et al., 2011; 
Varde Kommune, 
2015c). Situationen vi-
ser den akkumulerede 
effekt for en glat over-
flade uden nedsivning 
og uden udbygning af 
digeanlægget. 

 

Figur 6-11. (Højre) Projektområdet 
i en situation med en 
modelleret akkumule-
ret nedbør over et tids-
rum på 5 døgn på 102 
mm, hvilket statistisk 
kan finde sted hvert 50. 
år (Cappelen, 2014). 
Situationen viser den 
akkumulerede effekt 
for en glat overflade 
uden nedsivning og 
uden udbygning af di-
geanlægget. 
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Regnvejrshændelser belaster også selve kloak-
nettet. Modelberegninger viser, at der er kloake-
rede områder af Varde By, hvor der i perioder med 
ekstremnedbør og høj vandstand er risiko for 
oversvømmelser, men DIN Forsyning har ikke 
umiddelbart vurderet, at der skulle være særlige 
risikoforhold for alvorlige oversvømmelser på 
grund af underdimensionerede kloakker (Varde 
Kommune, 2015c).  
 
Risiko for oversvømmelse af renseanlæg og bio-
gasanlæg, som følge af stormflodshændeler, øget 
vandstand i Varde Å, vindstuvning og forhøjet 
grundvandsstand, vil i kombination med ekstrem-
nedbørshændelser være større end hver enkelt-
stående hændelse. Situationerne belyser dog alle 
den værst tænkelige situation og modelforudsæt-
ninger og beregninger er behæftede med usikker-
heder (Varde Kommune, 2015c). Eksempelvis vil 
der ved stormflodshændelser, ekstremnedbør og 
vandstandsstigninger i Varde Å være en vis forsin-
kelse i systemet, inden effekterne viser sig ved 
Varde Renseanlæg. Der vil således være tid til at 
mobilisere nogle sikkerhedsforanstaltninger, som 
vil blive implementeret i beredskabsplanen for 
renseanlægget.  
 
Endelig vil kommende renoveringer af afløbssy-
stemerne med separatkloakering modvirke kapa-
citetsproblemer i forbindelse med ekstremnedbør. 

                                                      
19 Opskyllet, der overstiges i tilknytning til påvirkning fra 2 % af samtlige bølger. 

I forbindelse med stormflodshændelser kan der 
være risiko for, at der kan forekomme indtræng-
ning af vand under diget. Ud fra foreliggende op-
lysninger om de geologiske forhold i umiddelbar 
nærhed af anlægsområdet er det beregnet, at der 
under et fire timers højvande vil være en total ind-
strømning under diget på ca. 400 m3, hvilket giver 
anledning til en vandstandsstigning på ca. 1 cm 
inden for diget i projektområdet.  

Vurdering af omfang af overskyl ved udbygning af 
dige 
Den planlagte tilpasning eller udvidelse af digean-
lægget er ikke endelig detailprojekteret. Der kan 
derfor alt efter valg af løsning være forskel på den 
mængde vand, der kan skylle ind over diget.  
Det nuværende digeanlæg, hvis top ligger ca. 1 m 
over terræn i kote ca. 3,7 m (DVR90) vil i forbin-
delse med udbygningen af renseanlægget blive 
udbygget til kote 6,5 m (DVR90) mod vest, nord-
vest og sydvest, mens den øvrige del af digean-
lægget udbygges til kote 6,0 (DVR90). Samtidig 
sikres det, at adgangsvejene ikke giver anledning 
til oversvømmelse ved enten at hæve adgangsve-
jen til koten for digeanlægget eller ved at etablere 
vandtætte skotter ved portadgang. 
 
I det følgende er der taget udgangspunkt i den 
værst tænkelige situation med et sammenfald af 
høj vandstand og storm.  
 

Ved et skråningsanlæg i forholdet 1:5 eller 1:3 er 
opskyllet Ru2%19 beregnet til mellem 0,87 m og 
0,99 m. Der er her indregnet den største redukti-
onsfaktor for overfladeruhed på 0,75 (Pullen, et 
al., 2007), idet der er græsvegetation og anden 
buskvegetation på skråningsanlægget, samt at 
træerne i læbæltet ligeledes forstærker ruhedsef-
fekten. Effekten heraf har vist sig at være ret be-
tragtelig på bølgehøjden (Vuik, et al., 2015). Der 
indgår i beregningerne en konservativ betragtning 
af, at vandet passerer et engareal på en strækning 
over 800 meter foran digeanlægget. Herved er der 
beregnet en reduktion af bølgehøjden på 75%. 
 
Dette vil resultere i et overskyl på 1,67*10-3 m3/s 
per løbende meter af digeanlægget. Dette vil i en 
stormsituation på fire timer svare til et total overløb 
på 8.008 m3, under forudsætning af, at alle bøl-
gerne om anlægget fra vest og syd rammer vinkel-
ret ind mod diget, samt at der ikke sker en reduk-
tion i bølgehøjden som følge af effekten af det ek-
sisterende læbælte eller bundens beskaffenhed – 
her i form af engvegetation. 
 
Der er tillige indregnet en reduktion af bølgehøj-
den som følge af, at vandet og dermed bølgerne 
løber ind over enge med vegetation.  
 
Dette resulterer i et overskyl på 1,59*10-3 m3/s per 
løbende meter af digeanlægget. Tages der i 
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denne situation ikke hensyn til, at bølgerne ikke 
rammer vinkelret fra både vest og syd, er overlø-
bet beregnet til 7.626 m3.  
 
Tages der hensyn til, at bølgerne, under en vind-
retning fra vest rammer diget mod syd i en skrå 
vinkel, som vil være et realistisk scenarie, vil over-
skyllet reduceres og dermed den mængde vand, 
der kan ophobes inden for digeanlægget, Tabel 
6-5. 
 
Der kan således forventes, at der under en storm-
flodssituation vil være vand inde i anlægsområdet 
svarende til 16-26 cm fordelt over hele arealet. 
Selv når der tages højde for en samtidig indtræng-
ning af vand under digeanlægget vil denne vand-
stand ikke udgøre nogen risiko for ødelæggelse af 
elektriske systemer.  
 
De nuværende elektriske tavlesystemer på rense-
anlægget, der vil være sårbare, befinder sig i en 
højde svarende til ca. kote 4,0 m (DVR90) ca. 70 
cm over gulvniveau i teknikbygningen.  

Beredskabsplanen for oversvømmelsessituatio-
ner vil tage højde for de situationer, hvor der kan 
optræde høj vandstand inden for anlæggets om-
råde.  

6.5. Sammenfatning 

Udvidelsen af Varde Renseanlæg med udbygning 
med et biogasanlæg vil ikke give anledning til væ-
sentlige lugtgener i forhold til i dag. Således er 
lugtpåvirkningen beregnet som årsmiddel inden 
for grænseværdien i de nærmest liggende bolig-
områder. Det kan dog ikke afvises, at der under 
særlige forhold kan opstå lugtgener fra rensean-
lægget. Lugten fra biogasanlægget bidrager ikke 
til lugtgener i de omkringliggende boligområder.  
Emissionerne af forurenende stoffer til luften vil 
ikke medføre væsentlige påvirkninger af omgivel-
serne, idet koncentrationerne af udvalgte stoffer 
ligger langt under de gældende grænseværdier.  
 
Gasmotorer har vist sig ikke at kunne overholde 
tidligere gældende emissionsgrænseværdier for 
formaldehyd. Formaldehyd er på Miljøstyrelsens 

liste over uønskede stoffer. Udledningen af for-
maldehyd fra gasmotoren er beregnet meget kon-
servativ, og grænseværdien for den maksimalt til-
ladte påvirkning af omgivelserne er overholdt for 
anlægget. 
  

Tabel 6-5. Overskyl og vandstand inden for det inddigede område med renseanlæg og biogasanlæg ved forskellige scenarier under 
en fire timer lang stormflodssituation. 1) Beregnet henholdsvis uden og med hensyntagen til forlandets virkning. 

Bølgevinkel Overskyl Vandstand Anlæg 

Vest ° Syd °  m3/s m3  cm  
90 90 1,67*10-3/4,59*10-7 8.008/2 + 30/0 Dige 1:5 1) 

90 90 1,59*10-3 7.626 + 29 Dige 1:3 
90 45 1,59*10-3/1,31*10-3 6.829 + 26 Dige 1:3 
90 20 1,59*10-3/2,56*10-6 4.320 + 16 Dige 1:3 
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Biogasanlægget vil bidrage til en generel reduk-
tion i udledningen af CO2. En sådan reduktion vil 
være et led i regeringens og Varde Kommunes 
overordnede klimastrategi. Udbygningen af Varde 
Renseanlæg og etableringen af et tilknyttet bio-
gasanlæg forventes ikke at have en væsentlig ef-
fekt på det omgivende miljø, Tabel 6-6.  

6.5.1 Klimatilpasning 

Renseanlægget vil fremtidig være udsat for risiko 
for oversvømmelse som følge af klimaforandrin-
ger, idet det nuværende digeanlæg ikke forhindrer 
oversvømmelse i tilknytning til kommende storm-
flodshændelser. Risikoen for oversvømmelse for-
stærkes i kombination med høj vandstand i Varde 
Å og samtidige hændelser med ekstremregn. 
 

Udbygningen eller ombygninger af digeanlægget 
vil sikre det fremtidige renseanlæg og biogasan-
lægget mod oversvømmelse i forbindelse med 
kommende stormflodshændelser i kombination 
med klimabetingede vandstandsændringer og 
nedbør.  
 
Det kan dog forventes, at der vil være et vist over-
skyl fra bølger i forbindelse med stormflodshæn-
delser. Derudover vil indstrømning af vand under 
diget ved en stormflod resultere i yderligere 1 cm 
vand inden diget. Dette vil resultere i en maksimal 
vandstand inde i anlægsområdet på ca. 17-27 cm. 
Der vil i beredskabsplanen for anlægget blive ta-
get højde for sådanne oversvømmelsesrisici.  
 

Den kommende sanering af afløbssystemerne 
med separatkloakering vil tillige reducere effek-
terne på renseanlægget som følge af klimaæn-
dringer. 
 
 
 

 Tabel 6-6. Oversigt over vurdering af luftemissioner og klimaeffekt. 

Emne Påvirkning Særlige forhold 
Anlægsfasen 
Støv og emissioner fra transporter Ubetydelig påvirkning Meget kortvarige støvemissioner og emissioner fra transport af materialer. 
Bygge- og anlægsaktiviteter Ubetydelig påvirkning Meget kortvarige emissioner fra entreprenørmaskiner.  
Driftsfasen 
Lugt Mindre negativ påvirkning Under visse omstændigheder kan lugtgener fra det samlede anlæg ikke afvises. Ingen lugtemissioner fra selve biogasanlæg-

get. 
Andre luftemissioner Ubetydelig påvirkning Ubetydelige emissioner af kvælstofoxider og kulilte. 
Klima (forebyggelse) 
CO2 reduktion Positiv påvirkning Positiv effekt, som vil bidrage til opfyldelse af Varde Kommunes energimålsætning. 

Klimatilpasning Positiv Udbygningen med nyt digeanlæg vil tillige sikre det nuværende renseanlæg mod oversvømmelse.  
Demonteringsfasen 
Støv og emissioner fra transporter Ubetydelig påvirkning Meget kortvarige støvemissioner og emissioner fra transport af materialer. 
Bygge- og anlægsaktiviteter Ubetydelig Meget kortvarige emissioner fra entreprenørmaskiner.  
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7. LANDSKAB, KULTURARV OG RE-
KREATIVE INTERESSER 

Det åbne land i Varde Kommune rummer landska-
belige kvaliteter af national og international værdi. 
Landskaberne udgør derfor en del af de grund-
læggende værdier og herunder de særligt værdi-
fulde landskaber i ådalene (Varde Kommune, 
2013). Varde Kommunes mål er derfor, at udvik-
lingen sker med respekt for de eksisterende land-
skabelige værdier og især skal blandt andet dal-
landskaber beskyttes og friholdes for unødvendig 
bebyggelse og anlæg.  
 
Udvidelsen af Varde Renseanlæg og etablering af 
et tilknyttet biogasanlæg vil ske i et område, der 
allerede er udlagt til teknisk anlæg. Etableringen 
af tankanlæg i forbindelse med biogasanlægget 
kan dog have en vis visuel påvirkning og dermed 
påvirke oplevelsen af dallandskabet omkring 
Varde Å. Derved kan der også ske en påvirkning 
af de rekreative forhold.  

7.1. Afgrænsning og metode 

Den landskabsarkitektoniske vurdering baserer 
sig på en analyse af eksisterende litteratur og kort-
materiale og visualiseringer af anlæggets indpla-
cering i landskabet. Der er i forbindelse med en 
besigtigelse af området optaget fotos til brug for 
visualiseringen.  
 

Der er i visualiseringerne lagt vægt på at belyse 
biogasanlæggets visuelt-landskabelige betydning 
set i forhold til befærdede områder herunder re-
kreative områder og de nærmeste boligområder 
øst og nord for projektområdet. 

 

Der er derfor optaget fotos til visualisering på otte 
lokaliteter, hvorfra det forventes, at det visuelle 
indtryk af anlægget vil have størst effekt samt for-
ventes at påvirke væsentlige interessenter, Figur 
7-1. 

 
Figur 7-1. Udvalgte fotopunkter til brug for visualiseringer af anlægget. Ortofotos 2012. 
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Til brug for landskabsanalysen og beskrivelsen af 
de kulturhistoriske forhold er der anvendt myndig-
hedsregistreringer som fremgår af Varde Kommu-
neplan 2013 (Varde Kommune, 2013). 

7.1.1 Metode for visualiseringer 

Fotos til brug for visualiseringer er optaget med 
kamera på stativ således, at billedet svarer om-
trent til en øjenhøjde på 1,6 m.  Alle fotos er opta-
get med et fast 50 mm objektiv på et såkaldt ’full-
frame’ digitalt spejlrefleks kamera, således at bil-
ledrammen så vidt muligt svarer til det menneske-
lige synsfelt, hvis man selv stod på stedet. Positi-
onsbestemmelser er foretaget med GPS. Kontrol-
punkter, som eksempelvis eksisterende bygninger 
med videre, bruges til at retningsbestemme hvert 
enkelt foto. 
 
Visualiseringer af det nye anlæg er udarbejdet ved 
anvendelse af en kombination af forskellige kali-
breringsprogrammer (WindPRO), 3D-modelle-
ringssoftware (Rhinoceros) samt billedredigering 
(Photoshop). Selve fotooptagelserne er kalibreret 
på baggrund af bestemmelseskoordinater i kom-
bination med GIS-baseret kort- og luftfotogrund-
lag, i programmet WindPRO, udviklet af EMD, 
Energi- og Miljødata. Nye bygningsdele er tegnet 
op i 3D software på baggrund af det foreliggende 
projektmateriale og størrelser af bygningsanlæg 

                                                      
20 Gengivelse af en 2D eller 3D model ved hjælp af et compu-
terprogram her i en fotooptagelse af eksisterende landskab.  

mm. Renderingerne20 herfra giver således præ-
cise gengivelser af anlæggets højde og omfang. 
Renderinger fra 3D softwaren er suppleret med 
ny, omgivende grøn beplantning i et billedredige-
ringsprogram.  

7.2. Eksisterende forhold 

Projektområdet ligger som en del af det eksiste-
rende teknikanlæg ved Varde Renseanlæg, som 
præger nærområdet i dag, Figur 7-2.  
 

 

Figur 7-2. Projektområdets beliggenhed i forhold til 
eksisterende beboelsesområder og øv-
rige erhvervsområder. 
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Anlægget er først og fremmest synligt fra ringve-
jen (Nordre Boulevard) vest for Varde By, hvor 
man passerer tæt forbi renseanlægget og gen-
brugsstationen, der ligger bag træerne lige vest for 
vejen. Set i den større skala ligger projektområdet 
centralt i Varde Ådal, på grænsen mellem byom-
råderne mod øst, og det store åbne landskab, der 
breder sig mod vest, ud mod Ho Bugt og Vadeha-
vet.  

7.2.1 Landskabet 

Projektområdet ligger på kanten til dallandska-
berne Varde Ådal Vest og Varde By Ådale (Varde 
Kommune, 2013) samt i naturgeografisk forstand 
på en såkaldt hede-slette, som en del af det større 
vestjyske bakkeø/hedeslette landskab, 
(Gravesen, et al., 2004).  
 
Lokalt omkring Varde er hedesletten omgivet af de 
store bakkeøer mod nord og syd, hvor den snæv-
rer sig ind og former et bredt, lavtliggende bælte i 
form af Varde Ådal. Allerede fra omkring Varde By 
ligger åen og ådalen ganske lavt i terrænet, næ-
sten i havniveau, i kote 0-1 m (DVR90). Vest for 
byen har dallandskabet flere steder karakter af 
marsk, efterhånden som man nærmer sig Ho Bugt 
og Vadehavet længere ude - et meget åbent land-
skab med langstrakte udsigtsmuligheder henover 
det flade terræn. 
 
Dallandskabet er karakteristisk ved et udpræget 
fravær af bebyggelse i selve ådalen. I stedet er 

bebyggelser gennem tiden placeret på overgan-
gen til dallandskabet, hvor terrænet er mere plant 
og tørt og i sikkerhed (over kote 5 m DVR90) for 
de tilbagevendende oversvømmelser. 
 
Landskabsudpegninger 

I Varde Kommuneplan 2013 er landskabet opdelt 
i tre overordnede landskabstyper: Landbrugsland-
skaber, kystlandskaber og dallandskaber, og 

disse landskabstyper er yderligere opdelt i en 
række landskabskarakterområder. Projektområ-
det ligger i kanten af det til Varde Å hørende dal-
landskab og på grænsen mellem de to landskabs-
karakterområder Varde Ådal Vest mod nord, vest 
og syd, samt Varde By Ådale mod øst, Figur 7-3. 
Derudover ligger projektområdet inden for kyst-
nærhedszonen og grænser op til værdifuldt kyst-
landskab mod vest og syd.  

 
Figur 7-3. Landskabsudpegninger (Varde Kommune, 2013). 
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Begge landskabskarakterområder er vurderet 
som sårbare over for opførelse af store bygninger 
i og tæt på ådalen, som for eksempel udvidelse og 
etablering af tekniske anlæg.  
 
Ifølge kommuneplanen (Varde Kommune, 2013) 
gælder følgende retningslinjer af betydning for 
projektets indpasning i landskabet: 
 Generelt (Tema 19) 
 19.1. Anvendelse af reflekterende materialer i det åbne 

land skal søges begrænset og om nødvendigt afskær-
mes. 

 19.2 Etablering af solpaneler og lignende energiproduce-
rende anlæg skal ske under hensyntagen til de landska-
belige værdier og placeres så oplevelsen af landskabet 
ikke påvirkes i væsentlig grad. 

 Dallandskaberne (Tema 19) 
 19.4 Større sammenhængende dallandskaber skal be-

skyttes, bevares og styrkes som sammenhængende halv-
kulturlandskaber og friholdes for ny bebyggelse og an-
læg. Der kan dog tillades mindre anlæg med rekreative 
formål. 

 19.5 Til- og ombygninger ved eksisterende ejendomme 
skal tilpasses landskabets karakter, særligt med hensyn 
til beplantning, placering, udformning og materialevalg. 

 19.7 Værdifulde kystlandskaber skal friholdes for bebyg-
gelse og anlæg med undtagelse af bebyggelse, der er-
hvervsmæssigt er nødvendig for driften af en landbrugs- 
eller skovejendom.  

 19.8 Områder i kystnærhedszonen skal friholdes for be-
byggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en kystnær 
placering 

 Geologiske rammeområder og værdifulde geologiske 
områder (Tema27)  

 27.3 Værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyr-
des overgange og sammenhænge skal sikres. 

 27.4 Værdifulde geologiske kystprofiler skal bevares. Li-
geledes skal værdifulde profiler, der afdækkes ved råstof-
gravning, søges bevaret. 

 27.5 Værdifulde geologiske områder må ikke sløres eller 
ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, 
skovbeplantning eller kystsikring. 

 

Mange geologiske landskabsdannelser er iøjne-
faldende og har stor æstetisk og landskabelig 
værdi. Landskaberne har dermed stor betydning 
for forskning og undervisning men ikke mindst for 
borgere og turisters naturforståelse. 

 

I vurderingen af projektets påvirkning af landska-
bet er der derfor lagt særligt vægt på at belyse for-
holdet mellem nyt og eksisterende byggeri i for-
hold til det omgivende ådals- og kystlandskab.    

 
Varde Ådal i en situation med høj vandstand.  
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7.2.2 Arkæologiske og kulturhistoriske inte-
resser 

Kulturgrundlaget omfatter projektområdets og de 
omkringliggende arealers dyrkningsform, bevoks-
ning, bebyggelse, arkæologiske fund, kulturhisto-
riske mønstre og anlæg samt tekniske anlæg.  
 
Rundt om i regionen findes spredte gravhøje, be-
gravelsespladser (brandgrave) og historiske fund, 
som peger på, at her har været beboelse i områ-
det siden oldtiden, Figur 7-4.  
 
Det våde, lavtliggende terræn i ådalen har formo-
dentlig ikke været et særligt interessant område 
for egentlig bosættelse. Der findes således ingen 
fredede fortidsminder i umiddelbar nærhed af pro-
jektområdet, men der er gjort historiske fund i form 
af blandt andet skibsvrag omkring selve åløbet. 
 
Fra 1800-tallet begynder den teknologiske udvik-
ling desuden at give bedre muligheder for opdyrk-
ning og dræning af marginaljorder. Efterhånden 
bliver store dele af de omkringliggende landområ-
der omkring og i selve ådalen inddraget til land-
brugsjord. Kun de lavest liggende engarealer ned 
mod Varde Å bliver friholdt for opdyrkning, sådan 
som det stadig ser ud i dag.  
 

 
Figur 7-4. Registrerede arkæologiske fund (Kulturstyrelsen, 2015) 
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I Varde Kommuneplan 2013 er hele ådalsområdet 
vest for Varde, herunder selve projektområdet, 
udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø, Figur 
7-5.  
 
Projektområdet ligger således på grænsen til de 
to udpegede kulturmiljøer Varde Ådal og Engene 
vest for Varde by med voldsted til Vardehus. Disse 
kulturmiljøer er næsten sammenfaldende med 
landskabskarakterområderne, hvor bebyggelses-
strukturen langs ådalskanten er med til at definere 
og forstærke landskabskarakteren. Både kultur-
miljøet og landskabet er meget sårbare over for ny 
bebyggelse, anlæg, tilplantning med videre, der 
adskiller sig fra de eksisterende gårde og huse og 
kan sløre den klare grænse mellem engene og be-
byggelsen på højderyggene eller visuelt opdele de 
store, sammenhængende engstrøg. De udpegede 
bevaringsværdige kulturmiljøer skal derfor som 
udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg, som 
ikke er foreneligt med de kulturhistoriske interes-
ser. 
 
Ifølge kommuneplanens retningslinje 8.1 (Varde 
Kommune, 2013) skal afgrænsede og udpegede 
bevaringsværdige kulturmiljøer friholdes for byg-
geri, anlæg med videre, som ikke er foreneligt 
med de kulturhistoriske interesser, og ifølge ret-
ningslinje 8.2 gælder desuden, at i områder, der 
grænser op til de bevaringsværdige kulturmiljøer, 
skal der lægges vægt på, at de kulturhistoriske 

 
Figur 7-5. Kulturhistoriske interesser (Varde Kommune, 2013). 
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værdier og landskaber ikke tilsidesættes i forbin-
delse med byggeri, anlægsarbejde og andre æn-
dringer. 
 
I 1970’erne bliver renseanlægget opført i ådalen 
vest for byen og er siden da flere gange blevet ud-
bygget og ombygget på sin nuværende placering.  

7.2.1 Rekreative interesser 

Projektområdet, og det eksisterende renseanlæg, 
ligger centralt i et større natur- og landskabsstrøg 
omkring ådalen. Ådalen har betydning både som 
et lokalt, bynært rekreativt område, og som en del 
af et større regionalt turistmål - Nationalpark Va-
dehavet.  
 
Fra Varde Midtby er der anlagt en natursti langs 
den sydlige bred af Varde Å. Naturstien krydser 
hen over åen ved Nordre Boulevard og forløber 
lidt længere mod nord langs den vestlige og nord-
lige del af projektområdet, Figur 7-6. Herfra forlø-
ber naturstien videre ind over de åbne markområ-
der langs Gl. Kærvej og den nordlige grænse for 
Nationalpark Vadehavet vest for projektområdet. 
Naturstien er en del af ”Kyst til Kyst Stien”, der går 
tværs over Jylland fra Blåvandshuk til Vejle. 
Mange af områdets rekreative kvaliteter og betyd-
ning som bynært naturområde knytter sig til stien 
her, hvor mange færdes. I tilknytning til ”Kyst til 
Kyst Stien” er der i forlængelse af projektområdets 
sydlige afgrænsning etableret en sti i engarealet 
fra Nordre Boulevard til det mod øst beliggende 

boligområde - Vestervænget. Stien anvendes ho-
vedsageligt som genvej mellem boligkvarteret og 
Nordre Boulevard. 
 
I sin nuværende brug anses området langs Nor-
dre Boulevard i umiddelbar nærhed af projektom-
rådet dog ikke for at være et betydeligt turist- og 
oplevelsesmæssigt nøglepunkt for oplevelsen af 
Nationalpark Vadehavet. Ud over vandrestien 
bruges selve åen en del til sejlads, kano- og kajak. 
Endelig findes en regional cykelrute lidt syd for 
projektområdet, som følger Engdraget ud mod 
Nordre Boulevard og herfra drejer mod syd, mod 
Hjerting Landevej, Figur 7-6.  
   

 
Figur 7-6. Rekreative interesser: Nationalpark Vadehavet, rekrea-

tive sti, cykel- og sejlruter (Varde Kommune, 2013). 
Kyst til kyst stien er tillige angivet som natursti. 
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7.3. Projektets påvirkninger 

7.3.1 Biogasanlæggets visuelle påvirkning 

Den visuelle påvirkning af biogasanlægget og op-
levelsen af landskabet set fra de valgte fotostand-

punkter, Figur 7-1, er beskrevet og vist i det føl-
gende. Visualiseringen er desuden vist i helsides-
fotos i Bilag 3. 

Varde Ådal fra vest (fotostandpunkt 1) 
Set fra selve ådalen vest for byen giver det åbne, 
flade landskab lange udsigtsmuligheder ind mod 
Varde By, med det nye biogasanlæg i forgrunden. 

Der er generelt ikke nem offentlig adgang til om-
rådet her, og fotoet er optaget fra et af de bedste, 
men også svært tilgængelige, udsigtspunkter tæt 
på åløbet. Med den nuværende beplantning om-
kring renseanlægget og genbrugspladsen, vil det 
kommende biogasanlæg ikke være synligt herfra, 
Figur 7-7.    

 
Figur 7-7. Varde Ådal set fra sydvest – svarende til fotostandpunkt 1. Biogasanlægget kan ikke ses fra udsigtspunktet. Kontur af biogasanlægget er indtegnet med rødt. 
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Varde Ådal ved Gl. Kærvej (fotostandpunkt 2) 
Langs Gl. Kærvej vest for forsyningsanlægget lig-
ger nogle af de nærmeste, omkringliggende nabo-

ejendomme. De store markstykker her giver sam-
tidig rimelige udsynsmuligheder ud over det åbne 
land, hvor man, som her, kommer fri af beplant-
ning og tværgående hegn i området. 

Også herfra vil det nuværende læbælte og be-
plantning omkring renseanlægget og genbrugs-
pladsen afskærme for udsynet frem mod det kom-
mende biogasanlæg, Figur 7-8. 

 
Figur 7-8. Varde Ådal set fra Gl. Kærvej – svarende til fotostandpunkt 2. Biogasanlægget kan ikke ses fra udsigtspunktet. Kontur af biogasanlægget er indtegnet med rødt. 
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Rute 431 vest for Varde (fotostandpunkt 3) 
Vest for Varde ligger Rute 431 som en af områ-
dets væsentlige trafikruter, der forbinder byen 
med Oksbøl og turistområderne i vest. 

Herfra vil der heller ikke være udsyn frem mod bio-
gasanlægget, der afskærmes af det eksisterende 
læbælte og beplantning rundt om renseanlægget 
og genbrugsstationen, Figur 7-9. 

  

 
Figur 7-9. Varde Ådal set fra nord – Rute 431 - svarende til fotostandpunkt 3. Biogasanlægget kan ikke ses fra udsigtspunktet. Kontur af biogasanlægget er indtegnet med rødt. 
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Boligområde ved Åbrinken (fotostandpunkt 4) 
Åbrinken er et nyt boligområde lidt nord for forsy-
ningsanlægget med rigtig gode udsynsmuligheder 
ud over de nærmeste, åbne markstykker mod syd. 

Her ser man også tydeligt administrationsbygnin-
gen samt nogle tilhørende bygninger på det eksi-
sterende renseanlæg og genbrugsstation, Figur 
7-10.    

 
Figur 7-10. Det eksisterende renseanlæg og genbrugsplads med administrationsbygninger i forgrunden set fra bebyggelsen ved Åbrinken nord for anlægget svarende til udsigten fra fotostandpunkt 4. 
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Fra Åbrinken vil man kunne se den øverste del af 
biogasreaktoren bag de eksisterende bygninger, 

og skorstenen vil være synlig som en del af det 
samlede anlæg, Figur 7-11.    

 
Figur 7-11. Anlægget set fra nord fra bebyggelsen ved Åbrinken fra fotostandpunkt 4. Den eksisterende administrationsbygning ses i forgrunden og den øverste del af biogasreaktoren skimtes i 

baggrunden. 
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Nordre Boulevard ved Kærvej (fotostandpunkt 5) 
Nordre Boulevard er nærområdets væsentligste 
trafikvej, hvor mange mennesker dagligt færdes. 
Ved krydset Nordre Boulevard og Kærvej er admi-
nistrationsbygningen og dele af DIN Forsynings 

øvrige bygninger ved renseanlægget og gen-
brugspladsen synlige til højre for vejen for forbi-
passerende, der kommer fra nord, Figur 7-12. Bio-
gasanlægget vil være skjult bag det eksisterende 
løv- og granhegn ud mod Nordre Boulevard.   

 
Figur 7-12. Fra krydset Nordre Boulevard og Kærvej er der mod sydvest udsyn frem mod det nærliggende renseanlæg og genbrugsstation, hvor man kan se dele af de eksisterende bygninger. Den 

kommende udbygning med et biogasanlæg vil ikke kunne ses fra krydset eller hvis man kommer fra nord ad Nordre Boulevard eller fra øst fra Kærvej. Billedet viser udsigten fra fotostandpunkt 
5. Kontur af biogasanlægget er indtegnet med rødt. 
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Boligområde ved Vestervænget (fotostandpunkt 
6) 
Vestervænget ligger som den nærmeste del af det 
centrale og vestlige Varde By, der strækker sig ud 

langs ådalen. Der er en del bevoksning med 
spredt krat i området, som helt eller delvist skær-
mer af for udsynet frem mod projektområdet. Be-
væger man sig tættere på projektområdet, ad 

stien mod Nordre Boulevard, Figur 7-6, vil de for-
anstående granhegn og den spredte kratbevoks-
ning i engen yderligere skærme af for det bagved-
liggende anlæg, Figur 7-13.  

 
Figur 7-13. Hverken fra bebyggelsen ved Vestervænget eller fra stien mod Nordre Boulevard vil biogasanlægget være synligt. Spredt bevoksning med krat og granhegnet omkring det nuværende 

renseanlæg vil skærme for udsynet mod det kommende biogasanlæg. Billedet viser udsigten fra fotostandpunkt 6. Kontur af biogasanlægget er indtegnet med rødt. 
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Biogasanlægget vil derfor ikke være synligt, da 
granhegnet omkring det eksisterende renseanlæg 
netop vil skjule tankanlæg og skorsten. 

Nordre Boulevard ved Varde Å (fotostandpunkt 7) 
Fra syd, hvor man ad Nordre Boulevard passerer 
hen over dalbroen over Varde Å, er der tydeligt 
indsyn ind mod renseanlægget lige til venstre for 

vejen, Figur 7-14. Der er for nylig blevet tyndet ud 
i hegnet syd for anlægget, hvorfor bygninger og 
teknikanlæg kan fornemmes ret tydeligt bag det 
foranstående hegn. Fra andre dele af engen kan 

 
Figur 7-14. Fra syd ad Nordre Boulevard er der ved passage af Varde Å tydeligt indsyn ind mod renseanlægget lige til venstre for vejen. Billedet viser udsigten fra fotostandpunkt 7 i den nuværende 

situation uden biogasanlægget. 
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der være større indsyn mod anlægget, men da en-
gen i store dele af året er meget fugtig, vil der kun 
være begrænset færdsel uden for stien. 
 

Fra dalbroen over Varde Å vil det kommende bio-
gasanlæg være klart mest tydeligt i landskabet. 
Biogasreaktoren fremtræder dog også herfra for-
trinsvis beskeden i størrelse. Selv med en højde 
på 12 m når bioreaktoren knap så højt op som 

mange af de omgivende træer, Figur 7-15. Også 
det forholdsvis høje digeanlæg vil, især om som-
meren, være delvist skjult bag det afskærmende 
læhegn.   

 
Figur 7-15. Fra syd ad Nordre Boulevard ved passage af Varde Å vil det kommende biogasanlæg kunne ses tydeligt i landskabet. Bioreaktoren vil ikke være højere end de omgivende træer men 

tankanlæggene vil kun delvist være skjult bag den nuværende beplantning. Det udbyggede digeanlæg vil ligeledes være helt eller delvist skjult bag beplantningen. Fotostandpunkt 7. 
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Det udbyggede digeanlæg langs den sydlige af-
grænsning af projektområdet vil være mellem ca. 
2,3 m til ca. 3,0 m højere end det nuværende di-
geanlæg. Omtrent midt på strækningen går dige-
anlægget skråt mod sydøst og går her fra en højde 

i kote 6,5 m (DVR90) til 6,0 m (DVR90). Set fra 
dalbroen over Varde Å, vil man dog ikke bemærke 
denne højdeforskel på diget, og digeanlægget vil 
fremstå med et ensartet udtryk fra vest mod øst, 
Figur 7-16.    

 
Figur 7-16. Det udbyggede digeanlæg vil mod vest have en højde svarende til kote 6,5 m (DVR90), og mod øst vil digeanlægget blive udbygget svarende til kote 6,0 (DVR90). Visualiseringen med 

digeanlægget, vist i Figur 7-15, er baseret på en 3D model af digeanlægget, som her er markeret med rødt. Anlægget er vist, set fra syd, ved passage ad Nordre Boulevard over dalbroen 
over Varde Å. Fotostandpunkt 7. 
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Som en følge af udtyndingen af træerne i læheg-
net rundt om renseanlægget vil biogasanlægget 
også kunne ses ved passage over dalbroen fra 
syd. 
 
Herfra vil dog også en del andre tekniske anlæg 
præge landskabsbilledet. Som følge af et relativt 

frit indsyn vil et nyt biogasanlæg bidrage til områ-
dets præg af teknik, uden det dog vurderes at æn-
dre afgørende på oplevelsen af landskabet, som 
det ser ud i dag.  
 
Det skal dog bemærkes, at et tilvokset hegn (eller 
tættere hegn i sommerhalvåret) væsentligt vil 
mindske anlæggets synlighed set syd fra. 

Nordre Boulevard ved Hjertingvej (fotostandpunkt 
8) 
Set fra den sydlige ende af Nordre Boulevard, og 
rundkørslen ved Hjertingvej, som er et andet lokalt 
trafikknudepunkt, bevirker de gældende terræn-
forhold, at anlægget ikke vil være synligt, Figur 
7-17. 

 
Figur 7-17. Fra rundkørslen ved Hjerting Landevej mod nord ad Nordre Boulevard vil biogasanlægget ligge skjult bag terrænet op mod Varde Å. Billedet viser udsigten fra fotostandpunkt 8. Kontur af 

biogasanlægget er indtegnet med rødt. 
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7.3.2 Projektets visuelle påvirkning af land-
skab og kulturmiljø 

Anlægsfasen 
Anlægsfasen vurderes ikke i sig selv at have vi-
dere landskabsmæssig betydning, da alle arbej-
derne vil foregå inden for det nuværende rense-
anlægs område, skjult bag det omkringliggende 
læhegn. Der kan evt. opstå et kortvarigt (af enkelte 
dages varighed) behov for brug af lidt højere byg-
gekraner, men det vurderes her at have helt un-
derordnet betydning i forhold til det generelle land-
skabsbillede.  
 
Da projektet foreslås opført inden for arealet af det 
nuværende renseanlæg forekommer det usand-
synligt, at anlægsområdet skulle indeholde større 
arkæologiske værdier. Skulle man under anlægs-
arbejdet påtræffe nye, hidtil ukendte arkæologiske 
fund, har bygherren, i henhold til museumslovens 
§ 27, pligt til at standse anlægsarbejdet i det om-
fang, det berører fortidsmindet og underrette det 
pågældende kulturhistoriske museum – her Mu-
seet for Varde By og Omegn.  

Driftsfasen 
Projektets mest dominerende elementer er bio-
gasreaktoren, som kun vil have en meget begræn-
set synlighed set fra de fleste udsigtspunkter i det 
omgivende landskab. 
 

Visualiseringerne viser, at det kommende biogas-
anlæg kun vil være synligt fra syd, fra den nærme-
ste del af ådalsområdet, samt på en kortere stræk-
ning af Nordre Boulevard og endelig, men kun i 
mindre grad, fra nord fra dele af boligområdet 
Åbrinken. Anlægget vil fra alle sider være helt eller 
delvist være skjult bag læhegnet, der omgiver det 
nuværende og kommenende anlæg.  
 
Digeanlægget vil kunne ses som en relativ lav vold 
foran læbæltet ved passage af renseanlægget ad 
Nordre Boulevard. Digeanlægget vil dog ikke ud-
gøre en væsentlig visuel påvirkning af landskabet 
heller ikke ved indblik fra andre sider, da digean-
lægget her vil være delvist skjult bag læbæltet. 
 
Det vurderes, at etablering af en eventuelt ny, hø-
jere og tættere beplantning langs den sydlige kant 
af projektområdet, stort set vil kunne afskærme 
helt for indsynet til renseanlægget, digeanlægget 
og det kommende biogasanlæg.  
 
Samlet vurderes anlægget at have en begrænset 
synlighed set fra de nærmeste, omgivende områ-
der, og kun en lille synlighed fra ådalen som hel-
hed. Det vurderes derfor heller ikke, at det kom-
mende biogasanlæg vil have videre betydning for 
oplevelsen af landskabet som helhed, eller for op-
levelsen af landskaberne i de udpegede områder 
med værdifuldt kystlandskab og kystnærheds-
zone. 
 

Det vurderes ligeledes heller ikke, at de visuelle 
påvirkninger fra det nye anlæg vil have videre be-
tydning for de udpegninger af bevaringsværdigt 
kulturmiljø, der knytter sig til det nære, omkringlig-
gende ådalsområde. 
 

Demonteringsfasen 
Påvirkningerne i demonteringsfasen forventes at 
være sammenlignelige med påvirkningerne i an-
lægsfasen. Disse vurderes at have helt underord-
net betydning i forhold til det generelle landskabs-
billede. 
 
Demonteringen af de renseanlæg, der nedlægges 
som en følge af centraliseringen af renseanlægs-
strukturen i Varde Kommune, er ikke særskilt vur-
deret med hensyn til de landskabelige forhold. Da 
det forventes at renseanlægsområderne udlæg-
ges til natur, eller at der etableres pumpestationer 
på arealerne, vil det medføre et markant mindre 
indtryk af tekniske anlæg i landskabsbilledet.  

7.3.3 Rekreative interesser  

Anlægsfasen 
Da de visuelle påvirkninger under anlægsfasen 
vurderes til at have en helt underordnet betydning 
i forhold til det generelle landskabsbillede, vil dette 
ligeledes gælde for de rekreative aktiviteter, der 
knytter sig til oplevelsen af det omkringliggende 
landskab. Det bemærkes dog, at byggeaktiviteten 
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kan have en vis synlighed for færdende langs sti-
systemet og på selve åen på den korte strækning, 
hvor man passerer lige syd om forsyningsanlæg-
get.  

Driftsfasen 
Det vurderes ikke, at anlægget vil have en større 
betydning for oplevelsen af landskabet som hel-
hed, eller for oplevelsen af at færdes i ådalen. Der-
med vil der heller ikke være en påvirkning af de 
rekreative aktiviteter, der knytter sig til de omkring-
liggende områder.  
 
Dog vurderes det, at etableringen af en eventuel 
ny højere og tættere beplantning langs den syd-
lige kant af forsyningsanlægget stort set vil kunne 
afskærme helt for synligheden af biogasanlægget 
set fra syd, hvor de nærmeste rekreative sti- og 
sejlruter passerer forbi anlægget. 

Demonteringsfasen 
Påvirkningerne under demonteringsfasen forven-
tes at være sammenlignelig med påvirkningerne 
under anlægsfasen og dermed påvirke de samme 
rekreative forhold. 

7.4. Sammenfatning 

Projektområdet ligger i landskabstypen dalland-
skab og er omkranset af landskabskarakterom-
råde 5 – Varde Ådal Vest samt af Landskabska-
rakterområde 6 – Varde By Ådale. I dallandska-
berne skal eksisterende ejendomme tilpasses 
landskabets karakter ved til- og ombygninger – 

særligt med hensyn til beplantning, placering, ud-
formning og materialevalg. Der skal således være 
plads til den nødvendige udvikling, dog under hen-
syntagen til landskabets karakter.  
Med anlæggets ret begrænsede højde (biogasre-
aktor op til 12 m, skorsten op til 13 m) vil højere 
træer og tættere hegn helt skærme af for synlig-
heden. Da der i dag findes høje graner langs både 
den vestlige og østlige kant af projektområdet, vil 
det kommende biogasanlæg stort set blive skjult 
bag disse og ikke være synligt fra store dele af de 
omgivende områder.  

Under de nuværende forhold viser visualiseringer, 
at det kommende biogasanlæg kun vil være syn-
ligt fra syd -fra det nærmeste område af ådalen - 
samt fra en kortere strækning af Nordre Boulevard 
se fig. 7-15 og 7-16 samt, i mindre grad, fra nord - 
fra dele af boligområdet Åbrinken, se figur 7-11.  
 
Digeanlægget vil kunne ses som en relativ lav vold 
foran læbæltet ved passage af renseanlægget ad 
Nordre Boulevard. Digeanlægget vil dog ikke ud-
gøre en væsentlig visuel påvirkning af landskabet 
heller ikke ved indblik fra andre sider, da digean-
lægget her vil være delvist skjult bag læbæltet.   

 
Varde Å set mod Varde. 
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Det vurderes derfor heller ikke, at biogasanlægget 
med digeanlæg vil have en videre betydning for 
oplevelsen af landskabet som helhed - eller for op-
levelsen af dallandskabet og de udpegede områ-
der med værdifuldt kystlandskab, kystnærheds-
zone og værdifuldt kulturmiljø, som knytter sig til 
området omkring ådalen, Tabel 7-1. 
 
Med de nuværende hegnsforhold vil biogasan-
lægget have en mindre påvirkning af områdets re-
kreative kvaliteter som følge af synligheden for 
færdende langs stisystemet langs åen og på selve 
åen på den korte strækning, hvor man passerer 
lige syd om projektområdet.  
 
I anlægsfasen og senere under demonteringen vil 
bygge- og nedbrydningsaktiviteterne ligeledes 
have en vis synlighed for færdende i tilsvarende 

områder af stisystemet og på åen. Der vil dog 
være tale om en relativt kortvarig, ikke permanent 
påvirkning, og sammenholdt med områdets alle-
rede eksisterende præg af teknisk anlæg samt 
støjen fra Nordre Boulevard vurderes dette ikke at 
have videre betydning for områdets rekreative 
kvaliteter som helhed. 
 
I overensstemmelse med kommuneplanens ret-
ningslinjer 19.1, 19.2 og 19.5 med krav om tilpas-
ning af anlægget til landskabet anbefales det, at 
materialevalget til anlæggets bygningsdele holdes 
i matte, sorte farver, samt at der etableres højere 
skærmende beplantning mod syd således, at an-
lægget skærmes hele året og fra alle sider, såle-
des, at landskabet ikke påvirkes i væsentlig grad. 

Vedrørende kommuneplanretningslinjerne 19.4, 
19.7 og 19.8 vil der kun delvist være tale om ny-
byggeri, og placeringen af biogasanlægget vil 
være afhængig af placeringen af det allerede ek-
sisterende renseanlæg. Etableringen af biogasan-
lægget vil i forhold til indtrykket af det nuværende 
tekniske anlæg ikke i væsentlig grad forringe op-
levelsen af landskabet inden for kystnærhedszo-
nen eller oplevelsen af det værdifulde kystland-
skab, som i området er repræsenteret ved det 
sammenhængende dallandskab omkring Varde 
Å. 
 

Tabel 7-1. Sammenfatning af miljøpåvirkningerne i relation til landskab, kulturarv og rekreative interesser. 

Emne Påvirkning Særlige forhold 
Anlægsfasen 
Landskab Ingen påvirkning Anlægsarbejderne vil ikke berøre landskabet eller påvirke det visuelle indtryk af Varde Ådal. 

Kulturarv Ingen påvirkning Anlægsarbejderne vil ikke påvirke arkæologiske eller kulturhistoriske interesser. 

Rekreative interesser Ingen påvirkning Anlægsarbejderne vil ikke påvirke rekreative interesser. 

Driftsfasen 
Landskab 

Mindre negativ påvirkning Biogasanlægget vil kun medføre en mindre visuel påvirkning af landskabet, ved passage af Varde Å fra syd via Nordre 
Boulevard.  

Kulturarv Ingen påvirkning Anlægget berører ingen lokaliteter af arkæologisk eller kulturhistorisk interesse. 
Rekreative interesser Mindre negativ påvirkning Biogasanlægget vil være synligt for færdende langs stisystemet langs Varde Å. 
Demonteringsfasen 
Landskab Ingen påvirkning Ingen påvirkning. Som i anlægsfasen. 
Kulturarv Ingen påvirkning Ingen påvirkning. Som i anlægsfasen. 
Rekreative interesser Ingen påvirkning Ingen påvirkning. Som i anlægsfasen. 
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8. NATUR, PLANTE- OG DYRELIV 

Udvidelsen af Varde Renseanlæg og etableringen 
af et tilknyttet biogasanlæg kan medføre en vis på-
virkning af den omgivende natur.  
 
I kommuneplanen (Varde Kommune, 2013) er det 
målsætningen at sikre og udvikle store sammen-
hængende naturområder i en balance mellem be-
skyttelse og benyttelse. Større indgreb i form af 
tekniske anlæg skal undgås i de værdifulde natur-
områder.  
 
De største naturbeskyttelsesinteresser findes in-
den for Natura 2000-områder og inden for kom-
muneplanens udpegede naturområder. Ifølge 
kommuneplanen (Varde Kommune, 2013) skal 
naturområderne sikre de naturmæssige interes-
ser, herunder dyrs og planters mulighed for spred-
ning mellem enkeltlokaliteterne. Sammen med 
Natura 2000-områderne udgør de udpegede na-
turområder et netværk af økologiske eller potenti-
elt økologiske forbindelser og områder med po-
tentiel natur i Varde Kommune. Med henblik på at 
opnå en målrettet udvikling og naturbeskyttelse er 
der derfor udpeget hovedindsatsområder, der 
fastlægger hovedstrukturen i dette netværk af na-
tur. Projektområdet er beliggende inden for et af 
disse hovedindsatsområder omfattende Varde 
Ådal. Hovedindsatsområderne udgør rammen for 
de områder, hvor kommunen vil prioritere indsat-
sen inden for pleje og naturgenopretning. 

Natura 2000-områder er et sammenhængende 
europæisk netværk af naturbeskyttelsesområder, 
som omfatter fuglebeskyttelses- habitat- og Ram-
sarområder (EU, 1992; EU, 2009).  
 
Målsætningen og retningslinjerne i kommunepla-
nen for Natura 2000-områderne er at sikre eller 
genoprette en gunstig bevaringstilstand for de ar-
ter og naturtyper, som områderne er udpeget for. 
Der er her tale om arter og naturtyper, som er 
sjældne, truede eller særligt karakteristiske på 
EU-plan.  
 
Projektet må således ikke forringe bevaringssta-
tus eller muligheden for at opfylde bevaringsmål-
sætningen for de arter og naturtyper, Natura 2000-
områderne er udpeget for (Varde Kommune, 
2013; Miljø- og Fødevareministeriet, 2016i). 
 
Ligeledes må der hverken inden for eller uden for 
Natura 2000-områder ske planlægning eller admi-
nistration, som kan medføre beskadigelse eller 
ødelæggelse af yngle- og rasteområder eller leve-
steder for dyre- og plantearter, der er optaget på 
habitatdirektivets bilag IV.  
 
Derfor skal der for alle projekter og planer foreta-
ges en foreløbig vurdering af, om projektet i sig 
selv eller i forbindelse med andre planer og pro-
jekter kan påvirke et internationalt beskyttet natur-
område væsentligt (Miljø- og Fødevareministeriet, 

2016i). En sådan vurdering (væsentlighedsvurde-
ring) er foretaget i forbindelse med anmeldelsen 
af projektet (Jensen & Leonhard, 2016) og resul-
taterne herfra er integreret i nærværende miljø-
rapport. 

8.1. Afgrænsning og metode. Administra-
tive forhold og datagrundlag 

Som en del af datagrundlaget er der i september 
2014 foretaget feltbesigtigelser af arealer, der er 
beskyttet under naturbeskyttelseslovens § 3 
(Miljø- og Fødevareministeriet, 2016d). Arealerne 
er undersøgt inden for et nærområde i en afstand 
af ca. 1.000 m øst for og 500 m syd og vest for 
projektområdet ved Varde Renseanlæg. Afgræns-
ningen af området er begrundet i, at den fremher-
skende vindretning er vestlig, og at evt. emission 
fra anlægget vil sprede sig længere i østlig end i 
vestlig retning.  
 
Derudover er der i området foretaget en botanisk 
registrering af de § 3 beskyttede arealer i Varde 
Kær og Varde Slotsenge i juni 2013 i forbindelse 
med udarbejdelse af en plejeplan for området 
(Witt, 2013).  
 
Både registreringerne i 2013 og 2014 er foretaget 
efter retningslinjerne i ”Teknisk anvisning til besig-
tigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyttel-
seslovens § 3 (Fredshavn, et al., 2010). 
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De beskyttede arealer er derudover registreret af 
Ribe Amt i 2001, og områdets habitatnaturtyper er 
kortlagt af Naturstyrelsen i 2008 og 2011. 
 
De undersøgte arealer ligger i et delområde af Na-
tura 2000-område N89 Vadehavet ”Engarealer 
ved Ho Bugt” (Naturstyrelsen, 2016a).  
 
Følgende materiale har dannet grundlag for be-
skrivelsen af de eksisterende naturforhold, til-
standsvurderingen og målsætningen for de udpe-
gede arter og naturtyper i Natura 2000-områ-
derne: 
 Natura 2000-plan 2016-2021 for - Vadehavet med Ribe 

Å, Tved Å og Varde Å, H86 Brede Å, H90 Vidå med tilløb, 
Rudbøl Sø og Magisterkogen og F57 Vadehavet Natura 
2000-område nr. 89 (Naturstyrelsen, 2016b). 

 Natura 2000-plan 2016-2021 for Vadehavet- Natura 
2000-område Nr. 89. Vadehavet - Engarealer ved Ho 
Bugt, Natura 2000-område nr. 89 (Naturstyrelsen, 
2016a).  

 Natura 2000-plan 2016-2021 for Ringkøbing Fjord og Ny-
mindestrømmen. Natura 2000-område Nr. 69 
(Naturstyrelsen, 2016c). 

 Natura 2000-handleplan for Vadehavet, Ribe Å, Tved Å 
og Varde Å, H86 Brede Å, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl 
Sø og Magisterkogen og F57 Vadehavet (Esbjerg 
Kommune, et al., 2012). 

 Natura 2000-handleplan. Vadehavet, Delplan for 
Fuglebeskyttelsesområde F49 Engarealer ved Ho Bugt 
(Kommune, 2012). 

 Natura 2000-handleplan. Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 
(Ringkøbing-Skjern Kommune & Varde Kommune, 2012).   

 Natura 2000-basisanalyse 2016-21 for Vadehavet Ribe 
Å, Tved Å og Varde Å, H86 Brede Å, H90 Vidå med tilløb, 
Rudbøl Sø og Magisterkogen og F57 Vadehavet 
(Naturstyrelsen, 2013a). 

 Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 for Vadehavet - 
Engarealer ved Ho Bugt, Natura 2000-område nr. 89, 
Fuglebeskyttelsesområde F49, (Naturstyrelsen 2013). 

 Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 for Ringkøbing 
Fjord og Nymindestrømmen, Natura 2000-område nr. 69, 
Habitatområde H62 og Fuglebeskyttelsesområde F43 
(Naturstyrelsen, 2014a).  

 Kortlægningsdata fra MiljøGIS og Miljøportalen 
(Miljøministeriet, 2011; Miljøministeriet, 2015d).  

Data om fugle stammer fra DOF-basen (DOF, 
2015). I forbindelse med udarbejdelsen af pleje-
planen for området (Witt, 2013) er området gen-
nemgået med henblik på overordnet at vurdere 
status og muligheder for områdets ynglefugle. 
 
Af plejeplanen fremgår tillige oplysninger om til-
stedeværelsen af fredede, rødlistede og sjældne 
arter i Varde Kær og Varde Slotsenge, som er en 
del af Natura 2000-området.  

8.1.1 Demonteringsfasen 

Påvirkningerne i forbindelse med en demontering 
af rensningsanlæg og tilhørende biogasanlæg vil 
principielt minde om påvirkningerne i anlægsfasen 
med hensyn til forstyrrelser.  
 
Efter en eventuel nedlæggelse af renseanlæg og 
biogasanlæg vil arealet relativt hurtigt kunne ud-
vikles til et lavtliggende engareal med naturtyper 
som i det tilgrænsende Natura 2000-område. 
 
Der forventes ikke yderligere påvirkning af natur-
typer og arter i demonteringsfasen. 
 
I forbindelse med centraliseringen af rensean-
lægsstrukturen vil der ske en demontering af de 
nedlagte renseanlæg. Der er ikke foretaget en 

konkret vurdering af konsekvenserne af denne 
nedlæggelse. Der vil højt sandsynligt blive tale om 
at arealerne, eller dele af disse, vil blive henlagt 
som natur.  

8.1.2 Internationalt beskyttet natur –Natura 
2000 

Habitatdirektivet (EU, 1992) og fuglebeskyttelses-
direktivet (EU, 2009) indeholder fælles EU-regler 
for naturbeskyttelse. Direktiverne pålægger blandt 
andet medlemslandene at udpege og beskytte le-
vesteder og rasteområder for fugle og at beskytte 
truede naturtyper og plante- og dyrearter i hen-
holdsvis fuglebeskyttelses- og habitatområder. Di-
rektiverne fastsætter et overordnet mål for at sikre 
eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for na-
turtyper, dyre- og plantearter.  

De arter og habitatnaturtyper, der indgår i Natura 
2000-områders udpegningsgrundlag i henhold til 
habitatdirektivet (bilag I- habitatnaturtyper og bilag 
II habitatarter) er ikke formelt beskyttet uden for 
Natura 2000-områder. 

Bilag IV arter 
I EU-habitatdirektivets bilag IV er der nævnt en 
række plante- og dyrearter, der alle kræver en 
særlig beskyttelse. Beskyttelsen, der er gældende 
inden for Natura 2000-områder, men også uden-
for, skal sikre at arterne ikke efterstræbes, og at 
arternes livsbetingelser, yngle- og rasteområder 
ikke beskadiges eller ødelægges.  
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Det er derfor nødvendigt, at vurdere om byggeri 
og aktiviteter i projektområdet kan medføre påvirk-
ninger på bilag IV arter (Miljøministeriet, 2011). 

Forekomsten af bilag IV arter i projektområdet er 
vurderet på baggrund af eksisterende viden 
(Søgaard & Asferg, 2007; Søgaard, et al., 2013; 
Søgaard, et al., 2015a; Søgaard, et al., 2015b; 
Danmarks Miljøportal, 2016) og oplysninger fra 
Varde Kommune. 

Bilag I-fugle 
En række fugle kræver ligeledes en særlig beskyt-
telse i overensstemmelse med fuglebeskyttelses-
direktivet. Disse arter er opført på direktivets bilag 
I (EU, 2009).  
 
Bilag I fuglearter er, modsat beskyttelsesniveauet 
for bilag IV arter, heller ikke formelt beskyttet uden 
for Natura 2000-områder. 

Ramsarområder 
Ramsarområder er internationalt beskyttede våd-
områder, der har særlig betydning for fugle. Alle 
de danske Ramsarområder indgår i fuglebeskyt-
telsesområder og er derfor også en del af Natura 
2000-netværket. 

8.1.3 Nationalt beskyttet natur § 3 områder 

Naturbeskyttelsesloven (Miljøministeriet, 2015c) 
beskytter en række naturtyper mod ændringer i til-
standen, for eksempel i form af bebyggelse, op-
dyrkning, anlæg, tilplantning, dræning og opfyld-
ning. Beskyttelsen gælder naturtyperne heder, 

moser, strandenge, ferske enge og biologiske 
overdrev med et samlet areal over 2.500 m2. Der-
udover er en række udpegede vandløb, som er 
beskrevet i vandplanerne (Naturstyrelsen, 2013b; 
Naturstyrelsen, 2014c) samt alle søer over 100 m2 
omfattet af beskyttelse under naturbeskyttelseslo-
ven.  

8.1.4 Depositionsrater 

Depositionsrater for næringsstoffer er beregnet 
ved hjælp af OML modellen, der er en atmosfæ-
risk spredningsmodel (Aarhus Universitet, 2014).  
 
Tørdepositionshastigheder for NO2 (cm/s) er sat til 
0.00022, 0.6 og 1.2 for henholdsvis vand, græs og 
skov. Udvaskningskoefficienten for NO2 er 0, så 
derfor er der ingen våddeposition. Omregnings-
faktor for deposition af N: 

 1 g NO2 = 0.304 g N     

 
Mjødurt en typisk plante i Varde Ådal. 
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8.2. Eksisterende forhold 

8.2.1 Internationalt beskyttet natur –Natura 
2000 

Varde Renseanlæg ligger umiddelbart uden for af-
grænsningen af det nærliggende Natura 2000-
område N89 Vadehavet, Figur 8-1. Afskæringen 
af spildevandet fra Nr. Nebel og Nymindegab samt 
udledningen af spildevandet fra renseanlæggene 
i Skovlund og Varde vil ud over at berøre Natura 
2000-område N89 Vadehavet berøre Natura 
2000-område N69 Ringkøbing Fjord og Nyminde-
strømmen.  
 
På udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områ-
derne indgår en lang række naturtyper og arter, 
som fremgår af Bilag 2. 
   

 
Figur 8-1. Placeringen af projektområdet i forhold til berørte Natura 2000-områder, henholdsvis N69 Ringkøbing Fjord og Nymin-

destrømmen omfattende habitatområde H62 og N89 Vadehavet omfattende H78. 
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Der findes kun nogle få af de naturtyper og arter, 
der er opført på udpegningsgrundlaget inden for 
nærområdet/konsekvensområdet omkring Varde 
Renseanlæg og for Natura 2000-område N69 
Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, der har 
relevans i tilknytning til projektet, Tabel 8-1. 
 

Tabel 8-1. Arter og habitatnaturtyper, opført på udpegnings-
grundlaget for de berørte Natura 2000-områder, 
som anses for relevante i tilknytning til projektet. 

N89 N69 
Habitat arter 

Odder (1355) Vandranke (1831) 
Bæklampret (1096)  
Snæbel (1113)  
Laks (1106)  

Habitatnaturtyper 
Tidvis våd eng (6410) Lagune (1150) 
Rigkær (7230) Vandløb (3260) 

Fugle 
Hedehøg  
Engsnarre   
Blåhals  

Habitatnaturtyper 
I nærområdet har Naturstyrelsen kortlagt flere fo-
rekomster af habitatnaturtyper, Figur 8-2.      

 
Figur 8-2. Habitatnaturtyper i nærområdet omkring projektområdet. Der er ved besigtigelsen i 2013 (Witt, 2013) fundet forekomster 

af plantesamfund, der kan karakteriseres som rigkær umiddelbart sydvest for projektområdet. .Ortofotos 2012. 
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Kærmysse - en karakteristisk plante i rigkær.  

Rigkær 
De forekomster af rigkær, der findes i engene i 
Varde Ådal, udgør arealmæssigt en lille del af om-
rådets store eng- og mosearealer. De største trus-
ler for rigkær er næringsstoftilførsel, der sammen 
med manglende græsning medfører tilgroning 
med høje græsser og urter (Fredshavn, et al., 
2011).  
 
Rigkæret øst for Nordre Boulevard afgræsses 
ekstensivt. Selvom vegetationen er præget af høje 
græsser og urter, vurderes naturtilstanden af rig-
kæret til at være god både med hensyn til struktur 
og artsindhold, Figur 8-3. 
 
I engområdet sydvest for projektområdet er der re-
gistreret to områder med rigkærsvegetation, der 

 
Figur 8-3. Naturtilstanden af naturtyper i umiddelbar nærhed af projektområdet. Ortofotos 2012. 

 



SIDE 90  VVM REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT– DIN FORSYNING – VARDE RENSE- OG BIOGASANLÆG 
 

 Dok.nr. VF-AR-003 ver. 12 

ikke er medtaget i Naturstyrelsens kortlægning 
(Witt, 2013).  

Tidvis våd eng 
Naturstyrelsen har kortlagt en enkelt lokalitet med 
naturtypen tidvis våd eng, der er beliggende ca. 
500 m. sydøst for projektområdet. Naturtilstanden 
er moderat på grund af tilgroning med høj vegeta-
tion. 
 
Varde Kommune har i 2013 udarbejdet en pleje-
plan for engområderne i Varde Kær og Varde Slot-
senge (Witt, 2013). Ifølge denne findes der flere 
områder, der har potentiale til at udvikle sig til na-
turtypen tidvis våd eng, hvis arealerne ryddes for 
træopvækst og plejes hensigtsmæssigt med af-
græsning. 
 
Ifølge plejeplanen skal størstedelen af arealerne 
hegnes og afgræsses. Delområder skal drives 
med høslæt. Træopvækst og krat skal ryddes og i 
de mest fugtige områder foreslås oprensning af 
gamle tilgroede grøblerender. Driften skal sikre de 
lysåbne vegetationstyper i enge og moser mod til-
groning og forsumpning. Dermed kan artdiversite-
ten og naturværdien øges på arealerne. 
 
Varde Kommune har effektueret plejeplanen ved 
at rydde arealer for træopvækst, og afgræsningen 
med kvæg og heste er ligeledes påbegyndt. Det 
forventes at den igangsatte pleje af arealerne vil 

forbedre naturtilstanden af de terrestriske habitat-
naturtyper i området.   

 
Rydning af trævækst i engområdet syd for projektområdet – marts 2015.  
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Vandløb 
Varde Å er udpeget som habitatnaturtypen vand-
løb. Ifølge Vandplan for Hovedvandopland Vade-
havet (2009-15) (Naturstyrelsen, 2014c) har 
Varde Å god økologisk tilstand med en vurderet 
faunaklasse på 5 efter DVFI systemet (Danmarks 
Miljøportal, 2016) og lever derved op til målsæt-
ningen for vandløbet.  
  
Vandløbet overholder derfor kravet til, at indholdet 
af iltforbrugende organisk stof er mindre end 1,8 
mg/l, som anført i vandplanen (Naturstyrelsen, 
2014c). De sidste tilgængelige målinger opstrøms 
Varde Renseanlæg er fra 2010, og der er specielt 

fra sidst i 1980’erne sket et markant fald i værdi-
erne for BI5, Figur 8-4. 
 
Varde Å er et af de store vandløb i kommunen og 
åen har et ureguleret udløb i Ho Bugt. Varde Å af-
vander et stort opland, og har en minimumsvand-
føring på mere end 5.000 l/s, Figur 8-5.  
 
Der findes en lang række rentvandsarter i åen, 
som omfatter både døgnfluer og slørvinger, her-
iblandt døgnfluerne Nigrobaetis niger og Ephe-
mera danica, samt slørvingerne Perlodes micro-
cephala, Isoperla grammatica og Isoperla diffor-
mis.  

Varde Å er genslynget på strækninger opstrøms 
renseanlægget, men på strækningen i nærområ-
det ligger de gamle afsnørede åslynger som ret 
nærings- og okkerbelastede søer i de tilstødende 
eng- og moseområder.  

Næringsrig sø 
En af de afsnørede åslynger er kortlagt som en 
næringsrig sø og med en god naturtilstand, se Fi-
gur 8-2 og Figur 8-3. 

Arter på udpegningsgrundlaget 
I det følgende er kun omtalt arter der anses for re-
levante i forhold til vurderingen af påvirkningen fra 
projektet.  
 

 

 
 

 

Figur 8-4. Vandets indhold af iltforbrugende organisk stof målt som BI5 (µg/l) i Varde Å 
i perioden fra 1987 til 2010 ved Vagtborg opstrøms Varde Renseanlæg 
(Danmarks Miljøportal, 2016). 

Figur 8-5. Døgnmiddelværdier for vandføringen i Varde Å opstrøms rensningsanlægget angivet i m3/s 
(Danmarks Miljøportal, 2016). 
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Udpegningsarterne odder og snæbel er også 
medtaget på habitatdirektivets bilag IV.  
 

 
Spor af odder ved dalbroen (Nordre Boulevard) over Varde Å. 

Odder 
Odder findes udbredt i Varde Å systemet, og spor 
af odder er i marts 2015 observeret under broen 
over Nordre Boulevard ca. 300 m syd for rensean-
lægget.  

Fisk 

Fiskearterne laks, snæbel, bæklampret, havlamp-
ret, flodlampret, stavsild er på udpegningsgrund-
laget i området. Alle arter bortset fra bæklampret 
er anadrome, dvs. de lever som voksne i saltvand, 
men gyder i ferskvand.  
 
Ifølge den nyeste version af den danske rødliste 
er det dog ikke sandsynligt, at stavsild nogensinde 
har gydt i danske vandløb, hvilket betyder, at den 

kun findes som saltvandsfisk i Danmark (Carl, 
2012).  
 
Varde Å er levested for arterne snæbel, laks og 
bæklampret. Udbredelsen af hav- og flodlampret 
og stavsild er ikke særligt godt undersøgt og arter-
nes tilstedeværelse i Varde Å er ukendt.  
 
Flodlampretten anses dog for at være relativ ud-
bredt i Vestjylland. Der er ligeledes kendskab til, 
at havlampretten findes i gydende bestande i en 
række vandløb med udløb i Vadehavet; men en 
egentlig bestandsstørrelse kendes ikke.  
 

 

Snæbel ©Per N. Grøn. 

Snæbel 
Snæblen, der er en laksefisk, findes kun i Dan-
mark, og det vurderes, at der kun findes selvrepro-
ducerende bestande i Ribe Å, Varde Å, Vidå og 

Brede Å, der alle har udløb i Vadehavet. De nye-
ste vurderinger af gydebestandene i Ribe Å, 
Varde Å, Vidå og Brede Å er på henholdsvis 
1.862, 527, 1.000-2.000 og 30-50 fisk (Nielsen, et 
al., 2010).  

Bæklampret 
Bæklampretten er relativ almindelig og findes i alle 
større åsystemer, herunder Varde Å. Den er dog 
mindre hyppig i de nedre dele af åerne (Møller & 
Hingst, 2012).   

Laks 
Laksen har tidligere været udbredt i de vestjyske 
vandløb fra Vidå i syd til Storå i nord samt i Gu-
denå. I dag findes der kun bestande af den oprin-
delige danske laks i Skjern Å, Ribe Å, Varde Å og 
muligvis i Storå. Ligesom i Ribe Å er laksebestan-
den i Varde Å lille og truet. Gennem restaurerings-
indgreb, med blandt andet etablering af gydeban-
ker og nedlæggelse af spærringer kombineret 
med udsætninger, er opgangen af laks i Varde Å 
dog steget markant gennem de senere år (Iversen 
& Larsen, 2014).  

Fugle 

Observationer af udpegningsarter i området  
Der findes kun en enkelt observation af de fugle, 
der er opført på udpegningsgrundlaget i nærom-
rådet omkring Varde Renseanlæg.  
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Hedehøg er ikke observeret i de seneste 10 år in-
den for nærområdet, og det vurderes, at nærom-
rådet omkring renseanlægget ikke indeholder vel-
egnede levesteder for klyde. 
 
Engsnarren er ikke observeret i nærområdet, men 
er i perioden 2003-2005 observeret i Varde Ådal. 
Varde Ådal var et af de sidste steder i Danmark, 
der husede en fast bestand af engsnarre, og der 
er derfor igangsat projektet ”Operation Eng-
snarre”, der skal medvirke til, at engsnarren igen 
bliver fast ynglefugl i ådalen (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2000). Projektområdet ligger mere 
end én km fra de nærmeste arealer, der er omfat-
tet af ”Operation Engsnarre”. 

Blåhals 
Blåhalsen er meget sjælden, og findes kun som 
fast ynglefugl i marskområderne ved Vadehavet.  
Arten er en regelmæssig ynglefugl i Varde Ådal, 
og den blev observeret syngende i 2007 i Varde 
Kær vest for renseanlægget. Kombinationen af 
rørskovsbevoksede grøfter og afgræssede enge 
gør nærområdet til et potentielt yngleområde for 
arten.  

 
Hedehøg. Tegning Jens C. Schou ©. 

Bilag IV arter 
Foruden snæbel og odder er der yderligere regi-
streret følgende bilag IV-arter i de 10 x 10 km UTM 
kvadrater, som projektområdet ligger indenfor:  

Birkemus 
Birkemus er inden for de seneste år blandt andet 
registreret i Varde Ådal øst for Varde, ved Stav-
skær og i nærheden af Filsø. Arten er svær at re-
gistrere, og det er muligt, at den findes i nærom-
rådet.  

Grøn kølleguldsmed 
Grøn kølleguldsmed er siden 2011 registreret i 
Varde Å-systemet (Søgaard, et al., 2015b), og her 

også i åen umiddelbart syd for projektområdet 
(Danmarks Miljøportal, 2016).  
 

 
Grøn kølleguldsmed. Foto Annebeth Hoffmann.©. 

Spidssnudet frø 
Spidssnudet frø er udbredt i hele Varde Kom-
mune, og det vurderes, at der i området findes eg-
nede levesteder for arten. Der er dog ingen regi-
streringer af arten inden for nærområdet. 

Flagermus 
Flere arter af flagermus kan forekomme i området. 
Ifølge ”Håndbog om dyrearter på habitatdirekti-
vets bilag IV” (Søgaard & Asferg, 2007) ligger pro-
jektområdet inden for udbredelsesområdet for tre 
arter af flagermus; vandflagermus, brunflagermus 
og sydflagermus. Det vurderes, at undersøgelses-
området og landskabet omkring indeholder eg-
nede levesteder for flere af arterne. 
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Markfirben 
Markfirben er ikke registreret i projektområdet. Det 
er ikke sandsynligt at markfirben findes i nærom-
rådet. Et muligt levested kan være hedearealer 
syd for renseanlægget lige øst og vest for Nordre 
Boulevard, men arealet er ret tilgroet i træop-
vækst, og vurderes ikke umiddelbart velegnet som 
levested.  

8.2.2 Nationalt beskyttet natur -§ 3 områder 

Langs Varde Å, umiddelbart uden for projektom-
rådet ved Varde Renseanlæg, findes en række 
eng- og moseområder, der er omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 3. De beskyttede arealer frem-
går af Figur 8-6. 
 
Arealerne er med undtagelse af de arealer, der 
indgår i Natura 2000-området udlagt til naturom-
råde i kommuneplanen. Hele naturkorridoren 
langs Varde Å, omfattende Natura 2000-området 
og naturområderne er en del af Varde Kommunes 
hovedindsatsområde, der tilsammen udgør net-
værket af økologiske forbindelser, potentielle øko-
logiske forbindelser og områder med potentiel na-
tur i kommunen (Varde Kommune, 2013). Hoved-
indsatsområderne (Tema 20) fastlægger, ifølge 
retningslinje 20.3 i kommuneplanen, hovedstruk-
turen i dette netværk.  
 
I overensstemmelse med retningslinjerne 20.1 og 
20.2 i kommuneplanen skal der genoprettes eller 
sikres en gunstig bevaringsstatus for de arter og 

  
Figur 8-6. § 3 naturtyper inden for ca. 1.000 m af projektområdet. Ortofotos 2012. 
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naturtyper områderne er udpeget for og de natur-
mæssige interesser skal sikres, herunder dyrs og 
planters mulighed for spredning mellem enkeltlo-
kaliteterne.   

Naturkvalitetsplan 
Alle de § 3 beskyttede arealer i nærområdet om-
kring projektområdet er A-målsat i kommunens 
naturkvalitetsplan. I områder med den højeste 
målsætning vil der normalt kun blive givet dispen-
sation til naturforbedrende indgreb, som under-
støtter kvaliteten af den naturtype, der findes på 
arealet. 

Fersk eng 
Fersk eng er den mest udbredte naturtype i områ-
det.  
 
Vest for Nordre Boulevard og nord for Varde 
Å. 
Lige syd og vest for renseanlægget findes en 
række engarealer, der i dag er uden drift og derfor 
domineret af høje urter og rørsump. Arter som 
fredløs, rejnfan, agertidsel, rørgræs, høj sødgræs, 
tagrør, stor nælde, og lodden dueurt er udbredte 
på arealet. 
 
Arealerne er meget våde, og den vestlige del af 
engarealet har tidligere været præget af opvækst 
af pilekrat, hvilket har vanskeliggjort afgræsning af 
arealerne. I foråret 2015 er der dog, som en del af 
plejeplanen, iværksat rydning af trævækst i eng-
arealet. Syd herfor findes lysåbne områder med 

rigkærsvegetation, Lige umiddelbart syd for ren-
seanlægget er terrænet mere højtliggende, og 
engvegetationen er præget af stor nælde, tagrør 
og ager-tidsel. Også her er der ryddet en del træer 
og buske. 
 

 
Rørgræs, høj sødgræs og tagrør dominerer arealet syd for 

Varde Renseanlæg. En del trævækst er nu ryddet 
i området. 

Øst for Nordre Boulevard og syd for Varde Å er 
de centrale dele af engen afgræsset og domineret 
af lav vegetation. Kryb-hvene, knæbøjet rævehale 
og høj sødgræs er dominerende på arealet. Hertil 
kommer almindelige typiske naturengsarter som 
eng-forglemmigej, kær-dueurt, engkarse, eng-
kabbeleje, sump-kællingetand, kær-ranunkel, al-
mindelig star og toradet star.  
 

 
Afgræssede engarealer øst for Nordre Boulevard. 

I den vestlige del af engen findes et ugræsset om-
råde med høj vegetation og åbne partier med tag-
rør, top-star, kær-tidsel og angelik. Også i dette 
område er der iværksat pleje af arealerne med 
fældning af pilekrat. I dette område er der fundet 
et værdifuldt område med fattigkær med blandt 
andet forekomst af bukkeblad, kragefod, smalbla-
det kæruld og tråd-star (Witt, 2013). I den østlige 
del findes områder med naturtypen rigkær. Her 
findes også et område med hængesæk domineret 
af almindelig mjødurt, dyndpadderok, gifttyde og 
nikkende star samt et mindre fugtigt og artsrigt 
kærområde domineret af almindelig star og fore-
komst af almindelig skjolddrager, sværtevæld, rør-
græs, spids spydmos, engkarse og eng-kabbe-
leje.  
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Artsrig natureng/kær med dominans af almindelig star. 

Øst for Nordre Boulevard og nord for Varde Å  
findes et større sammenhængende engområde. 
Engområdet har varierende drift og vegetations-
højde, og sammensætningen af arter varierer 
også i området. Centralt i den nordlige del af om-
rådet findes et ugræsset område med fugtig gyn-
gende bund. Området er domineret af høje græs-
ser og urter som dynd-padderok, eng-rørhvene, 
rørgræs, nikkende star, næbstar og gifttyde. I bun-
den findes spids spydmos.  
 

 
Areal med høslæt, domineret af nikkende star. 

På en mindre del af engen har der været høslæt, 
og vegetationen er her domineret af nikkende star.  
 
Der findes dog også ret artsrige partier med fattig-
kærsvegetation med blandt andet tråd-siv, krage-
fod, vellugtende gulaks, hunde-hvene og smalbla-
det kæruld. (Witt, 2013) 
 
På de tilstødende arealer, der er uden drift, findes 
eng-rørhvene, høj sødgræs og rørgræs. 

Mose 
I nærområdet findes flere kortlagte moseområder. 
Der er primært tale om arealer uden drift, der er 
tilgroet med pilekrat, birkekrat, ellesump, rørskov, 
dynd-padderok eller høje stauder.  
 

De små moselokaliteter vest for renseanlægget er 
tilgroet i pilekrat, og der findes ikke yderligere re-
gistreringer fra lokaliteterne. Plejeplanen er iværk-
sat, så der vil være en overgang, hvor opvæksten 
med krat bliver gradvist ryddet til gavn for lysåbne 
habitater.  
 
Øst for Nordre Boulevard, tæt på industriområ-
det, er der registreret et mindre område med vær-
difuld fattigkærsvegetation med blandt andet tor-
mentil, almindelig star, blåtop, eng-viol og tørve-
mosser. Arealet er ved at gro til med grå-pil. Ben-
bræk er registreret tidligere i dette område (Witt, 
2013). Ligeledes er der længere mod øst registre-
ret et mindre område med rigkær med arter som 
maj-gøgeurt (få), toradet star, gul iris, spids spyd-
mos, almindelig skebladmos, bukkeblad, kær-
dueurt, næb-star og top-star.  
 
Det kan ikke afvises, at de kortlagte moseområder 
kan rumme flere mindre områder med delvist til-
groede rigkær og fattigkær. 
 
Vest for Nordre Boulevard og syd for Varde Å 
direkte syd for renseanlægget findes et mindre til-
løb til åen. Omkring det lille vandløb er der i 2001 
registreret et større område med en meget værdi-
fuld vegetation med en del arter fra ekstremfattig-
kær og tørvelavning. Der fandtes i området en me-
get stor bestand af plettet gøgeurt og benbræk. 
Hertil kommer en lang række arter hvor der særligt 
kan nævnes tue-kæruld, mose-pors, klokkelyng, 
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rosmarinlyng, hvid næbfrø, liden- og rundbladet 
soldug, mose-troldurt, tranebær, spæd mælkeurt 
og loppe-star. Lokaliteten rummer nærområdets 
mest artsrige og værdifulde plantesamfund, der 
også er det mest følsomme for luftbåren kvælstof. 
Moseområdet er ikke omfattet af besigtigelserne i 
2014, hvorfor områdets aktuelle naturtilstand er 
ukendt. 

Hede  
Syd for Varde Å på begge sider af Nordre Boule-
vard findes et mindre hedeareal. Heden har været 
under kraftig tilgroning med træopvækst, men der 
findes stadig almindelige typiske hedearter som 
hedelyng, revling, alm. kongepen, sand-star, tor-
mentil, eg og bjergfyr. Arealerne er under afgræs-
ning, og plejeplanen er iværksat, så der vil være 
en overgang, hvor træopvæksten bliver gradvist 
reduceret til gavn for lysåbne habitater.  

8.2.3 Økologiske forbindelser 

I de økologiske forbindelser skal planlægning og 
administration vedrørende arealanvendelsen og 
tilstanden forbedre levesteder og spredningsmu-
ligheder for de dyr og planter, som forbindelserne 
skal sikre. 
 
I kiler og bånd, der også indeholder de økologiske 
forbindelser, skal naturtilstanden og eksisterende 
naturområder sikres og forbedres, og muligheden 
for at øge naturindholdet skal være i fokus. Derud-
over skal skovrejsning og naturgenopretning prio-
riteres højt. 

Ådalskiler og ådalsbånd tager udgangspunkt i lav-
landet og knytter sig til kommunens markante og 
flotte ådale. Der skal i planlægning og forvaltning 
lægges vægt på,  
 at ådalene udvikles som spændende og dynamiske om-

råder,  
 at ådalene forvaltes som overvejende åbne sammenhæn-

gende og genkendelige strukturer,  
 at de eksisterende naturværdier skal bevares gennem 

pleje samt  
 at naturgenopretning skal prioriteres for at understøtte 

forbedring af vandmiljøet, de rekreative værdier og de 
mange naturværdier, der er kendetegnende for disse om-
råder.  

8.2.4 Øvrig natur 

Fredskov 
Projektet berører ikke skovarealer, idet det nær-
meste skovareal omfattet af fredskovspligt er be-
liggende ca. 500 m fra projektområdet.  

Fredede, rødlistede, sjældne samt øvrige arter 
Der er kendte forekomster af de fredede orkidéer 
maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt inden for 500 m 
fra projektområdet (Miljøministeriet, 2015c). I en 
afstand af 1.000 m fra projektområdet findes plet-
tet gøgeurt. Ingen af arterne er på rødlisten over 
truede eller opmærksomhedskrævende arter 
(Wind & Pihl, 2010). Der er ikke kendskab til andre 
rødlistede eller sjældne arter i nærområdet.  

Fugle bilag 1 arter 
Det vurderes, at flere af de fuglearter, der er opført 
på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1; men som 

ikke er opført på udpegningsgrundlaget, kan fore-
komme i fuglebeskyttelsesområde F49, i umiddel-
bar nærhed af projektområdet.  
 

 
Også almindelige arter som gråanden yngler i engområdet syd 
for projektområdet. 

Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 omfatter en 
lang række arter, herunder blandt andet trækfug-
lene grågås, bramgås, krikand, gravand, hjele, 
rødben, strandskade og storspove, som alle er en 
del af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttel-
sesområde F57 Vadehavet. Bilag 1 omfatter også 
mere almindelige arter som eksempelvis knop-
svane, sangsvane, troldand og blishøne.   
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8.3. Projektets påvirkninger 

Der findes ingen naturværdier inden for projekt-
området, der kan påvirkes af hverken anlægsar-
bejdet eller driften af anlægget.  
 
De naturområder, der eventuelt vil berøres ligger 
alle i nærområdet til projektområdet inden for Na-
tura 2000-område N89 Vadehavet og foruden Va-
dehavet berøres også Natura 2000-område N69 
Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen af æn-
dringer i spildevandsudledninger og næringsstof-
belastning som følge af centraliseringen og ud-
bygningen af Varde Renseanlæg.  
 
I nærområdet findes levesteder for udpegningsar-
terne odder, bæk- hav- og flodlampret, laks og 
snæbel samt fuglearterne blåhals og evt. hedehøg 
og engsnarre. Disse arter sammen med bilag IV 
arterne birkemus, markfirben, grøn kølleguld-
smed, spidssnudet frø og flere arter af flagermus, 
der ligeledes kan findes i området, kan potentielt 
påvirkes i de forskellige faser af projektet. 

8.3.1 Natura 2000-områder  

Anlægsfasen 
Bygge- og anlægsaktiviteter vil kun berøre area-
ler, der ligger inden for det nuværende rensean-
læg og dermed uden for afgrænsningen af Natura 
2000-området. Der vil derfor ikke ske en direkte 
påvirkning af hverken biotoper eller arter som 
følge af anlægsarbejdet.  

Der vil ikke forekomme emissioner under anlægs-
fasen, som vil have en væsentlig indflydelse på 
sårbare naturtyper.  

Forstyrrelse af arter 
Den eneste udpegningsart/bilag IV art, der poten-
tielt kan forstyrres i anlægsfasen er odder, der er 
konstateret i Varde Å ca. 300 m syd for rensean-
lægget. Det vurderes, at øget kørsel og byggeak-
tivitet i anlægsfasen kun medfører en marginal for-
styrrelse i form af støj, idet den væsentligste kilde 
til støjpåvirkningen af odder vurderes at være fra 
trafikken, der passerer dalbroen over Varde Å ved 
Nordre Boulevard.  
 
Såfremt der vil være en mindre forstyrrelse under 
anlægsfasen, har odderen gode muligheder for at 
finde mere uforstyrrede områder i engarealerne 
langs åen. Forstyrrelserne fra anlægsarbejderne 
vil heller ikke afvige meget fra det øvrige normale 
aktivitetsniveau på renseanlægget og i tilknytning 
til den nærliggende genbrugsplads. Erfaringer fra 
de senere år viser, at odderen er blevet mindre 
sky og mere vant til menneskelig aktivitet. Den ob-
serveres oftere i mindre vandløbssystemer og 
også i bebyggede områder for eksempel i Ribe By 
(Jensen, 2014).  
 
Det vurderes, at passageforholdene for odder un-
der dalbroen over Varde Å er så gode, at en let 
øget trafik som følge af anlægsarbejderne ikke ud-
gør en væsentlig trussel mod odderen. Samlet set 

vil påvirkning i anlægsfasen ikke udgøre en trus-
sel mod odderens forekomst og bevaringsmålsæt-
ning i Varde Å. 

Driftsfasen 
Da projektet kun berører arealer, der ligger uden 
for Natura 2000-området, vurderes det, at ingen 
naturtyper eller levesteder for arter berøres di-
rekte af projektet. 

Udledning af spildevand 
Der produceres ikke spildevand på biogasanlæg-
get, idet rejektvandet stammende fra slamafvan-
dingen kan betragtes, som en del af det interne 
flow i forbindelse med rensningen af spildevandet. 
Rejekt vandet ledes derfor tilbage til rensningsan-
lægget.  
 
Den samlede mængde af renset spildevand, der i 
en udbygget situation vil udledes i Varde Å ved 
Varde Renseanlæg, vil i gennemsnit være ca. 
14.073 m3/døgn.  
 
Forøgelsen i udledningen af renset spildevand fra 
Varde Renseanlæg til Varde Å, på ca. 4.555 
m3/døgn, vil medføre en forøgelse af den hydrau-
liske belastning af Varde Å med ca. 53 l/s. Set i 
forhold til åens mindste døgnmiddelvandføring på 
ca. 5.000 l/s vil dette svare til en forøgelse på ca. 
1 %, hvilket vurderes ikke at påvirke vandløbets 
fysiske forhold og kvaliteter væsentligt. Af denne 
belastning udgør bidraget fra afskæringen af spil-
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devandet fra renseanlæggene i Nr. Nebel/Nymin-
degab i hovedvandopland Ringkøbing Fjord ca. 
20 l/s svarende til ca. 0,4 %.  

Næringsstoffer og iltforbrugende stof 
Ved afskæringen af spildevandet fra Nr. Ne-
bel/Nymindegab reduceres den årlige tilledning af 
næringsstoffer til Ringkøbing Fjord og dermed Na-
tura 2000-område N69 med ca. 4.413 kg kvælstof, 
ca. 372 kg fosfor og ca. 15.283 kg COD. 
 

Den samlede udledning fra renseanlæg til Natura 
2000-området udgør dog kun en lille del i forhold 
til den samlede udledning af næringsstoffer til om-
rådet, Figur 8-7. Da den samlede udledning fra 
renseanlæg i oplandet til Ringkøbing Fjord i 2014 
er opgjort til 52 ton kvælstof/år og 6 ton fosfor/år 
(Naturstyrelsen, 2015b), svarer afskæringen af 
spildevandet til Varde Renseanlæg dog alligevel 
til en reduktion i udledningen af kvælstof på ca. 8,5 
%. Reduktionen i udledningen af fosfor kan ikke 
helt sammenlignes, da beregningerne er udført på 
mængden af opløst fosfor.  
 
Reduktionen i udledningen til Natura 2000-om-
råde 69 er derfor i overensstemmelse med mål-
sætningen for området om en nedbringelse af den 
samlede belastning med næringsstoffer til fjorden 
for derved at fremme en gunstig bevaringsstatus 
for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. 
Tilsvarende kan reduktionen i udledningen af ilt-
forbrugende stoffer medvirke til en forbedring af 
forholdene for vandløbsfaunaen og -floraen i den 
nedre del af vandløbssystemet og bunddyr i fjor-
den. Det vil derfor være sandsynligt, at forholdene 
for vandranke, der forekommer i Falen Å i den 
nedre del af Lydum Å systemet, kan forbedres 
som følge af reduktionen i næringsstofniveauet.   
 
Ved afskæringen af spildevandet fra Nr. Ne-
bel/Nymindegab og Outrup til Varde Renseanlæg 
kunne der være risiko for en forøgelse af udled-

ningen af næringsstoffer til Vadehavet. Et af ho-
vedformålene med centraliseringen er en forbed-
ring af rensningseffektiviteten i forhold til tidligere, 
og der vil derfor også ske en reduktion i den sam-
lede udledning af næringsstoffer til slutrecipien-
ten, selv når bidraget fra Nr. Nebel/Nymindegab 
og Outrup medregnes.  
 
Den årlige reduktion i udledningen af næringsstof-
fer til Natura 2000-område N89 Vadehavet, er så-
ledes estimeret til ca. 2.638 kg kvælstof og 300 kg 
fosfor pr. år, mens udledningen af iltforbrugende 
stof stiger med 22.562 kg COD. 

 

 
Figur 8-7. Den kildeopsplittede landbaserede belastning for Ho-

vedvandopland Ringkøbing Fjord (Naturstyrelsen, 
2013b). 
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Som for Natura 2000-område nr. 69 Ringkøbing 
Fjord og Nymindestrømmen udgør udledningen 
fra renseanlæg ligeledes kun en lille del i forhold 
til den samlede udledning af næringsstoffer til Va-
dehavet, Figur 8-8. 

Den relative reduktion i udledningen af 
næringsstoffer ved centraliseringen vil dog ikke 
have den store effekt for tilstanden i Vadehavet, 
da reduktionen kun udgør mindre end 1,5 % af 
den samlede udledning fra renseanlæg på 
henholdsvis 215 ton kvælstof og 23 ton fosfor.  
 

En del af det kvælstof, der udledes, vil blive omsat 
eller tilbageholdt i de vandløb, der fører til 
slutrecipienten. Der vil derfor være en forskel på 
den samlede udledning, såfremt en del af 
spildevandet udledes længere opstrøms svarende 
til Varde Renseanlæg. Kvælstofbidraget fra 
renseanlæg, der udleder til større 
vandløbssystemer og som ved centraliseringen 
afskæres til Varde Renseanlæg, udgør ca. 4.450 
kg pr. år. Under forudsætning af at rentensionen i 
vandløssystemerne – Varde Å og Sneum Å - er 
ca. 20 % (Mulholland, et al., 2009; Højberg, et al., 
2015), vil der i 0-alternativet blive tilbageholdt ca. 
890 kg kvælstof svarende til ca. 34 % i forhold til 
den samlede reduktion i mængden af kvælstof, 
der opnås ved centraliseringen. Der vil således 
ske en nettoreduktion af den årlige tilførsel af 
kvælstof til Vadehavet på ca. 1.748 kg. 
 
Udledningen af iltforbrugende organisk stof fra 
Varde Renseanlæg vil efter udbygningen bidrage 
med en forøgelse af koncentrationen af iltforbrug-
ende stof (BI5) i Varde Å nedstrøms renseanlæg-
get på maksimalt ca. 11 % beregnet ved en mini-
mumsvandføring på 5.000 l/s. Beregningerne er 
derfor konservative, og stigningen i vandets ind-
hold af iltforbrugende stof vil ikke væsentligt for-
ringe forholdene for Varde Å’s bestand af rent-
vandsarter heriblandt grøn kølleguldsmed eller 
overlevelse eller bestandsstørrelse af beskyttede 

fiskearter opført på udpegningsgrundlaget for Na-
tura 2000-område N89 Vadehavet, se afsnit  
9.3.2.  

Miljøfarlige og miljøfremmede stoffer 
Der findes ingen kvantitativ vurdering af belastnin-
gen af miljøfarlige forurenende stoffer i vandområ-
der i Hovedvandopland Vadehavet 
(Naturstyrelsen, 2014c). 
 
Erfaringsmæssigt kan et mindre antal stoffer, an-
ført nedenstående, dog i visse tilfælde give anled-
ning til overskridelse af miljøkvalitetskrav i et 
vandområde (Naturstyrelsen, 2014c).   
 Bly 
 DEHP,  
 Kviksølv 
 Nikkel 
 Nonylphenol  
 Barium 
 Bisphenol A  
 DBP  
 Kobber 
 Krom  
 LAS,  
 PFAS,  
 Triphenylphosphat 

Erfaringer viser, at lavt udbyggede anlæg med 
ringe fortynding af udledningen har større sand-
synlighed for overskridelser af miljøkvalitetskra-
vene, hvorimod udledninger fra normalt belastede 
renseanlæg, udbygget med både kvælstof og fos-
forfjernelse ved en god fortynding i vandområdet, 
normalt ikke vil give anledning til overskridelser af 
miljøkvalitetskravene. 
 

 

 
Figur 8-8. Den kildeopsplittede landbaserede belastning for Hoved-

vandopland Vadehavet (Naturstyrelsen, 2014c). 
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Ved centraliseringen af renseanlæggene og ud-
bygningen af Varde Renseanlæg vil en større del 
af spildevandet blive renset mere effektivt, og selv 
med en beskeden udvidelse af den samlede 
mængde renset spildevand forventes det at den 
samlede udledning af miljøfarlige og miljøfrem-
mede stoffer til Vadehavet ikke vil forøges væ-
sentligt. Det kan dermed afvises, at en let forøget 
udledning af spildevand til Varde Å vil medføre en 
væsentlig påvirkning af miljøfarlige- og miljøfrem-
mede stoffer for arter og naturtyper opført på ud-
pegningsgrundlag for Natura 2000-område Vade-
havet.  

Påvirkning af udpegningsarter og bilag IV arter- in-
den for nærområdet N89. 
I nærområdet findes levesteder for udpegningsar-
terne odder, bæklampret, laks, snæbel samt blå-
hals og evt. hedehøg og engsnarre. 
 
Grøn kølleguldsmed findes i Varde Å syd for pro-
jektområdet og øvrige bilag IV arter som birkemus, 
markfirben, spidssnudet frø og flere arter af flager-
mus kan potentielt have levesteder i området.  
 
De biotoper, der kan tjene som leve- og opholds-
steder for arterne, vil ikke blive påvirket af projek-
tet.  

Påvirkning af habitatnaturtyper 
Biogassen vil ikke indeholde ammoniak i målelige 
koncentrationer (< 1 ppm), og der vil kun undta-
gelsesvis ske udslip af gas, der i dette tilfælde vil 
afbrændes i anlæggets gasfakkel. 
 
Der vil være en begrænset emission af kvælstof 
fra biogasanlæggets gasmotor. Emissionen vil 
medføre en afsætning (deposition) af kvælstof i de 
nærliggende engarealer, Figur 8-9. 
 
Der er fastlagt følgende tålegrænser for de kort-
lagte habitatnaturtyper (Bak, 2013), der findes i 
nærområdet: 
  Rigkær: 15-25 kg.N/ha/år 
 Tidvis våd eng: 15-25 kg N/ha/år 

Der er ikke angivet tålegrænser for naturtyperne 
Vandløb og Næringsrig sø. 
 
Baggrundsbelastningen i Varde Kommune er 16,6 
kg N/ha/år, og den ligger derved lige over det la-
veste niveau for tålegrænsen for naturtyperne. Tå-
legrænsen for kvælstofeutrofiering er fastsat som 
den højeste deposition af kvælstof som NHx og/el-
ler NOy, hvorunder skadelige effekter på økosy-
stemets struktur og funktion ikke vil forekomme 
(Damgaard, et al., 2007). 
 
Ifølge husdyrgodkendelseslovens § 7omfatter Ka-
tegori 1-natur de ammoniakfølsomme Natura 
2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrund-

laget for området, og som Naturstyrelsen har kort-
lagt i forbindelse med Natura 2000-planlægnin-
gen, samt §3 beskyttede heder og overdrev, der 
ligger inden for Natura 2000-områder. 
(Miljøstyrelsen, 2011a). 

 

 
Figur 8-9. Den årlige deposition af kvælstof angivet som kg 

N/ha/år. Ortofotos 2012. 
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De kortlagte habitatnaturtyper og et hedeareal syd 
for Varde Å betegnes som Kategori 1-natur, og her 
er der skærpede krav til udledning af luftbåren 
kvælstof.  
 
I forbindelse med kvælstofudledninger fra land-
brug er der fastsat et krav om et maksimal depo-
sitionsbidrag på 0,7 kg N/ha/år, som kan anven-
des som grundlag for vurderingen af kvælstofde-
positionen fra biogasanlægget. Dette beskyttel-
sesniveau er fastlagt ud fra det bedste videnska-
belige grundlag for, hvornår en ammoniakdeposi-
tion kan skade et internationalt naturbeskyttelses-
område. Det er vurderet, at udledninger, der ligger 
under denne grænse, ikke medfører væsentlige 
ændringer i de berørte naturtyper (Miljøstyrelsen, 
2011b). Denne grænse nedsættes, hvis der er ku-
mulative effekter ved udledning fra andre kvæl-
stofkilder. Der er ikke kendskab til andre kilder i 
nærheden eksempelvis større landbrug, der kan 
bidrage til kvælstofdepositionen.  
 
Beregninger af depositionen viser, at grænsen på 
0,7 kg.N/ha/år lige berører det nærmeste engom-
råde. Grænsen for kvælstofdepositionen er der-
med overholdt for de naturtyper, der kan kategori-
seres som Kategori 1 natur jf. Figur 8-9.  
 
Sammen med baggrundsværdien vil kvælstofde-
positionen lige uden for projektområdet være på 
et niveau på ca. 17,8 kg N/ha/år. Den maksimalt 

acceptable belastning, hvor rigkær vil kunne be-
vares som type uden uacceptable skadelige effek-
ter, er på 20 kg N/ha/år (Skov- og Naturstyrelsen, 
2003). Under denne grænse vil de fleste arter fort-
sat være tilstede, og de uønskede arter vil ikke 
være dominerende. 
 
Det kan dermed afvises, at emissionen af kvælstof 
fra gasmotoren vil have en væsentlig effekt på de 
nærliggende habitatnaturtyper. 

8.3.2 Uheld/utilsigtede hændelser 

Udslip af slam, urenset spildevand eller andre for-
urenende stoffer i forbindelse med utilsigtede 
hændelser udgør en potentiel fare for forurening 
af Varde Å og de tilstødende naturområder. Et så-
dant udslip kan medføre en forringelse af naturtil-
standen i vandløbet og de terrestriske naturtyper 
og påvirke både flora og fauna. 
 
Det ca. 1 m høje dige omkring anlægget skal sikre 
anlægget mod oversvømmelse i forbindelse med 
høj vandstand i Varde Å og ekstreme regnhæn-
delser, men skal også sikre at eventuelt udslip fra 
renseanlægget ikke forurener omgivelserne.  
  
Diget vil blive udbygget i forbindelse med projektet 
til imødegåelse af eventuelle vandstandsstig-
ningsscenarier i Varde Å, som følge af fremtidige 
klimaændringer. 

Det vil fremgå af miljøgodkendelsen for biogasan-
lægget hvilke foranstaltninger, der vil blive iværk-
sat for at imødegå udslip i forbindelse med utilsig-
tede hændelser.  

8.3.3 Nationalt beskyttet natur og øvrig natur 

Da hovedparten af de naturområder, der kan be-
røres, ligger nærmest projektområdet og dermed 
inden for Natura 2000-område N89, er der kun 
ganske få øvrige naturområder, der potentielt kan 
påvirkes af primært emissionerne fra biogasan-
lægget.  
 
Det beskyttede moseareal syd for projektområdet 
og Varde Å vest for Nordre Boulevard anses som 
det mest følsomme naturområde for deposition af 
luftbåret kvælstof. Den nordligste del af dette mo-
seområde ligger inden for Natura 2000-område 
N89, mens hovedparten ligger udenfor. Det er be-
regnet, at bidraget fra biogasanlægget er mindre 
end 0,1 kg N/ha/år, Figur 8-9. Sammen med bag-
grundsdepositionen på 16,6 kg N/ha/år vil den 
samlede deposition dog overstige tålegrænsen for 
ekstremfattigkær på 12 kg N/ha/år (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2003). Det vurderes, at ekstra bi-
draget fra biogasanlægget ikke vil medføre væ-
sentlige ændringer i vegetationsforholdene i det i 
forvejen næringsstofpåvirkede ekstremfattigkær.  
 
Hedearealet, der er beliggende både øst og vest 
for Nordre Boulevard syd for projektområdet og 
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Varde Å, belastes ligeledes med en depositions-
bidrag på mindre end 0,1 kg N/ha/år. For denne 
naturtype er der også skærpede krav til påvirkning 
fra luftbåren kvælstof. Den samlede deposition vil 
dog ligge inden for tålegrænsen for naturtypen på 
10-20 kg N/ha/år (Naturstyrelsen, 2008).  
 
For de beskyttede engarealer, der grænser helt op 
til projektområdet, og nærliggende overdrevsare-
aler vil det samlede bidrag til kvælstofdepositio-
nen ligeledes ligge inden for tålegrænserne på 10-
25 kg N/ha/år (Naturstyrelsen, 2008). 
 
Kvælstofbelastningen af naturtyperne i nærområ-
det til projektområdet, som følge af bidraget fra 
biogasanlægget, vil derfor stort set være uændret 
i forhold til nuværende forhold. Der forventes der-
for heller ikke en væsentlig påvirkning af de nær-
liggende kvælstoffølsomme naturtyper. 

8.3.4 Øvrig natur 

Der vil ikke være væsentlige påvirkninger af øv-
rige naturforhold som følge af gennemførelsen af 
projektet herunder på økologiske forbindelser, 
fredskov og fugle. 
 
Påvirkninger af fredede orkidéer, der vokser inden 
for nærområdet til projektområdet, vil kun ske som 
følge af kvælstofemissioner fra anlægget. Da det 
vurderes, at den samlede kvælstofbelastning stort 
set er uændret i forhold til nuværende forhold, vil 
arterne ikke påvirkes negativt af projektet. 

8.3.5 Sammenfatning 

Udbygningen af Varde Renseanlæg samt anlæg-
gelsen og driften af et tilknyttet biogasanlæg vil 
ikke medføre væsentlige negative påvirkninger af 
hverken slutrecipienterne i Natura 2000-område 
nr. 89 Vadehavet eller Natura 2000-område nr. 69 
Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Ligele-
des vil projektet ikke medføre væsentlige negative 
påvirkninger af arter eller habitatnaturtyper i habi-
tatområde 78, hverken i eller uden for den del, der 
er beliggende inden for nærområdet til projektom-
rådet.  
 
Derimod vil der ved gennemførelsen af centralise-
ringen af spildevandsrensningen og udbygningen 
af Varde Renseanlæg ske en reduktion i udlednin-
gen af næringsstoffer til begge Natura 2000-om-
råder. Dette vil bidrage til en forbedring af den ge-
nerelle miljøtilstand og dermed bidrage til, at en 
gunstig bevaringsstatus for en række arter og ha-
bitatnaturtyper opført på udpegningsgrundlaget 
kan opnås eller bibeholdes.  
 
Der vil blive udledt en forøget mængde renset spil-
devand fra det udbyggede Varde Renseanlæg. 
Spildevandet vil være bedre renset end i den nu-
værende situation, men der vil udledes en lidt 
større mængde af iltforbrugende stoffer.  
 
Ændringer i udledningen vil dog ikke medføre en 
væsentlig påvirkning af den økologiske tilstand i 
Varde Å. Forøgelsen i udledningen vil heller ikke 

medføre væsentlige forringelser i gydesuccesen 
for åens bestand af laks og snæbel, der begge 
indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området.  
Der vil ikke ske emissioner af luftbåret kvælstof i 
en grad, der medfører en væsentlig øget kvælstof-
afsætning i de tilstødende beskyttede habitatna-
turtyper, således at tålegrænsen for habitatnatur-
typerne overskrides.  
 
I forbindelse med anlægsfasen kan der fore-
komme kortvarige forstyrrelser for områdets be-
stand af odder. Forstyrrelserne vil ikke medføre 
nogen påvirkninger af bestanden eller odderens 
ynglesucces i området.   
 
Projektet vil ikke hindre muligheden for at opnå 
gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget 
i Natura 2000-områderne N89 Vadehavet og N69 
Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. 
 
Det kan dermed afvises, at projektet vil have en 
væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne 
herunder arter og naturtyper på udpegnings-
grundlaget. Ligeledes vil projektet heller ikke med-
føre skade på yngle- og rasteområder for forekom-
mende bilag IV-arter. 
 
Den samlede kvælstofafsætning i et nærliggende 
beskyttet moseområde overstiger dog tålegræn-
sen for det ekstremfattigkær, der findes her. Mo-
seområdet ligger syd for projektområdet og Varde 
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Å og delvist uden for den sydlige afgræsning af 
Natura 2000-område N89.  
 
Der vil ikke ske emissioner af luftbåret kvælstof i 
en grad, der medfører en væsentlig øget kvælstof-
afsætning og overskridelse af tålegrænserne for 
de øvrige naturtyper eng, hede og overdrev, der 
findes inden for nærområdet til projektområdet.  
 
Samlet vil udvidelsen af renseanlægget og etab-
leringen af et tilknyttet biogasanlæg generelt kun 

medføre ubetydelige påvirkninger af den omgi-
vende natur, Tabel 8-2. Gennemførelsen af pro-
jektet vurderes derfor ikke at være i konflikt med 
målsætningerne og retningslinjerne i den kommu-
nale planlægning.  
 
 
 

Tabel 8-2. Oversigt over vurdering af natur, plante- og dyreliv 

EMNE  PÅVIRKNING  SÆRLIGE FORHOLD  
Anlægsfasen  
Natura 2000-områder 
International naturbeskyttelse Ubetydelig påvirkning Ubetydelig påvirkning af naturtyper og arter. 

Bilag IV arter og bilag 1 fuglearter 
Fredede, sjældne og truede arter  Ubetydelig påvirkning Ubetydelig påvirkning af arter. 

§ 3 natur og øvrig natur Ubetydelig påvirkning Ubetydelig påvirkning af beskyttet natur. 
Økologiske forbindelser Ingen påvirkning Ingen påvirkning. 
Driftsfasen 
Natura 2000-områder 
International naturbeskyttelse 

Positiv/Ubetydelig påvirk-
ning 

Ubetydelig påvirkning af naturtyper og arter. Reduktion af den samlede næringsstofbelastning af Vadehavet 
og Ringkøbing Fjord.  

Bilag IV arter og bilag 1 fuglearter 
Fredede, sjældne og truede arter.  Ubetydelig påvirkning Ubetydelig påvirkning af arter. 

§ 3 natur og øvrig natur Mindre negativ påvirkning En mindre påvirkning af et beskyttet moseområde ved overskridelse af tålegrænsen af den samlede kvælstof-
afsætning i et kvælstoffølsomt vegetationssamfund. Ellers generel ubetydelig påvirkning af beskyttet natur. 

Økologiske forbindelser Ingen påvirkning Ingen påvirkning. 
Demonteringsfasen 
Natura 2000-områder 
International naturbeskyttelse Ubetydelig påvirkning Ubetydelig påvirkning af naturtyper og arter. 

Bilag IV arter og bilag 1 fuglearter 
Fredede, sjældne og truede arter.  Ubetydelig påvirkning Ubetydelig påvirkning af arter. 

§ 3 natur og øvrig natur Ubetydelig påvirkning Ubetydelig påvirkning af beskyttet natur. 
Økologiske forbindelser Ingen påvirkning Ingen påvirkning. 
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9. GRUNDVAND, OVERFLADEVAND, SPIL-
DEVAND OG LAVBUNDSAREALER 

Det er Varde Kommunes mål, at der sikres til-
strækkeligt drikkevand af god kvalitet, derfor prio-
riteres hensynet til grundvandet specielt højt i om-
råder med særlige drikkevandsinteresser. Det er 
endvidere målet at genskabe det miljømæssige 
grundlag for et naturligt og alsidigt plante- og dy-
reliv i vandløb og søer (Varde Kommune, 2013). 
 
Det er endvidere målet og retningslinjerne for 
planlægningen, at tilstanden i grundvandsfore-
komsterne skal leve op til de fastlagte miljømål i 
vandplaner og vandhandleplaner. Endvidere er 
retningslinjerne i kommuneplanen, at de statslige 
vandplaner skal lægges til grund for planlægning 
og administrationen af vandløb og søer.  
 
Lavbundsarealer, som er potentielt egnede som 
vådområder, skal ifølge kommuneplanen friholdes 
for byggeri, anlæg med videre, der kan forhindre, 
at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. 
Der kan således ikke forventes tilladelse, godken-
delse eller dispensation til projekter, der i væsent-
ligt omfang tilsidesætter interesserne for mulig 
genskabelse af lavbundsområder. I øvrige lav-
bundsarealer skal nødvendigt byggeri, anlæg med 
videre så vidt muligt udformes og placeres, så det 
ikke hindres, at lavbundsarealet vil kunne genska-
bes som naturområde. Målet er at sikre, at et byg-
geri eller anlæg, som kun berører en mindre del af 

et lavbundsareal, ikke hindrer en fremtidig gen-
skabelse af den oprindelige natur på den reste-
rende del af lavbundsarealet. 
 
Projektområdet berører en mindre del af et større 
lavbundsareal, og Varde Renseanlæg udleder 
renset spildevand til Varde Å. Centraliseringen af 
renseanlægsstrukturen vil endvidere bevirke en 
ændring af udledningsforholdene og dermed næ-
ringsstofbelastningen til vandløb, der afvander til 
henholdsvis Vadehavet og Ringkøbing Fjord.  
 
Ved gennemførelse af projektet kan der være en 
potentiel påvirkning af dels muligheder for genop-
retning af vådområder samt påvirkning af vand-
kvaliteten i Varde Å, Vadehavet og Ringkøbing 
Fjord. Projektområdet ligger uden for områder 
med drikkevandsinteresser. 

9.1. Afgrænsning og metode 

Som udgangspunkt anvendes data fra følgende 
kilder: 
 Danmarks Miljøportal (Danmarks Miljøportal, 2016). 
 Jupiter boringsdatabase (GEUS, 2015). 
 Vandplan 2009-2015 Vadehavet (Naturstyrelsen, 2014c). 
 Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord (Naturstyrelsen, 

2013b). 
 Udkast til Vandområdeplan 2015-2021 (Naturstyrelsen, 

2014e). 
 Varde Kommunes Vandhandleplan (Varde Kommune, 

2015d).  

 
Der er i foråret 2015 foretaget en besigtigelse af 
området. 

Vandløb, der i dag er recipienter for renset spilde-
vand fra de renseanlæg, hvorfra spildevandet af-
skæres til Varde Renseanlæg, er ikke omfattet af 
tilstandsbeskrivelsen. Effekten af ændringer i ud-
ledningsforhold for disse recipienter behandles 
kun overordnet. Ligeledes behandles ændrede 
udledningsforhold fra Skovlund Renseanlæg ikke.  

9.2. Eksisterende forhold 

9.2.1 Grundvand 

Som en følge af, at projektområdet ligger på en 
hedeslette på kanten af smeltevandsfloddalen 
omkring Varde Å, består jordlagene hovedsageligt 
af sandede og grusede smeltevandsaflejringer 
(Smed, 1981; GEUS, 1989). Terrænet er forholds-
vis fladt med en terrænkote mellem 3 m og 5 m 
(DVR90). 
 
I området findes flere grundvandsmagasiner ad-
skilt af lerlag med varierende udbredelse og tyk-
kelse. Grundvandsspejlet i det terrænnære grund-
vandsmagasin ved renseanlægget findes 0,5 -1 m 
under terræn. På renseanlægget er der etableret 
fire boringer med henblik på oppumpning og bort-
ledning af vand. 
 
I den gældende vandplan (Naturstyrelsen, 2014c) 
ligger området ved Varde Renseanlæg ikke i et 
område med drikkevandsinteresser (OD) eller 
særlige drikkevandsinteresser (OSD). Endvidere 
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ligger området uden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder (NFI) og indsatsområder for nitrat 
(ION) (Danmarks Miljøportal, 2016). I udkastet til 
vandområdeplan 2015-2021 er projektområdet 
dog udlagt som et område med drikkevandsfore-
komster (Naturstyrelsen, 2014c). 
 
Nærmeste almene drikkevandsindvindinger ligger 
på DIN Forsynings kildepladser ved Lerpøtvej 
Vandværk og Bakkevej Vandværk. Vandværker-
nes kildepladszoner ligger omkring 1,5 km hen-
holdsvis nordøst og sydøst for renseanlægget. 
Lerpøtvej Vandværk omfatter 14 aktive indvin-
dingsboringer og Bakkevej Vandværk omfatter to 
aktive indvindingsboringer (GEUS, 2015). Projekt-
området ligger ikke inden for kildepladszonerne 
eller indvindingsoplandene til de to vandværker 
(Varde Kommune, 2015b), Figur 9-1. 
 

 
Figur 9-1. Indvindingsoplande samt drikkevandsinteresser  
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9.2.2 Lavbunds- og okkerpotentielle områder 

Den sydlige del af projektområdet ligger inden for 
lavbundsarealet omkring Varde Å, Figur 9-2. 
Beliggenheden vil dog ikke i væsentlig omfang 
være i konflikt med kommuneplanen (Varde 
Kommune, 2013), som indeholder retningslinjer 

(21.3) om, at nødvendigt byggeri, anlæg mv. så 
vidt muligt udformes og placeres, så det ikke 
hindres, at lavbundsarealet vil kunne 
genetableres som naturområde. 
 

Lavbundsarealerne er ikke karakteriseret som 
okkepotentielle områder, med deraf risiko for 
udvaskning af okker til nærliggende vandløb, Fi-
gur 9-3. 
 

 

  
Figur 9-2. Beliggenheden af projektområdet i forhold til udlagte lavbundsarealer. Figur 9-3. Risiko for okkerudvaskning fra lavbundsarealerne i nærhed af projektområdet. 
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9.2.3 Overfladevand  

Vandløb 
Da Varde Å på strækningen ved projektområdet 
ligger inden for Natura 2000-område N89 Vade-
havet, er vandløbet og vandløbets tilstand beskre-
vet tidligere i kapitel 8.2.1.  
 
Engarealerne syd for projektområdet er gennem-
skåret af drængrøfter. Grøfterne er ikke målsatte, 
ligesom dette tillige gælder for det vandløb, der 
grænser op til den østlige del af projektområdet, 
Figur 9-4. 
 
Dette vandløb modtager det rensede spildevand, 
der udledes fra renseanlægget. Der foreligger ikke 
data for vandløbet. Vandløbet er dybt nedgravet 
opstrøms renseanlægget med en bundbredde på 
ca. 0,6 m (foråret 2015), Figur 9-5.  
 

 
Figur 9-5. Vandløbet mod øst - nord for renseanlægget. 

 

 
Figur 9-4. Drængrøfter og beskyttede vandløb og søer i nærheden af projektområdet. 
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Som en følge af renseanlæggets nuværende be-
lastning sker der under kraftig nedbør ofte udled-
ning - som følge af overløb - af kun mekanisk ren-
set, men dog fortyndet spildevand til vandløbet. 
 
Nedstrøms renseanlægget har vandløbet et kana-
liseret forløb, og størrelsen af vandløbet - herun-
der både vandføring og vandybde - er her øget be-
tydeligt i forhold til opstrøms, Figur 9-6. Der er en 
betydelig vækst af vandplanter heriblandt vandpi-
leurt, vandstjerne, åkander og trådalger. 

 

 

Figur 9-6. Vandløbet mod øst nedstrøms renseanlægget. 

 

                                                      
21 BEK nr. 514 af 27/05//2016 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016a). 

22 . BEK nr. 519 af 27/05/2016 Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016b). 

9.2.4 Søer 

Ud over de afsnørede åslynger, der ligger inden 
for Natura 2000-område N89, Figur 9-7, er der 
ikke identificeret andre søer, der kan berøres af 
projektet. Med hensyn til beskrivelsen af tilstan-
den i de afsnørede åslynger henvises til kapitel 
8.2.1. 
 

 
Figur 9-7. Afsnøret åslynge syd for renseanlægget. 

9.3. Projektets påvirkning 

Udvidelsen af Varde Renseanlæg og etableringen 
af et tilknyttet biogasanlæg kan have en vis påvirk-
ning af grundvandsforholdene. 
 
Biogasanlægget er omfattet af bekendtgørelse om 
godkendelse af listevirksomheder21, 22, som fast-
sætter vilkår for blandt andet indretning og drift til 

sikring og beskyttelse af jord, grundvand og over-
fladevand, således at risiko for forurening minime-
res. 
 
Centraliseringen af renseanlægsstrukturen i 
Varde Kommune og udvidelsen af Varde Rense-
anlæg vil medføre en påvirkning af recipientforhol-
dene, som følge af at spildevandsudledningen en-
ten ophører eller forøges. Et af målene med cen-
traliseringen er en forbedret rensning og blandt 
andet en forbedring af miljøtilstanden i vandlø-
bene og slutrecipienterne.  

9.3.1 Påvirkning af grundvand 

Anlægsfasen 
Etablering af et biogasanlæg ved Varde Rensean-
læg indebærer aktiviteter, blandt andet kørsel 
med entreprenørmaskiner med mere, der i an-
lægsfasen kan medføre en øget risiko for uheld, 
som kan forårsage udslip af spildevand eller slam 
fra det eksisterende anlæg. Der vil desuden i an-
lægsfasen blive håndteret forskellige flydende 
stoffer, som for eksempel brændstof til entrepre-
nørmaskiner. Der kan også vise sig behov for 
etablering af et mobilt tankningsanlæg. 
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Jordlagene i den umættede zone (over det terræn-
nære grundvandsspejl) består af sandede aflejrin-
ger og har dermed ikke kapacitet til at tilbageholde 
eller nedbryde en eventuel forurening. 
 
Ved udgravninger til tanke, bygninger mm. vil det 
være nødvendigt midlertidigt at sænke grund-
vandsspejlet lokalt. Grundvandssænkning med 
periodisk oppumpning af grundvand vil maksimalt 
strække sig over en periode på otte uger. Den 
midlertidige grundvandssænkning vurderes ikke 
at have nogen miljømæssig betydning. Det ter-
rænnære grundvandsspejl vil retableres fuldstæn-
digt, når pumpningen ophører.  

Driftsfasen 
Etablering af biogasanlægget vil medføre, at der i 
projektområdet befæstes et større areal end det 
nuværende, hvorfra der skal afledes regnvand. 
Derudover vil der blive opbevaret mere eller min-
dre flydende spildevandsslam i siloer, tanke og 
fastlagerbygning. 
 
Det vurderes, at risikoen for nedsivning af næ-
ringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer, der 
kan medføre påvirkning af grundvandet, vil være 
meget lille, idet alt overfladevand fra befæstede 
arealer opsamles og tilbageføres til rensning på 
renseanlægget. 
 

                                                      
23 Den del af nedbøren, der strømmer videre mod grundvand og vandløb. 

Udbringning af afgasset biomasse fra biogasan-
lægget vurderes ikke at resultere i en større ud-
vaskning af kvælstof (nitrat) end tilfældet i dag. 
Udbringningen af afgasset biomasse vil ske efter 
reglerne i slambekendtgørelsen. 
 
Der benyttes ikke procesvand i produktion af bio-
gas. Vand til rengøring og mandskabsfaciliteter le-
veres af Varde Vandværk, og vandforbruget i til-
knytning til udvidelsen af renseanlægget og driften 
af biogasanlægget vurderes ikke være væsentlig 
forskellig fra vandforbruget i dag. Projektet vil der-
for ikke vil kunne påvirke grundvandsressourcen 
eller vandindvindingen. 
 
Befæstelse af arealer med afledning af overflade-
vand vil mindske nedsivning af regnvand. Det 
maksimale ekstra areal, hvorfra regnvand vil blive 
afledt efter etablering af biogasanlægget er på ca. 
6.000 m2. Med en gennemsnitlig nettonedbør23 
fastsat til ca. 400 mm/år, svarende til nettonedbø-
ren i Vestjylland (Grant, et al., 2009), giver det en 
reduktion i nedsivningen af regnvand på ca. 2.400 
m3/år, hvilket ikke vurderes at kunne ændre 
grundvandsdannelsen i området væsentligt. 
 
Der ikke er udarbejdet belægningsplaner på nu-
værende tidspunkt, og vurderingen er derfor ba-

seret på, at de resterende arealer på Varde Ren-
seanlæg befæstes i forbindelse med etableringen 
af biogasanlægget. 
 
Det vurderes umiddelbart, at det ikke vil være hen-
sigtsmæssigt at etablere en LAR løsning (lokal af-
ledning af regnvand), idet det terrænnære grund-
vandsspejl ligger tæt på overfladen, og at jordvol-
den rundt om anlægget ikke må gennembrydes af 
hensyn til oversvømmelsesrisiko og sikring af om-
givelserne mod eventuel udslip af spildevand og 
eller spildevandsslam.  
 
Som en følge af klimaændringerne vil det terræn-
nære grundvandsspejl fremover ligge endnu tæt-
tere på overfladen, hvilket vil have konsekvenser 
for projektets konstruktioner og tekniske anlæg.  

Demonteringsfasen 
Påvirkningen i demonteringsfasen vil være tilsva-
rende påvirkningen i anlægsfasen. 

9.3.2 Påvirkning af overfladevand 

Projektets påvirkning af overfladevand vedrø-
rende ændringer i udledningsforhold og belast-
ningsforhold af Varde Å, Vadehavet og Ringkø-
bing Fjord er behandlet tidligere i kapitel 8.3.1. 
Dette skyldes, at Varde Å, Vadehavet og Ringkø-
bing Fjord indgår i Natura 2000-områder. 
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Anlægsfasen 
I forbindelse med etableringen af procestanke 
med videre vil der være behov for en midlertidig 
lokal grundvandsænkning. I forbindelse hermed 
vil der ikke være en risiko for udvaskning af okker 
til nærliggende vandområder, idet projektområdet 
ligger i et klasse IV okkerklassificeret område, jf. 
Figur 9-3. 
 
Oppumpet grundvand vil blive afledt gennem ren-
seanlæggets interne afvandingssystem for over-
fladevand. Overfladevandet fra de befæstede are-
aler gennemgår samme rensning som spildevan-
det. Der vil derfor heller ikke være risiko for at spild 
fra anlægsarbejderne sammen med overflade-
vand udledes direkte til nærliggende vandløb eller 
søer.  

Driftsfasen 
Driften af biogasanlægget vil alene ikke have no-
gen påvirkning af nærliggende vandløb herunder 
Varde Å, idet rejektvandet fra slamafvandingen 
behandles internt til rensning på renseanlægget. 
 
Ved centraliseringen af rensningen på de større 
renseanlæg Varde Renseanlæg og Skovlund 
Renseanlæg vil der samlet ske en reduktion i ud-
ledningen af næringsstoffer med henholdsvis ca. 
8.019 kg kvælstof/år og ca. 789 kg fosfor/år. Der 
vil samlet være en lille stigning i udledningen af 
iltforbrugende stof. Der vil ske en stigning i udled-
ningen af renset spildevand fra Varde Rensean-
læg til Varde Å i forhold til i dag. Ved afskæringen 
af spildevandsbidraget fra de mindre renseanlæg, 

der nedlægges, vil der samlet ske en forøget ud-
ledning på ca. 53 l/s, Tabel 9-1. Set i forhold til 
åens mindste døgnmiddelvandføring, der er på 
ca. 5.000 l/s, vil forøgelsen i spildevandsmæng-
den kun udgøre ca. 1 %.  
 
Til trods for, at udledningen af iltforbrugende stof 
målt som kgBI5/d forøges med ca. 39 % fra Varde 
Renseanlæg, Tabel 9-1, vil det kun bevirke en 
mindre forøgelse i koncentrationen af iltforbrug-
ende stoffer i Varde Å nedstrøms renseanlægget.  
Vandets indhold af BI5 i Varde Å ved Vagtborg (st. 
31000027) opstrøms Varde Renseanlæg er på ca. 
1,1 mg/l vurderet ud fra tilgængelige data (2010), 
(Danmarks Miljøportal, 2016). Det samlede kon-
centrationsbidrag fra renseanlægget vil være ca. 

Tabel 9-1. Oversigt over recipientforhold og nuværende og fremtidige udledningsforhold fra renseanlæg, der berøres af centraliseringen af renseanlægsstrukturen i Varde Kommune. *BI5 står for Biologisk Iltforbrug på 5 
døgn. Det er et mål for hvor meget organisk stof, der er i vandet. 

 Nuværende  Fremtidig  
Recipientfor-
hold 

Flow  Flow  BI5 * Recipient  Vandføring 
l/s 

Økologisk tilstand DVFI Vandføring Vandføring BI5 BI5 Vandløbssystem 

 m3/d l/s kg/d  Opstrøms Opstrøms Nedstrøms Max påvirkning Påvirkning Kg/d Forøgelse  
Varde 9.518 110 141 Varde Å 5.417 5 6 15 % 1,0 % 197 39,2 % Varde Å 
Nordenskov 686 8 7 Foot Bæk 18 5 4 10 % 30,6 %   Varde Å 
Nr. Nebel 1.539 18 20 Bolkær Bæk 23 4 3 25 % 43,6 %   Lydum Å 
Nymindegab* 169 2 3 - - - - - - - - - 
Outrup 614 7 8 Lundager-Outrup Bæk 37 4 4 25 % 16,0 %   Henne Mølleå 
Sig 897 10 8 Varde Å 1.580 7 7 15 % 0,7 %   Varde Å 
Årre 650 8 10 Tilløb Slebsager Bæk 2 - 3 10 % 77,9 %   Sneum Å 
Total  14.073 163 197          
             
Skovlund 2.825 33 24 Varde Å 1.907 7 6 15 % 1,7 % 38 56,8 % Varde Å 
Agerbæk 457 5 7 Agerbæk 122 5 5 15 % 4,2 %   Sneum Å 
Starup* 178 2 7 - 1.043 - - - - - - - 
Total 3.460 40 38          
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0,44 mg BI5/l, hvorved koncentrationen af ilt-
forbrugende stoffer i Varde Å nedstrøms udlednin-
gen fra renseanlægget vil ligge på et niveau på ca. 
1,5 mg/l. Dette er under en meget konservativ for-
udsætning, og det vil derfor være sandsynligt, at 
der fortsat kan opretholdes en god økologisk til-
stand i Varde Å nedstrøms renseanlægget efter 
centraliseringen af renseanlægsstrukturen er gen-
nemført. Kvalitetskravet for en høj økologisk til-
stand er i vandplanen sat til 1,4 mg BI5/l, mens der 
for en god økologisk tilstand er et kvalitetskrav på 
1,8 mg BI5/l (Naturstyrelsen, 2014c). En god øko-
logisk tilstand svarer til en DVFI (Dansk Vandløbs 
Fauna Indeks) værdi på 6 eller 5 fastsat på grund-
lag af den forekommende vandløbsfauna (Wiberg, 
2010; Naturstyrelsen, 2014c), Tabel 9-2. 

Tabel 9-2. Vurdering af økologisk tilstand ud fra faunaklasse 
(efter DVFI systemet), (Naturstyrelsen, 2014c). 

 
En del af det udledte organiske stof vil sandsynlig-
vis også blive omsat efter udledningen i vandløbet 
eller kanalen, der ligger øst for renseanlægget, før 
det rensede spildevand når selve Varde Å.  
 
Udvidelsen af kapaciteten på Varde Renseanlæg 
vil også bevirke, at de nuværende hyppige aflast-
ninger og dermed overløb med udledning af kun 

mekanisk renset spildevand reduceres. Ved udvi-
delsen opnås en generel forbedring af renseeffek-
tiviteten og dermed udledning af bedre renset spil-
devand til Varde Å.  
 
Forøgelsen i udledningen af renset spildevand til 
Varde Å vil derfor ikke medføre væsentlige æn-
dringer i åens økologiske tilstand eller ændringer i 
åens sammensætning af rentvandsarter.  
 
Afskæringen af spildevandet fra de mindre rense-
anlæg vil påvirke de respektive recipienter, hvortil 
renseanlæggene i dag udleder renset spildevand, 
se Tabel 9-1.  
 
Der er et krav til, hvor meget vandføringen må på-
virkes ved eksempelvis vandindvinding fra de en-
kelte vandløb. Afskæringen af spildevandet vil for 
flere af de mindre vandløb reducere vandføringen 
væsentligt, Tabel 9-1. Dette vedrører især udled-
ningerne fra renseanlæggene i Nordenskov, Nr. 
Nebel og Årre. Tilstanden i vandløbene vurderes 
dog i særlig grad at være belastet af udlednin-
gerne af renset spildevand, og selv om vandførin-
gen reduceres væsentligt, er der en overvejende 
sandsynlighed for, at vandløbenes økologiske til-
stand vil forbedres som følge af afskæringen af 
spildevandet til Varde Renseanlæg.  
 

Det vurderes ligeledes, at også den gode økologi-
ske kvalitet i Varde Å nedstrøms Skovlund Rense-
anlæg vil kunne opretholdes i forbindelse med 
centraliseringen af renseanlægsstrukturen.  
 
I forbindelse med udbygningen af Varde Rense-
anlæg, og afskæringen af spildevandet fra de min-
dre renseanlæg, der nedlægges, vil der sandsyn-
ligvis ske en gradvis separatkloakering. Herved 
adskilles regnvand og spildevand således, at kun 
spildevandet ledes til renseanlægget. Der vil der-
for ske en mindre aflastning til vandløbssyste-
merne i forhold til i dag, hvor der i forbindelse med 
store nedbørsmængder sker en aflastning af klo-
aksystemerne med udledning af opblandet spilde-
vand til vandløbene.  

Demonteringsfasen 
I forbindelse med en eventuel nedlæggelse af 
Varde Renseanlæg og demonteringen af biogas-
anlægget må det formodes, at påvirkningerne af 
overfladevand vil være sammenlignelig med for-
holdene under anlægsfasen. Der vil dog ikke være 
behov for midlertidige grundvandssænkninger 
med deraf behov for afledning af oppumpet grund-
vand.  
 
Da det er sandsynligt, at nedlæggelsen af biogas-
anlægget vil ske i forbindelse med en samtidig 
nedlæggelse af renseanlægget, kan det vise sig 
en større risiko for udledning af forurenet overfla-
devand og en øget udvaskning af jord med videre 
til nærliggende vandløb og søer.    
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9.3.3 Håndtering af spildevand 

Anlægsfasen 
I anlægsfasen vil der eventuelt skulle håndteres 
sanitært spildevand fra midlertidige ekstra mand-
skabsfaciliteter. Spildevand fra midlertidige mand-
skabsfaciliteter vil blive afledt lokalt til rensean-
lægget. 

Driftsfasen 
Under drift af biogasanlægget produceres rejekt-
vand ved afvanding af slam, som vil være en del 
af den interne vandbehandling. Rejektvandet kan 
derved ikke betragtes som egentlig processpilde-
vand. 
 
Mængden af rejektvand vil ligge på 
ca.64/m3/døgn. Rejektvandet, der vil have et ind-
hold af kvælstof (ammonium) på op til 800 – 1.000 
mg/l, tilbageføres til den biologiske rensning på 
renseanlægget. Derved vil kvælstofbelastningen i 
indløbet kunne øges med 10-20 %. Kvælstoffjer-
nelsen i form af nitrifikation, denitrifikation og 
slamopbygning (ammonifikation) vil derefter også 
foregå på kvælstoffet i rejektvandet. Afløbskon-
centrationerne fra spildevandsrensningen vil være 
uændrede, da anlæggets procestanke har kapaci-
tet til at behandle den tilførte kvælstofmængde. 
 
Renseanlægget vil ved udbygningen have kapaci-
tet til behandling af rejektvandet. 
 

Der etableres ikke vaskeanlæg til rengøring af 
tankbiler, og der etableres ikke supplerende 
mandskabsfaciliteter ud over de, der allerede ek-
sisterer på renseanlægget og genbrugspladsen. 
 
Sanitært spildevand fra mandskabsfaciliteter vil 
fortsat afledes direkte til renseanlægget, og en 
eventuel forøgelse af mængden vil være ubetyde-
lig. Spildevand fra vask af vogne med videre samt 
regnvand fra tage og befæstede arealer forudsæt-
tes ligeledes afledt direkte til renseanlægget via 

det interne spildevandssystem. Alternativ afled-
ning af regnvand (LAR) anses af tekniske årsager 
ikke umiddelbart som en brugbar løsning.  

Demonteringsfasen 
Ligesom i anlægsfasen kan der blive brug for mid-
lertidige ekstra mandskabsfaciliteter. Spildevan-
det herfra forventes at kunne afledes lokalt til ren-
seanlægget eller til andre enheder i den lokale 
spildevandsrensning.    

 
Tomt tankanlæg og bygninger på det eksisterende Varde Renseanlæg. 
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9.4. Sammenfatning 

Redegørelsen har belyst forholdene vedrørende 
grundvand og overfladevand. De væsentligste på-
virkninger er sammenfattet i Tabel 9-3. 

9.4.1 Grundvand 

Etableringen af biogasanlægget vurderes ikke at 
ville påvirke grundvandet væsentligt, hvilket vil 
være i overensstemmelse med målsætningerne i 
kommuneplanen.  
 
Grundvandssænkning i anlægsfasen vil midlerti-
digt påvirke det terrænnære grundvandsspejl lo-
kalt. Påvirkningen vurderes at være ubetydelig, 
dels er der ingen drikkevandsinteresser i området, 

dels er påvirkningen fuldstændig reversibel ved 
ophør af pumpningen.  
 
Afledning af regnvand fra nye befæstede arealer 
vil medføre en lokal reduktion i den mængde vand, 
der tilgår grundvandet. Påvirkningen er lokal og 
påvirkningsgraden og kompleksiteten vurderes at 
være ubetydelig. Påvirkningen er vedvarende i 
biogasanlæggets levetid, men fuld reversibel.  
 
Det vurderes, at løsninger med henblik på lokal af-
ledning af regnvand (LAR) ikke vil være forenelig 
med et højt beliggende terrænnært grundvands-
spejl samt det eksisterende digeanlæg til sikring 

af renseanlægget og biogasanlægget mod over-
svømmelse og omgivelserne mod udslip af spilde-
vand og spildevandsslam.  
 
I forbindelse med kommende klimaændringer vil 
grundvandsstanden yderligere stige, hvilket der vil 
skulle tages hensyn til ved konstruktionen af an-
lægget.  

9.4.2 Overfladevand 

Etableringen af biogasanlægget medfører i sig 
selv ingen påvirkninger af overfladevandet.  
 
Centraliseringen af renseanlæggene og den deraf 
følgende udvidelse af Varde Renseanlæg vil med-
føre en forøget tilledning af renset spildevand til 

Tabel 9-3.Oversigt over vurdering af grundvand, spildevand og overfladevand 

EMNE  PÅVIRKNING  SÆRLIGE FORHOLD  
Anlægsfasen  
Grundvand Ubetydelig påvirkning Ubetydelig påvirkning ved grundvandssænkning. 
Spildevand Ingen påvirkning Der forventes ingen påvirkning. 
Overfladevand Ingen påvirkning Der vil ikke være nogen påvirkning. 
Driftsfasen 
Grundvand Ubetydelig påvirkning Afledning af regnvand medfører en ubetydelig nedgang i nettonedbør til grundvandsdannelsen. 
Spildevand Ingen påvirkning Der produceres ingen procesvand i forbindelse med biogasanlægget. Rejektvandet fra slamafvandingen er en del af 

de interne vandbehandling og tilbageføres til rensning på renseanlægget.  
Overfladevand og regnvand 

Ubetydelig/positiv påvirkning 

Centraliseringen af renseanlægsstrukturen vil medføre en forøget udledning af iltforbrugende stoffer til Varde Å ned-
strøms Varde Renseanlæg. Udledningen vil ikke medføre væsentlige ændringer i vandløbets økologiske tilstand. Den 
samlede udledning af næringsstoffer reduceres. Afskæringen af spildevandet fra de mindre renseanlæg medfører 
sandsynligvis en forbedret økologisk tilstand i flere af de mindre vandløb. Antallet af aflastninger til Varde Å med kun 
mekanisk spildevand reduceres.  

Demonteringsfasen 
Grundvand Ingen påvirkning Der forventes ingen påvirkning. 
Spildevand Ingen påvirkning Der forventes ingen påvirkning. 
Overfladevand Ingen påvirkning Der vil ikke være nogen påvirkning. 
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Varde Å. Den tilledte mængde spildevand vil kun 
udgøre en meget lille del af Varde Å’s samlede 
vandføring. Forøgelsen i koncentrationen af ilt-
forbrugende stoffer vil ikke medføre væsentlige 
ændringer i Varde Å’s økologiske tilstand ned-
strøms udledningen fra Varde Renseanlæg, og 
åen vil fortsat kunne opretholde en god økologisk 
tilstand, hvilket vil være i overensstemmelse med 
målsætningerne i kommuneplanen og vandplanen 
for området. Afskæringen af spildevandet til Varde 
Renseanlæg vil sandsynligvis også medføre en 
forbedring af den økologiske tilstand i flere af de 
små vandløb, hvor renset spildevand udgør en 
stor del af den samlede vandføring, og hvor den 
økologiske tilstand er påvirket af udledningerne. 
 
Den samlede udledning af næringsstoffer vil blive 
reduceret, hvilket ligeledes vil være i overens-
stemmelse med målsætningen i vandplanerne.   
 
En reduktion i hyppigheden af aflastninger af klo-
aksystemet, med udledning af kun mekanisk ren-
set spildevand, vil ligeledes kunne have en gavn-
lig effekt på den økologiske tilstand i både Varde 
Å og flere af de mindre vandløb.  

9.4.3 Spildevand 

Håndtering af spildevand fra biogasanlægget vur-
deres ikke at have miljømæssige konsekvenser. I 
forbindelse med tilslutningen til renseanlægget 
skal der udstedes en tilslutningsgodkendelse. 

Endvidere forudsætter udvidelsen af renseanlæg-
get, at der foreligger en ny udledningstilladelse. 

 

 
Nymfen af slørvigen Perlodes microcephala – en rentvandsart, der findes i Varde Å © Naturfocus. 
 

 
Døgnfluen Ephemera danica – en rentvandsart, der findes i Varde Å © Naturfocus. 
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10. RÅSTOFFER, JORD OG AFFALD 

Udvidelsen af renseanlægget og etableringen af 
et biogasanlæg vil kræve et forbrug af råstoffer, 
ligesom der vil være brug for at udføre jordarbej-
der. Både i anlægs-, demonterings- og driftsfasen 
kan der blive produceret forskellige former for af-
fald.  

10.1. Afgrænsning og metode 

Oplysninger om ressourceforbrug, stofstrømme 
og affaldsproduktion er oplyst af bygherre i forbin-
delse med den foreløbige dimensionering af an-
lægget.  
 
Kortlagte jordforureninger og områdeklassificering 
er indhentet fra Danmarks Miljøportal (Danmarks 
Miljøportal, 2016) og fra Region Syddanmark.  

10.2. Råstoffer 

Projektområdet ligger ikke inden for områder ud-
lagt til råstofindvinding eller som råstofinteresse-
områder (Region Syddanmark, 2012) .  

10.2.1 Anlægsfasen 

Udvidelsen af renseanlægget og etableringen af 
biogasanlægget vil omfatte traditionelle anlægsar-
bejder med anvendelse af naturlige råstoffer til 
fremstillingen af beton og stål som primære byg-
gematerialer.  
 

Behovet for beton til etablering af tankanlæg og 
biogasanlæg vurderes at være omkring 1.000 m3. 
Der skal desuden anvendes en mængde sand og 
grus i forbindelse med planering og fundering af 
nye bygninger og tankanlæg. De eksakte mæng-
der er ikke beregnet på nuværende tidspunkt. Det 
forventes ikke, at sjældne råstoffer vil indgå i byg-
gematerialerne i væsentlige mængder. Øvrige 
byggematerialer samt sand og grus forventes at 
kunne skaffes fra lokale eller regionale leverandø-
rer. 

10.2.2 Driftsfasen 

I driftsfasen vil der ikke være behov for væsentlige 
mængder naturlige råstoffer. Til produktionen af 
biogas forbruges udelukkende slam fra Varde og 
Skovlund renseanlæg.  
 
Det estimerede forbrug af kemikalier i forbindelse 
med en udvidelse af kapaciteten på Varde Rense-
anlæg skønnes ikke at afvige væsentligt fra den 
samlede nuværende anvendelse af fældningske-
mikalier på de renseanlæg, der sluttes til Varde 
Renseanlæg.  
 
Derudover vil der være et begrænset forbrug af 
dieselolie til køretøjer. 

10.2.3 Demonteringsfasen 

Der vil ikke være behov for væsentlige mængder 
råstoffer til demontering af renseanlæg og biogas-
anlægget. En stor del af byggematerialerne, be-
ton, stål, sand og grus vil kunne genanvendes.  

10.3. Jord 

I området ned mod Varde Å består de øverste 
jordlag hovedsageligt af sandede smeltevandsaf-
lejringer, som ikke kan tilbageholde en eventuel 
forurening mod grundvandet. 
 
Arealet, hvor biogasanlægget og tankanlæg plan-
lægges etableret, er ikke kortlagt som forurenet. 
Således er der ingen kendte jordforureninger (V2) 
eller mulige jordforureninger (V1) (Region 
Syddanmark, 2015). Området er heller ikke af 
Varde Kommune områdeklassificeret som lettere 
forurenet byjord.  
 
Nærmeste kortlagte areal med forurenet jord lig-
ger ned mod Varde Å ca. 225 m syd for projekt-
området. Endvidere findes kortlagte og område-
klassificerede arealer mod øst tættere på Varde 
By. 

10.3.1 Anlægsfasen 

Da der ikke er registreret forurenet jord eller risiko 
for jordforurening på arealerne, vurderes det ikke, 
at der skal tages forhåndsregler for håndtering af 
forurenet jord. Hvis der i forbindelse med anlægs-
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arbejdet uventet findes tegn på forurening, skal ar-
bejdes straks standses og kommunen skal under-
rettes, så der kan iværksættes de nødvendige af-
værgeforanstaltninger, jf. jordforureningsloven24. 
 
Risiko for at anlægsarbejderne medfører forure-
ning af jorden er, tilsvarende risikoen for forure-
ning af grundvandet, forøget i anlægsfasen.  
 
Der vurderes dog ikke at være risiko for perma-
nent eller langvarig jordforurening som følge af an-
lægsarbejderne. 
 
I forbindelse med anlægsarbejderne vil der skulle 
afgraves jord til en dybde af maksimalt 3 m under 
terræn. Det estimerede, største volumen jord, der 
skal afgraves er 3.000 m3. Overskudsjorden for-
ventes ikke at kunne genanvendes på arealet, 
men vurderes at kunne bortskaffes til genanven-
delse i forbindelse med andre anlægsprojekter in-
den for regionen. Overskudsjorden betragtes der-
for ikke som affald. Flytning af jord skal foregå i 
overensstemmelse med gældende regler, herun-
der Varde Kommunes regulativ for jord (Varde 
Kommune, 2012c). 

                                                      
24 LBK nr. 434 af 13/05/2016. Bekendtgørelse om forurenet 
jord (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016g) 

10.3.2 Driftsfasen 

I driftsfasen vil der, ud over slam, blive opbevaret 
og håndteret mindre mængder hjælpestoffer og 
brændstoffer.  
 
Biogasanlægget er omfattet af standardvilkår for 
listevirksomheder som blandt andet sikrer, at risi-
koen for jordforurening minimeres (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2016b). 
 
Det vurderes, at der ikke er risiko for permanent 
eller længerevarende forurening af jorden som 
følge af driften af biogasanlægget. 

10.3.3 Demonteringsfasen 

Risikoen for at demonteringen medfører forure-
ning af jorden er lav og sammenlignelig med risi-
koen i anlægsfasen. 

10.4. Affald 

Affaldsproduktionen kan ud over spildevand, de-
les i to grupper henholdsvis -farligt affald (herun-
der forurenet jord) og affald i øvrigt. 
 
Varde Kommune har en gældende affaldsplan 
2013-2018 (Varde Kommune, 2012a). I Varde 
Kommune er der fastsat regler for håndtering af 
affald fra virksomheder (Varde Kommune, 2012b). 
Dette med henblik på at forebygge forurening og 

uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt 
at begrænse ressourceanvendelsen ved at 
fremme genanvendelse af affald. 

10.4.1 Anlægsfasen 

Der forventes ikke nogen væsentlig affaldspro-
duktion i anlægsfasen. Affaldet vil kunne afhæn-
des til den kommunale affaldsordning. 

10.4.2 Driftsfasen 

Ud over den afgassede slammængde, vil der kun 
genereres små mængder affald i forbindelse med 
produktionen af biogas. Affaldet vil kunne afhæn-
des til den kommunale affaldsordning. 
 
Afgasset slam fra biogasproduktionen forventes 
udbragt på landbrugsarealer som i dag.  
 
Mængden af slam fra Varde Renseanlæg, efter 
etablering af biogasanlægget, vil være nogen-
lunde i samme størrelsesorden som i dag, men 
med en lille stigning. I dag udbringes 2.550 m3 
slam årligt fra renseanlægget, og ved drift af bio-
gasanlægget forventes ca. 2.700 m3/år til udbring-
ning, jf. afsnit 3.2.2.  
 
Samlet set vurderes behovet for udspredningsare-
aler ikke at være væsentlig anderledes end i dag, 
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grundet forholdet mellem slammængder og næ-
ringsstofindhold, jf. afsnit 3.2.2. Der vil samlet set 
for de mindre berørte renseanlæg være mindre 
slam til udbringning. Det skyldes, at de mindre 
renseanlæg lukkes som en følge af centralisering 
og slammet transporteres til Varde. Samtidigt kan 
ikke udspredes samme mængder pr. areal. Der vil 
ved centraliseringen af spildevandsrensningen og 
dermed slamhåndteringen derfor skulle ske en 
omfordeling af udbringningsarealerne i forhold til i 
dag.  
 
Anvendelsen af det afgassede slam vil være om-
fattet af slambekendtgørelsen25. 

                                                      
25 BEK 1650 Slambekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2006) 

10.4.3 Demonteringsfasen 

Hovedparten af det bygningsaffald, der fremkom-
mer ved demontering af biogasanlægget, vil 
kunne genbruges. Det resterende byggeaffald vil 
kunne afhændes til den kommunale affaldsord-
ning. Byggeaffald vil blive sorteret og håndteret i 
overensstemmelse med bestemmelserne i Varde 
Kommunes affaldsregulativer (Varde Kommune, 
2012b) samt affaldsbekendtgørelsen26. 
 
Dette gælder tillige for affaldet fra de renseanlæg, 
som nedlægges i forbindelse med centraliserin-
gen. 

26 BEK nr. 1309 af 18/12/2012. Bekendtgørelse om affald 
(Miljøministeriet, 2012b) 

10.4.4 Sammenfatning 

En samlet oversigt over vurdering af påvirkninger 
i forhold til råstoffer, jord og affald fremgår af Tabel 
10-1. 
 
Der vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning 
af miljømæssige forhold vedrørende råstoffer, 
jordforurening eller affald som følge af udvidelsen 
af Varde Renseanlæg med etablering af et biogas-
anlæg. Det vurderes, at der skal ske en omforde-
ling af udbringningsarealerne for afgasset slam i 
forhold til situationen i dag.  

 

 

. 

Tabel 10-1. Oversigt over vurdering af råstoffer, jord og affald. 

Emne Påvirkning Særlige forhold 
Anlægsfasen 
Råstoffer Ingen påvirkning Der forventes ingen påvirkning. 
Jordforurening Ubetydelig påvirkning Ubetydelig forøget risiko for forurening. Beredskabsplan til håndtering af spild med videre bør udarbejdes.  
Affald Ubetydelig påvirkning Ubetydelig påvirkning. Affald afhændes jf. kommunalt regulativ. 
Driftsfasen 
Råstoffer Ingen påvirkning Der forventes ingen påvirkning. 
Jordforurening Ubetydelig påvirkning Ubetydelig forøget risiko for forurening. Beredskabsplan til håndtering af spild med videre bør udarbejdes. 
Affald Ubetydelig påvirkning Slam udbringes som hidtil. Øvrigt affald afhændes jf. kommunalt regulativ. Omfordeling af udbringningsarealer. 
Demonteringsfasen 
Råstoffer Ingen påvirkning Der forventes ingen påvirkning. 
Jordforurening Ubetydelig påvirkning Ubetydelig forøget risiko for forurening, Beredskabsplan til håndtering af spild med videre bør udarbejdes. 
Affald Ubetydelig påvirkning Afhændes jf. kommunalt regulativ. Genanvendelse af byggeaffald.  
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11. MENNESKER, SUNDHED OG SAM-
FUND 

Varde Kommune vil arbejde for at gøre sundhed 
til en integreret del af hverdagen, hvorunder også 
miljø spiller en vigtig rolle (Varde Kommune, 
2013). Det skal ligeledes sikres, at det er sikkert 
at færdes på cykel, samt at der er sikres god til-
gængelighed til kommunens grønne og rekreative 
områder.  
 
Projektet skal derfor udformes, så der ikke sker 
påvirkning af hverken den natur, man færdes i, el-
ler færdselssikkerheden for bløde trafikanter 
mindskes, eller udledninger giver anledning til ge-
ner eller påvirker folks sundhed. 
 
Anlægget skal for at sikre dette indrettes efter gæl-
dende regler og risikoforskrifter.  

11.1. Afgrænsning og metode 

Anlæggets påvirkning af mennesker og sundhed 
som følge af luftforurening, lugt, støj, visuelle på-
virkninger, påvirkning af drikkevand, påvirkning af 
klima, trafikale forhold mm. er sammenfattet i 
dette kapitel. For en nærmere beskrivelse og vur-
dering af de enkelte emner henvises til de respek-
tive afsnit. 
 
Kapitlet indeholder desuden et afsnit om afledte 
socioøkonomiske forhold, samt et afsnit om risiko 

for uheld og afledte påvirkninger. De socioøkono-
miske forhold omfatter udelukkende afledte socio-
økonomiske forhold, der fremkommer som en mu-
lig følge af anlæggets miljøpåvirkninger. Der er 
ikke udført en nærmere socioøkonomisk eller 
samfundsøkonomisk analyse. 

11.2. Eksisterende forhold 

Det eksisterende Varde Renseanlæg samt gen-
brugsstationen er allerede markante anlæg i om-
rådet, som påvirker den visuelle oplevelse af 
ådalslandskabet. 
 
De nærmeste beboelser ligger ca. 240 m nord for 
projektområdet, men mere end 350 m fra rense- 
og biogasanlægget. 

11.3. Mennesker og sundhed 

11.3.1 Anlægsfasen 

I anlægsfasen vil bygge- og anlægsarbejder med-
føre en let forøgelse af støj og støv meget lokalt i 
området og en let forøget trafik af tung trafik til og 
fra projektområdet. Påvirkninger fra støj, trafik og 
emissioner er vurderet som forholdsvis begrænset 
og uden miljømæssige konsekvenser.  
 
Der er langs Nordre Boulevards østlige vejbane 
etableret cykelsti, hvorved der ikke vil være en for-
øget risiko for uheld for bløde trafikanter med til- 
og frakørsel med tunge køretøjer til anlægsområ-
det. 

Anlægsfasen vurderes derfor ikke at ville påvirke 
mennesker og menneskers sundhed, dels pga. 
den tidsmæssigt og omfangsmæssigt begræn-
sede aktivitet, dels på grund af afstanden til de 
nærmeste beboelsesområder. De nærmeste be-
boelsesområder ligger mere end ca. 350 m fra 
selve anlægsområdet.  
 
Ved overholdelse af gældende arbejdsmiljøregler 
og –anvisninger vurderes der endvidere ikke at 
være særskilt risiko for påvirkning af menneskers 
sundhed ved selve bygge- og anlægsarbejderne.  

11.3.2 Driftsfasen 

I de respektive kapitler omhandlende støj, trafik, 
emissioner, drikkevand, landskab og rekreative 
forhold vurderes det, at projektet ikke vil have be-
tydelige eller væsentlige miljømæssige konse-
kvenser. Ligesom for anlægsfasen bidrager af-
standen fra projektområdet til beboelseskvarterer 
til, at driften af biogasanlægget generelt ikke vil 
påvirke mennesker eller menneskers sundhed.  
 
Færdsel på stiarealer i ådalen vil ikke i væsentligt 
omfang blive påvirket hverken visuelt eller af lugt 
fra anlægget.  
 
Udbygningen af renseanlægget bidrager ifølge 
beregningerne til en forøgelse af lugtgenerne i for-
hold til i dag, hvilket fremgår af figur 6.2 og 6.3 på 
side 55. Dog er beregningerne behæftet med stor 
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usikkerhed, og der har ikke været klager over lugt-
gener fra det eksisterende anlæg. Det kan dog 
ikke afvises, at der kan opstå lugtgener fra rense-
anlægget. 
 
Spildevand kan indeholde sygdomsfremkaldende 
organismer som eksempelvis bakterier og vira. 
Disse kan spredes til omgivelserne med små 
vanddråber og støvpartikler (aerosoler) fra ek-
sempelvis beluftningsanlæg. Der kendes kun få 
undersøgelser af smitterisikoen fra luftbårne aero-
soler fra renseanlæg; men i en afstand på mere 
end 100 m fra renseanlægget anses risikoen for 
smitte at være lille (Ringsted, et al., 2011), og det 
vurderes, at der ikke vil være risiko for spredning 
at sygdomsfremkaldende bakterier uden for ren-
seanlæggets område.  
 
Ved overholdelse af gældende arbejdsmiljøregler 
og –anvisninger vurderes der ikke at være særskilt 
risiko for påvirkning af menneskers sundhed ved 
selve driften af renseanlægget og biogasanlæg-
get.  

11.3.3 Demonteringsfasen 

Forholdene i demonteringsfasen vil være tilsva-
rende anlægsfasen. Dog forventes at nedlæggel-
sen af biogasanlægget kan ske samtidig med en 

                                                      
27 BEK 372 Risikobekendtgørelsen (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2016h).    

nedlæggelse af renseanlægget. Selv om påvirk-
ningerne vil være relativt ubetydelige, kan påvirk-
ningerne dog i denne kombination være mere om-
fangsrige end i anlægsfasen.  

11.4. Risikoforhold 

Der er gennem de seneste 25 år kun kendskab til 
ét større uheld i tilknytning til et dansk biogasan-
læg. I forbindelse med en eksplosion i en biogas-
reaktor, som formentlig var forårsaget af renove-
ring af tagbeklædningen på biogasreaktoren, 
skete der alvorlig personskade samt udslip af slam 
til et nærliggende vandløb (Hedlund, 2014). På 
baggrund af oplysninger om ulykker relateret til ty-
ske biogasanlæg viser det sig, at uheld med tank-
biler udgør den største risiko (Hedlund, 2014). En 
alvorlig risiko ved transport af slam er udviklingen 
af den giftige luftart - svovlbrinte.  
 
Risikoen for uheld i tilknytning til biogasanlægget 
ved Varde Renseanlæg vurderes derfor til at være 
meget lille ved korrekt dimensionering af tankene 
samt ved gennemførelse af overvågning og til-
knyttet alarmsystemer.  
 
Den samlede mængde gas på anlægget vil til en-
hver tid være langt under 10 ton. En opbevarings-
kapacitet på 10 ton er grænsen, som udløser krav 

28 BEK 590 Klassifikation af eksplosionsfarlige stoffer 
(Forsvarsministeriet, 2003) .  

om, at anlægget i så fald er omfattet af bestem-
melserne i risikobekendtgørelsen27 (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2016h).  
 
Anlægget vil blive etableret efter myndighedernes 
krav mht. brand og eksplosionsfare28. Da der er 
tale om et anlæg, der producerer brandbar gas, vil 
der overalt på anlægget være forbud mod anven-
delse af åben ild og rygning. Forholdsregler og sik-
kerhedsbestemmelser vil blive udarbejdet i sam-
arbejde med brandvæsenet og andre sikkerheds-
myndigheder i overensstemmelse med gældende 
forskrifter (Beredskabsstyrelsen, 2010). 
 
Der vil endvidere blive udarbejdet en beredskabs-
plan dels for anlæg, dels for drift af biogasanlæg-
get. 
 
Ved normal drift af renseanlægget vil der kun 
være en meget lille risiko for udslip af spildevand.  
Spildevandsbassiner og diverse transmissions-
ledninger er etableret og vil blive etableret efter 
gældende normer og standarder, så uheld i form 
af lækager minimeres. Der er udarbejdet overvåg-
nings- og beredskabsplan, som vil blive opdateret 
i forbindelse med etableringen af nyanlæg. Ind-
pumpningsledningerne til procestanke med videre 
ligger nedgravet i ca. 6 ms dybde. Det udbyggede 
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digeanlæg sikrer, at der ikke sker udslip af slam 
og urenset spildevand til omgivelserne.  
 
I forbindelse med detailprojekteringen skal der 
ved valg af konstruktionsmetode tages særlige 
forholdsregler for højtstående grundvand og sæt-
ningsfølsomme bygningsanlæg.  
 
Anlægget er beliggende inden for et område, hvor 
der kan ske oversvømmelse af nærliggende area-
ler. Selve projektarealet ligger også inden for et 
område, der kan blive ramt af forhøjet vandstand, 
og hvor der er risiko for oversvømmelse i forbin-
delse med stormflodhændelser. Klimaændringer 
er vurderet til at forhøje denne risiko.  
 
Det nuværende digeanlæg, hvis top ligger ca. 1 m 
over terræn i kote ca. 3,7 m (DVR90) vil i forbin-
delse med udbygningen af renseanlægget blive 
udbygget til kote 6,5 m (DVR90) mod vest, nord-
vest og sydvest, mens den øvrige del af digean-
lægget udbygges til kote 6,0 (DVR90). Samtidig 
sikres det, at adgangsvejene ikke giver anledning 
til oversvømmelse ved enten at hæve adgangsve-
jen til koten for digeanlægget eller ved at etablere 
vandtætte skotter ved portadgang. Denne udbyg-
ning anses for tilstrækkelig til at sikre det nuvæ-
rende og kommende anlæg mod oversvømmelse 
i forbindelse med en 100 -års stormflodshæn-
delse.  
 

Skulle der ske uheld på selve anlægget med ud-
slip af spildevandsslam fra biogasreaktoren på op 
til 1.700 m3, vurderes det, at hovedparten vil blive 
fordelt over et lavtliggende areal i den sydligste del 
af projektområdet. Det er vurderet, at slammet her 
kan nå en dybde af ca. 60 cm. Slammængden vil 
derfor kunne tilbageholdes inden for det nuvæ-
rende dige og derfor også af det kommende dige-
anlæg. Det vurderes, at vand og slam ikke vil nå 
en højde, der vil udgøre en fare for de eksiste-
rende eller fremtidige elektriske installationer i 
form af tavleanlæg mv., selv hvis lækagen sker i 
forbindelse med en ekstrem nedbørshændelse. 
Sårbare elektriske tavleanlæg er i dag etableret i 
en højde svarende til ca. kote 4,0 (DVR90) ca. 70 
cm over gulvniveauet i teknikbygningen.  
 
Slammet fra biogasreaktoren vil indeholde metan, 
hvorved der vil være risiko for brand i forbindelse 
med udslip. Risikoen for udslip af slam fra biogas-
reaktoren anses ligeledes for meget lav; men der 
bør i beredskabsplanen udarbejdes anvisninger til 
håndteringen af udslip.  
 
I beredskabsplanen for anlægget vil der blive ta-
get højde for sammenfald af hændelser og uheld 
og indarbejdet procedurer til håndteringen af situ-
ationerne, ligesom der vil blive indarbejdet proce-
durer for sikring mod digebrud.  

11.5. Afledte socioøkonomiske forhold 

Ved etablering af biogasanlægget ved Varde Ren-
seanlæg vil der kunne opnås en reduktion i udled-
ningen af drivhusgasser på ca. 650 ton CO2/år. De 
samfundsmæssige udgifter, der knytter sig til ska-
der fra drivhuseffekten, vil tilsvarende blive mind-
sket. I en samfundsøkonomisk analyse af biogas-
fællesanlæg (Nielsen, 2002) værdisættes drivhus-
gasreduktionen ud fra værdien 250 kr./ton CO2-re-
duktion. Det nævnes, at der er stor usikkerhed på 
prissætningen. CO2-reduktion vurderes på dette 
grundlag at have positiv, men ikke i sig selv væ-
sentlig socioøkonomisk effekt. 
 
Der er ikke identificeret andre socioøkonomiske 
påvirkninger, der kan fremkomme som en mulig 
følge af biogasanlæggets miljøpåvirkninger. 

11.6. Sammenfatning 

Det er vurderet, at udvidelsen af renseanlægget 
og etableringen og driften af biogasanlægget kun 
vil udgøre en ubetydelig risiko for menneskers 
sundhed. Det kan dog ikke afvises, at der under 
særlige omstændigheder kan opstå lugtgener fra 
anlægget, men eventuelle lugtgener vil ikke alene 
være tilknyttet udvidelsen af renseanlægget. Der 
har dog ikke været klager over lugtgener fra ren-
seanlægget. Ligeledes vil rekreative interesser 
som færdsel i ådalen ikke blive væsentligt påvirket 
af anlægget.    
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Risikoen for påvirkninger af omgivelserne i forbin-
delse med ekstreme vandstandsstigninger og 
ekstrem nedbør, digebrud og udslip af slam fra 
biogasreaktor er tilstede, men vurderes alene eller 
i kombination som meget lille, Tabel 11-1. 
 
I forbindelse med detailprojekteringen bør der ta-
ges hensyn til, at oversvømmelsessituationer og 
lækager kan forekomme.  
 
Udbygning af renseanlægget med et biogasanlæg 
vil fremstå som udbygning af et allerede eksiste-
rende teknisk anlæg med en marginal ændring i 
fordelingen af den tunge trafik til og fra anlægget. 
Der vil i forbindelse med etableringen af et biogas-
anlæg ske en reduktion af den samlede mængde 
af tung trafik til og fra anlægget i forhold til i dag.  
  

 

 
 

Tabel 11-1. Oversigt over vurdering af påvirkning af mennesker og samfund. 

Emne Påvirkning Særlige forhold 
Anlægsfasen 
Mennesker og sundhed Ubetydelig påvirkning Der forventes ingen påvirkning. 
Risiko Ubetydelig påvirkning Beredskabsplan, instrukser mm. udarbejdes og følges. 
Afledte socioøkonomiske forhold Ingen påvirkning Der forventes ingen påvirkning. 
Driftsfasen 
Mennesker og sundhed 

Mindre negativ påvirkning Det kan ikke afvises, at der under særlige omstændigheder kan opstå lugtgener fra det samlede an-
læg. Færdsel i ådalen vil ikke blive væsentlig påvirket af tilstedeværelsen af anlægget. 

Risiko 

Ubetydelig påvirkning 

Beredskabsplan, instrukser mm. udarbejdes og følges. Det anses for at være en lille risiko for at an-
lægget i forbindelse med ekstreme vandstandsstigninger og ekstremnedbør kan blive oversvømmet. 
Ligeledes anses udslip af metanholdig slam fra biogasreaktor kun at udgøre en lille risiko. Anlæg 
tilpasses, således at skader som følge af digebrud og oversvømmelse minimeres.  

Afledte socioøkonomiske forhold Neutral/positiv påvirkning Der forventes en ubetydelig positiv påvirkning som følge af reduktion af CO2 udledning. 
Demonteringsfasen 
Mennesker og sundhed Ingen påvirkning Der forventes ingen påvirkning. 
Risiko Ubetydelig Beredskabsplan, instrukser mm. udarbejdes og følges. 
Afledte socioøkonomiske forhold Ingen Der forventes ingen påvirkning. 

 
Varde Renseanlæg. 
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12. KUMULATIVE EFFEKTER 

Kumulative effekter omfatter i denne sammen-
hæng påvirkninger fra det aktuelle projekt, vurde-
ret i sammenhæng med påvirkninger fra andre ak-
tiviteter, projekter eller planer.  
 
Det skal således vurderes, om andre projekter el-
ler planer forstærker eller modvirker effekterne af 
udvidelsen af det eksisterende renseanlæg på Gl. 
Kærvej med etablering af et tilknyttet biogasan-
læg.  
 
Formålet med at inddrage de kumulative effekter 
er at få en helhedsvurdering set i forhold til områ-
dets samlede miljømæssige bæreevne. 

12.1. Samlet oversigt over mulige kumu-
lative effekter 

Der er redegjort for effekten af udvidelsen af det 
eksisterende Varde Renseanlæg og etableringen 
af et biogasanlæg.  
 
Der er ikke identificeret projekter eller planer, der 
kan bidrage til en kumulativ effekt, Tabel 12-1.  

Tabel 12-1. Oversigt over mulige planer eller projekter der, i forening med effekterne fra etableringen af biogasanlægget ved Varde Renseanlæg, kan bidrage til kumulative effekter.  

Emne Påvirkning Særlige forhold 
Planer Ingen påvirkning Ingen påvirkninger, da der ikke er identificeret øvrige planer, der kan have indflydelse på projektet.  
Projekter Ingen påvirkning Ingen påvirkninger, da der ikke er identificeret øvrige projekter, der kan have indflydelse på projektet. 

 

 
Engkabbeleje. Foto Bjarne Moeslund ©.  
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13. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Et vigtigt formål med en VVM-redegørelse er at 
pege på løsninger, så negative miljøpåvirkninger 
fra det aktuelle projekt kan mindskes, kompense-
res eller helt undgås. Sådanne løsninger kaldes 
også afværgeforanstaltninger og kan indarbejdes 
før og under anlægsfasen og i driftsfasen.  
 
Generelt vil der blive udarbejdet beredskabspla-
ner, som vil sikre, at risikoen for uheld og spild mi-
nimeres, samt at øvrige unødige miljøpåvirkninger 
undgås.  
 
Beredskabsplanerne indeholder beskrivelser af 
håndtering af eksempelvis gas, olie og brændstof. 
Planerne sikrer endvidere, at der er planer for og 
et beredskab til begrænsning af forurening, så-
fremt der sker uheld.  
 
Følgende generelle afværgeforanstaltninger fore-
slås gennemført med henblik på at minimere ne-
gative påvirkninger fra etableringen og driften af 
biogasanlægget. 

13.1. Generelle foranstaltninger 

For at mindske miljøbelastningen kan det være en 
fordel delvist at afvande slammet fra Skovlund 
Renseanlæg forud for transport af slammet til be-
handling på Varde Renseanlæg, Tabel 13-1.  
 
Det tekniske anlæg vil have en vis synlighed for 
færdslen på Nordre Boulevard kommende fra syd 
og for gående langs Varde Å. Set fra områderne 
her vil etablering af ny, højere beplantning langs 
den sydlige kant af forsyningsanlægget stort set 
kunne afskærme helt for udsynet frem mod an-
lægget. 

13.2. Afværgeforanstaltninger - Land-
skab 

Da biogasanlægget etableres i et sårbart dalland-
skab, vil anlægget, med hensyn til udformning og 
materialevalg, blive tilpasset og anlægget sikret 
afskærmet under hensyntagen til landskabets ka-
rakter. Dette med henblik på at minimere den vi-
suelle påvirkning.  

13.3. Afværgeforanstaltninger - Natura 
2000  

Det vurderes ikke at være behov for afværgefor-
anstaltninger. 

13.4. Afværgeforanstaltninger - bilag IV 
arter  

Det vurderes ikke at være behov for afværgefor-
anstaltninger. 

13.5. Afværgeforanstaltninger - lugt 

Biogasanlægget vil blive etableret således, at det 
er muligt at udtage prøver fra luftafkast fra over-
dækkede tanke – henholdsvis modtagetank, ho-
mogeniseringstank og tank til afgasset slam. 
 
Endvidere kan den nye forklaringstank til behand-
ling af primærslam forberedes til overdækning, 
selv om der ikke er tradition for overdækning af 
sådanne tanke. Overdækningen af primærtanken 
kan medføre andre gener bl.a. i relation til arbejds-
miljø. 
 
Viser det sig efterfølgende, i forbindelse med drif-
ten af anlægget, at tankanlæggene giver anled-
ning til lugtafkast, der overstiger vejledende græn-
seværdier, skal der iværksættes tiltag til at af-
værge og undgå lugtgener fra det samlede anlæg.   Tabel 13-1. Generelle afværgeforanstaltninger der foreslås gennemført til reduktion af miljøpåvirkninger som følge af etableringen af 

biogasanlægget ved Varde Renseanlæg. 

Emne Foranstaltning 
Transport af slam fra Skovlund renseanlæg Delvis afvanding af slam forud for transport. 
Visuelle påvirkninger Etablering af højere beplantning mod syd. 
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Der kan etableres forskellige former for afværge-
foranstaltninger, alt efter hvorfra lugtproblemerne 
stammer, Tabel 13-2. Der kan således etableres 
luftrensningsanlæg for afkast fra visse kilder.  
 
I forbindelse med udbygningen af renseanlægget 
og etableringen af biogasanlægget udbygges di-
geanlægget, der vil kunne reducere vindbestryg-
ningen og dermed reducere spredningen af lugten 
fra anlægget.  
 
Da lugtberegningerne for det samlede rensean-
læg er behæftede med store usikkerheder, bør der 
iværksættes følgende handlingsprogram med na-
bohøring. 

13.5.1 Forslag til handlingsprogram 

Efter udvidelsen af det eksisterende renseanlæg 
og etablering af biogasanlæg foretages en nabo-
høring om oplevelsen af lugtgener fra det samlede 

anlæg. Det bør her fremgå af undersøgelsen, hvor 
ofte, og hvor intenst og hvilken type lugt, naboerne 
oplever. Nabohøring udføres i den første sommer 
efter driftsstart: 
 Forekommer der ingen gener af betydning, foretages ikke 

yderligere – ingen yderligere lugtreducerende foranstalt-
ninger. 

 Opleves gener,  
o Renseanlæg og biogasanlæg gennemgås med hen-

blik på at identificere lugtkilder.  
o Muligheder for reduktion af lugtgener – kemikalier, 

overdækning og luftrensning i tilknytning til drift og 
udbygning af renseanlæg med tilknyttet biogasan-
læg. Tekniske muligheder vurderes. 

o Efter forebyggende foranstaltninger gennemføres ny 
nabohøring. 

 
Programmet iværksættes for at få et mere retvi-
sende billede af renseanlæggets og biogasanlæg-
gets lugtpåvirkning af omgivelserne. Resultaterne 
af disse undersøgelserne vil efterfølgende danne 
grundlag for vurderingen af nødvendigheden af at 

iværksætte enten driftsmæssige eller fysiske æn-
dringer af anlægget.  

Nabohøring 
Nabohøringen vil omfatte en skriftlig orientering 
og anmodning om deltagelse til samtlige hus-
stande, der er beliggende inden for den bereg-
nede zone, hvor lugtgener kan opstå (5 LE/m2).  
 
Nabohøringen vil blive annonceret i pressen samt 
på DIN Forsynings og Varde Kommunes hjemme-
side, ligeledes med opfordring til deltagelse af be-
rørte, der oplever gener.  
 
Lugtgener vil blive forsøgt løst hurtigst muligt, men 
før en endelig løsning er på plads, og generne der-
med afhjulpet, kan der forventes et tidsrum på ½-
1 år.  

Tabel 13-2. Oversigt over forskellige diffuse lugtkilder og muligheder for afværgeforanstaltninger delvis efter (Oxbøl, 2014). 

Kildetype Eksempel Afværgeforanstaltning 
Utætheder  Fortrængning af luft fra tanke, rørføringer, pumper og ventiler, 

utætte overdækninger. 
Opmærksomhedspunkter i driftsmanual, inspektion, vedligehold og reparation.  

Arealkilde (aktive) Åbne beluftede spildevandsbassiner. 
Åbne beluftede biofiltre. 
Kompostmiler. 

Let overdækning, hvor luften kan ledes til afkast og renses eller flytning til fast bygning 
med afkast og rensning i kulfilter. 

Arealkilde (passive) Åbne tanke 
Oplag 
Åbne anlægsdele på renseanlæg 
Ikke beluftede spildevandsbassiner 
Kloakker 

Etablering af flydelag af plastkugler eller let overdækning afkast til luftfilter og rensning i 
kulfilter.  
Begrænsning af vindbestrygningen ved volde og beplantning. (Effekt kan evt. beregnes 
med modeller (CFD - (computational fluid dynamics). 

Volumenkilder Fortrængning af luft fra eks. bygninger med åbne døre og vinduer. 
Håndtering af lugtende materiale. 

Opmærksomhedspunkter i driftsmanual, inspektion, vedligehold og reparation. Specifikke 
forskrifter for håndtering af lugtende materialer i forhold til vejr- og vindsituationer. 
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13.6. Afværgeforanstaltninger - klimaæn-
dringer 

I forbindelse med detailprojekteringen skal der 
ved valg af konstruktionsmetode tages særlige 
forholdsregler for højtstående grundvand og sæt-
ningsfølsomme bygningsanlæg.  
 
I forbindelse med detailprojekteringen bør der ta-
ges hensyn til, at oversvømmelsessituationer og 
lækager kan forekomme. Anlægget er således 
sikret mod stigende vandstand svarende til en 
vandstandsstigning i forbindelse med en 100-års 
stormflodhændelse.  
 
Der skal udarbejdes en beredskabsplan, der sik-
rer procedurer, og at nødvendigt pumpeudstyr mv. 
kan være tilgængeligt i forbindelse med storm-
flodshændelser. Beredskabsplanen bør omfatte 
en beskrivelse af kapaciteten til bortpumpning af 
vand fra overskyl af diget til sikring af elektriske 
anlæg og anden oversvømmelsesfølsomme in-
stallationer af renseanlægget og biogasanlægget. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af beredskabs-
planen bør de geotekniske forhold verificeres 
langs hele digeanlæggets periferi med henblik på 
at fastlægge permeabiliteten i jordlagene og der-
med afdække risikoen for indtrængende vand un-
der diget. Herunder skal afdækkes eventuelle 
anomalier med sand/gruslag, der i givet fald vil 
være udslagsgivende for den mængde vand, der 
kan trænge ind under diget.  

Det sikres ved detailprojekteringen, at vejadgang 
etableres i tilsvarende koter som diget, eller der 
etableres vandtætte skotter i forbindelse med 
portadgang.  

 
Eksisterende dige mod syd. Set fra vest mod øst. 
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14. MANGLENDE VIDEN OG BEGRÆNS-
NINGER 

Miljørapporten skal ifølge lovgivningen indeholde 
en oversigt over punkter, hvor datagrundlaget er 
usikkert, eller hvor der mangler viden til at kunne 
foretage en fuldstændig vurdering af miljøkonse-
kvenserne. For DIN Forsynings projekt med udvi-
delsen af det eksisterende Varde Renseanlæg og 
et tilknyttet biogasprojekt er der ikke udført en de-
tailprojektering forud for udarbejdelsen af miljø-
rapporten. Der indgår derfor hovedsageligt kun 
skønnede mængder i vurderingen af miljøpåvirk-
ningerne.  
 
Der foreligger derfor på nuværende tidspunkt hel-
ler ikke opgørelser af eksempelvis forbrugsstoffer, 
brændstofemissioner mv, der eventuelt ville 
kunne påvirke miljøet, Tabel 14-1.  
 
Der foreligger heller ikke eksakte oplysninger over 
bygningsdimensioner og dermed bygningsvolu-
mener til vurdering af uheldsrisici. 
 

Der er ikke udført specifikke vurderinger af effek-
terne af udbringning af afgasset slam på land-
brugsjorde. Udbringningen er reguleret gennem 
slambekendtgørelsen og miljøvurderes i forbin-
delse med miljøgodkendelsen. 

Den manglende viden har dog ikke medført, at der 
er væsentlig usikkerhed i de vurderinger, der er 
foretaget om projektets påvirkning af omgivel-
serne. 
 

Tabel 14-1. Områder for hvilke der mangler specifik viden. 

Emne Bemærkning 
Projektet Skitseprojekt – ikke detailprojekteret. 
Forbrugsstoffer Skønnede værdier eller behov. 
Udbringning af slam på landbrugsjorde Effekter ikke vurderet – Samme arealbehov som nuværende løsning. Reguleret gennem slambe-

kendtgørelsen. 

 

 

Varde Renseanlæg. Procestank. 
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15. OVERVÅGNING 

I forbindelse med godkendelsen af anlæggene 
kan der blive fremsat vilkår om, hvilke krav, der vil 
gælde for anlægsarbejderne og anlæg, og hvilke 
grænseværdier for støjpåvirkning, emissioner, ud-
ledning af overfladevand og drænvand med vi-
dere, der vil være gældende i anlægsfasen og 
gennem anlæggets levetid. 

 

Der kan stilles krav om, at der skal ske en løbende 
overvågning og dokumentation for, at disse vilkår 
overholdes. 
 
Fastsættelse af vilkår sker ud fra en konkret vur-
dering, som Varde Kommune og Naturstyrelsen 
foretager på baggrund af oplysninger blandt andet 
i nærværende miljørapport. 

 

For udbygningen af det eksisterende renseanlæg 
og etableringen af biogasanlægget ved Varde 
Renseanlæg anses der ikke at være behov for en 
overvågning af effekter på det omgivende miljø, 
ud over den, der foregår i forbindelse med de na-
tionale overvågningsprogrammer for land, vand 
og luftmiljø samt det virksomhedstilsyn, der udfø-
res af Varde Kommune.  

 

Åkander i vandløbet øst for renseanlægget mod Varde Å. 
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Tabel 0-3. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område, delområde nr. 
49, som projektområdet grænser op til. (Naturstyrelsen, 2016a). 

Opdateret udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde 
nr. 549 – Engarealer ved Ho Bugt 
Ynglefugle 
 Hedehøg 
 Engsnarre 
 Blåhals 
Trækfugle 
 Klyde 

 
 
  

Tabel 0-1. Udpegningsgrundlaget for de dele af Natura 2000-område nr. 89 – habitatområde nr. 78, der grænser op til under-
søgelsesområdet. Naturtyper og arter markeret med * er registreret eller forekommer med stor sandsynlighed i 
nærområdet (Naturstyrelsen, 2016b). 

 

Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 78 - Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde 

Naturtyper 

 Sandbanke (1110) Visse-indlandsklit (2310) 

 Flodmunding (1130) Græs-indlandsklit (2330) 

 Vadeflade (1140) Søbred med småurter (3130) 

 Lagune (1150) Kransnålalge-sø (3140) 

 Bugt (1160) Næringsrig sø (3150) 

 Rev (1170) Brunvandet sø (3160) 

 Enårig strandengsvegetation (1310) Vandløb (3260) 

 Vadegræssamfund (1320) Våd hede (4010) 

 Strandeng (1330)  Tør hede (4030) 

 Forklit (2110) Kalkoverdrev (6210) 

 Hvid klit (2120) Surt overdrev (6230) 

 Grå/grøn klit (2130)  Tidvis våd eng (6410) * 

 Klithede (2140)  Tørvelavning (7150) 

 Havtornklit (2160) Rigkær (7230) * 

 Grårisklit (2170) Stilkege-krat (9190) 

 Skovklit (2180)  Skovbevokset tørvemose (91D0) 

 Klitlavning (2190) Elle- og askeskov* (91E0) 

Arter 

 Havlampret (1095) Snæbel (1113) * 

 Bæklampret (1096) * Marsvin (1351) 

 Flodlampret (1099) Odder (1355) * 

 Stavsild (1103) Gråsæl (1364) 

 Laks (1106) Spættet sæl (1365) 

 

Tabel 0-2. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 69 
– Habitatområde nr. 62. Naturtyper og arter med rele-
vans for projektet er markeret med * (Naturstyrelsen, 
2016c). 

Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 62 - Ringkøbing 
Fjord og Nymindestrømmen   
Naturtyper   
 Flodmunding (1130) Klitlavning (2190) 
 Lagune (1150) * Kransnålalge-sø (3140) 
 Strandeng (1330) Næringsrig sø (3150) 
 Forklit (2110) Brunvandet sø (3160) 
 Hvid klit (2120) Vandløb (3260)* 
 Grå/grøn klit (2130) Tør hede (4030) 
 Klithede (2140) Tørvelavning (7150) 
 Havtornklit (2160) Rigkær (7230) 
 Grårisklit (2170)  
Arter   
 Havlampret (1095) Laks (1106) 
 Flodlampret (1099) Odder (1355) 
 Majsild (1102) Vandranke (1831)* 
 Stavsild (1103)  
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Tabel 0-4. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 69 
– Fuglebeskyttelsesområde nr. 43 (Naturstyrelsen, 
2016c) 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 43 
Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen 
  

   

Arter      
Ynglefugle:    
 Rørdrum Brushane    
 Skestork Fjordterne    
 Rørhøg Splitterne    
 Plettet rørvagtel Havterne    
 Klyde Mosehornugle    
 Almindelig ryle     
Trækfugle     
 Knopsvane Skeand    
 Pibesvane Hvinand    
 Sangsvane Stor skallesluger    
 Kortnæbet gås Havørn    
 Grågås Blå kærhøg    
 Bramgås Vandrefalk    
 Mørkbuget knortegås Blishøne    
 Gravand Klyde    
 Pibeand Almindelig ryle    
 Krikand Lille kobbersneppe    
 Spidsand     
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BILAG 3. VISUALISERING AF BIOGASANLÆGGET 
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Fotostandpunkt 1 

 

Varde Ådal set fra sydvest – svarende til fotostandpunkt 1. Biogasanlægget kan ikke ses fra udsigtspunktet. Kontur af biogasanlægget er indtegnet med rødt. 

 
Udsnit af ovenstående visende biogasanlæggets placering. For helsides illustration se næste side. 
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Fotostandpunkt 1 

 

Varde Ådal set fra sydvest – svarende til fotostandpunkt 1. Helsides illustration af udsnit af panoramabillede af udsigten over Varde Å mod biogasanlægget, der her er indtegnet med rødt. 
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Fotostandpunkt 2.  

Varde Ådal set fra Gl. Kærvej – svarende til fotostandpunkt 2. Biogasanlægget kan ikke ses fra udsigtspunktet. Kontur af biogasanlægget er indtegnet med rødt. 
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Fotostandpunkt 3 

Varde Ådal set fra nord – Rute 431 - svarende til fotostandpunkt 3. Biogasanlægget kan ikke ses fra udsigtspunktet. Kontur af biogasanlægget er indtegnet med rødt. 
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Fotostandpunkt 4 

Det eksisterende renseanlæg og genbrugsplads med administrationsbygninger i forgrunden set fra bebyggelsen ved Åbrinken nord for anlægget svarende til udsigten fra fotostandpunkt 4. 
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Fotostandpunkt 4 

Anlægget set fra nord fra bebyggelsen ved Åbrinken fra fotostandpunkt 4. Den eksisterende administrationsbygning ses i forgrunden og den øverste del af biogasreaktoren skimtes i bag-
grunden. På næste side er biogasanlæggets placering markeret med rødt.  
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Fotostandpunkt 4 

Anlægget set fra nord fra bebyggelsen ved Åbrinken fra fotostandpunkt 4. Biogasanlæggets placering er her markeret med rødt. 
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Fotostandpunkt 5 

Fra krydset Nordre Boulevard og Kærvej er der mod sydvest udsyn frem mod det nærliggende renseanlæg og genbrugsstation, hvor man kan se dele af de eksisterende bygninger. Den 
kommende udbygning med et biogasanlæg vil ikke kunne ses fra krydset eller hvis man kommer fra nord ad Nordre Boulevard eller fra øst fra Kærvej. Billedet viser udsigten fra fotostandpunkt 
5. Kontur af biogasanlægget er indtegnet med rødt. 
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Fotostandpunkt 6 

Hverken fra bebyggelsen ved Vestervænget eller fra stien mod Nordre Boulevard vil biogasanlægget være synligt. Spredt bevoksning med krat og granhegnet omkring det nuværende rense-
anlæg vil skærme for udsynet mod det kommende biogasanlæg. Billedet viser udsigten fra fotostandpunkt 6. Kontur af biogasanlægget er indtegnet med rødt. 
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Fotostandpunkt 7 

Fra syd ad Nordre Boulevard er der ved passage af Varde Å tydeligt indsyn ind mod renseanlægget lige til venstre for vejen. Billedet viser udsigten fra fotostandpunkt 7 i den nuværende 
situation uden biogasanlægget. 
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Fotostandpunkt 7 

Fra syd ad Nordre Boulevard ved passage af Varde Å vil det kommende biogasanlæg kunne ses tydeligt i landskabet. Bioreaktoren vil ikke være højere end de omgivende træer men 
tankanlæggene vil kun delvist være skjult bag den nuværende beplantning. Det udbyggede digeanlæg vil ligeledes være helt eller delvist skjult bag beplantningen. Fotostandpunkt 7. 
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Fotostandpunkt 7 

Det udbyggede digeanlæg vil mod vest have en højde svarende til kote 6,5 m (DVR90), og mod øst vil digeanlægget blive udbygget svarende til kote 6,0 (DVR90). Visualiseringen med 
digeanlægget, vist i foranstående figur, er baseret på en 3D model af digeanlægget, som her er markeret med rødt. Anlægget er vist, set fra syd, ved passage ad Nordre Boulevard over 
dalbroen over Varde Å. Fotostandpunkt 7.  
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Fotostandpunkt 8 

Fra rundkørslen ved Hjerting Landevej mod nord ad Nordre Boulevard vil biogasanlægget ligge skjult bag terrænet op mod Varde Å. Billedet viser udsigten fra fotostandpunkt 
8. Kontur af biogasanlægget er indtegnet med rødt. 
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1. INDLEDNING 
I forbindelse med en kommende centralisering af 
renseanlægsstrukturen i Varde Kommune er der 
planlagt en udvidelse af rensekapaciteten på 
Varde Renseanlæg. I tilknytning til udvidelsen 
ønsker DIN Forsyning A/S at etablere et biogas-
anlæg til behandling af spildevandsslam. 

I henhold til habitatbekendtgørelsens §7 (Miljø- 
og Fødevareministeriet, 2016b) skal der for alle 
projekter og planer foretages en vurdering af, om 
projektet i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter kan påvirke et internationalt 
beskyttet naturområde væsentligt.  

Før der kan træffes afgørelser i form af tilladel-
ser, dispensationer, godkendelser m.v., skal der 
således gennemføres en vurdering af om projek-
tet vil medføre en væsentlig påvirkning af et Na-
tura 2000 område under hensyn til bevaringsmål-
sætningen for det pågældende område. Viser 
vurderingen, at projektet vil skade det internatio-
nale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke med-
deles tilladelse, dispensation eller godkendelse til 
det ansøgte. 

Dette notat omfatter derfor en foreløbig vurdering 
(væsentlighedsvurdering) af mulige påvirkninger 
af berørte Natura 2000-områder.  

Baggrund 
Centraliseringen af spildevandsrensningen i 
Varde Kommune er et resultat af Varde Kommu-
nes spildevandsplan for 2010-2015, som har til 

formål at medvirke til, at målsætningen for vand-
kvaliteten i recipienterne kan opfyldes, samt sikre 
at intentionerne i vandplanerne efterleves (Varde 
Kommune, 2010). Målet er, at det rensede spil-
devand skal have en kvalitet, der sikrer en så be-
grænset påvirkning af recipienterne som muligt, 
hvilket bl.a. betyder en reduktion af den samlede 
punktkildeudledning af næringsstoffer til Vadeha-
vet.  

Udbygningen af renseanlægget med et biogas-
anlæg er et led i Varde Kommunes strategi og i 
tråd med regeringsaftalen om Grøn Vækst fra 
2009 og Energiaftalen fra 2012. Her er der sat 

ambitiøse mål for udbygning af biogasproduktio-
nen i Danmark. Udbygning med biogasanlæg, vil 
ud over produktion af vedvarende energi tillige 
medføre væsentlige miljøfordele. Reduktion af 
drivhusgasser er en helt central fordel ved pro-
duktion af biogas. Afgasningen af slam medfører 
reduktioner ved erstatning af fossile brændsler 
andetsteds i spildevandsbehandlingen, og samti-
digt reduceres drivhusgasemissioner fra opbeva-
ring og udspredning af slam.  

 

 
Varde Å ved Varde Kær. 
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2. PROJEKTBESKRIVELSE 
Projektet omfatter udvidelse af Varde Rensean-
lægs kapacitet ved udbygning af det eksiste-
rende anlæg fra de nuværende 32.000 PE (per-
sonækvivalenter) til 60.000 PE samt i tilknytning 
hertil - etablering af et biogasanlæg. Biogasan-
lægget vil som energikilde benytte den samlede 
slammængde fra spildevandsanlæg i Varde 
Kommune.  

I forbindelse med centraliseringen af rensean-
lægsstrukturen nedlægges renseanlæggene i Nr. 
Nebel og Nymindegab, der i dag udleder til ho-
vedvandopland Ringkøbing Fjord. Spildevandet 
herfra afskæres til Varde Renseanlæg, der udle-
der til hovedvandopland Vadehavet.  

Udbygningen af spildevandsanlægget og etable-
ringen af biogasanlægget vil ske inden for den 
eksisterende bygningsmasse og arealreservation 
på renseanlægget, Figur 1-1.  

Projektet vil dermed medvirke til, at renseanlæg-
get vil gå fra at være et energiforbrugende til et 
energiproducerende anlæg.  

2.1. Undersøgte alternativer 
I forbindelse med vedtagelsen af spildevandspla-
nen for Varde Kommune har der været vurderet 
et antal alternativer. På baggrund af vurderin-
gerne er det valgt at centralisere rensningen på 
henholdsvis Skovlund Renseanlæg og Varde 

Renseanlæg. Centraliseringen forudsætter derfor 
en udbygning af Varde Renseanlæg.  

Ved centralisering af spildevandsrensningen bli-
ver spildevandet samlet set renset bedre med 
kvælstoffjernelse på alt spildevand, der ledes til 
det offentlige spildevandsanlæg.  

Centralisering af spildevandsrensningen vil lige-
ledes medføre en reduceret slammængde, som 
yderligere reduceres ved etableringen af biogas-
anlæg.  

 

Figur 1-1. Beliggenheden af Varde Renseanlæg og det kommende biogasanlæg 
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0 alternativet til det foreslåede projekt vil være, at 
der ikke foretages en udbygning af Varde Rense-
anlæg med tilknyttet biogasanlæg til behandling 
af slam. Herved vil den nuværende struktur med 
flere mindre renseanlæg med utilstrækkelig ren-
sekapacitet bibeholdes. Konsekvensen heraf vil 
være, at der ikke sker en effektiv rensning af spil-
devandet i Varde Kommune, og at der ikke sker 
en reduktion af den slammængde, der skal bort-
skaffes. 

Alternativer til placeringen af et biogasanlæg til 
behandling af spildevandsslam i kommunen, har 
også været genstand for vurdering.  

En placering af biogasanlægget i tilknytning til 
Skovlund Renseanlæg vil være mindre hensigts-
mæssigt, da renseanlægget i Skovlund ligger 
nærmere på beboede områder. 

Endvidere vil langt størstedelen af slammet til 
energiproduktionen i biogasanlægget blive pro-
duceret på Varde Renseanlæg. En placering af 
biogasanlægget på Skovlund vil øge af antallet af 
transporter af slam betragteligt og dermed den 
samlede miljøbelastning.  

I forhold til en samlet slamproduktion på 875 t TS 
ved rensning af spildevandet på Varde Rensean-
læg er bidraget fra Skovlund kun på 350 t TS, 
Tabel 2-1.  

Slam produceret på Skovlund renseanlæg vil, når 
biogasanlægget står færdigt, blive transporteret 

til renseanlægget i Varde. Al biomasse til be-
handling i biogasanlægget opbevares og trans-
porteres i lukkede beholdere. 
  

Tabel 2-1. Kapacitet og slamproduktion på de renseanlæg hvor behandlingen af spildevand overflyttes til henholdsvis Varde Rense-
anlæg og Skovlund renseanlæg. Baseret på belastningstal for 2013-2014. Endvidere er der angivet den estimerede nu-
værende udledning af henholdsvis kvælstof (N) og opløst fosfor (P). Der er i forhold til 2006-2008 (Varde Kommune, 
2010) sket væsentlige ændringer i belastningsforholdene på renseanlæggene i henholdsvis Varde og Skovlund. * Ned-
læggelsen af renseanlæg er effektueret.  

 

Nuværende 
Renseanlæg Kapacitet PE Belastning PE Slamproduktion m3/d Tot N kg/år Opløst P kg/år COD kg/år

Varde 32.000 37.984 510 9.518 10.538 1.887 92.817
Nordenskov 5.200 2.019 35 686 1.018 91 4.336
Nr. Nebel 9.100 4.825 130 1.539 3.431 329 13.410
Nymindegab* 2.400 509 20 169 982 47 1.872
Outrup 16.000 9.913 130 614 967 117 5.387
Sig 3.000 2.949 20 897 1.719 427 5.099
Årre 4.000 1.473 30 650 1.712 500 6.293
Total Varde 875 14.073 20.367 3.398 129.215

Skovlund 23.500 11.556 320 2.825 3.727 1.792 15.819
Agerbæk 3.000 2.010 25 457 1.865 343 4.517
Starup * 1.000 638 5 178 1.679 230 4.460
Total Skovlund 350 3.460 7.271 2.365 24.797
Total 1.225 27.638 5.763 154.012

Udledning 
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2.2. Udledning af spildevand 
I dag er spildevandet fra Nymindegab afskåret til 
renseanlægget i Nr. Nebel. Herfra udledes spil-
devandet til Bolkær Bæk i Lydum Å systemet i 
hovedvandoplandet til Ringkøbing Fjord. 

Den samlede udledning af renset spildevand til 
Ringkøbing Fjord udgør kun ca. 10% af den sam-
lede udledning fra renseanlæggene i Varde Kom-
mune, Tabel 2-2. De øvrige renseanlæg udleder 
til hovedvandoplandet til Vadehavet.  

I forbindelse med udbygningen af Varde Rense-
anlæg og nedlæggelsen af de mindre effektive 
små rensningsanlæg forbedres rensningen af 
spildevandet, hvorved der vil ske en reduktion af 

den samlede udledning af næringsstofferne 
kvælstof og fosfor til slutrecipienterne, Tabel 2-2. 

2.3. Kortfattet teknisk beskrivelse af det 
tekniske anlæg 

Biogasanlægget vil blive dimensioneret til be-
handling af maksimalt 80 ton biomasse/dag. Bio-
massen udgøres udelukkende af spildevandslam 
med et gennemsnitligt tørstofindhold (TS) på ca. 
4%. Anlægget vil kunne producere 1.370 m3 bio-
gas/døgn. 
  

Tabel 2-2. Fordeling af spildevandsbidraget og stofbelastningen fra renseanlæggene i Varde kommune på henholdsvis hoved-
vandopland Ringkøbing Fjord og Vadehavet før og efter gennemførelsen af centraliseringen af renseanlægsstruk-
turen og udbygningen af Varde Renseanlæg. 

 

Flow gennemsnit 
m3/døgn Tot-N estimeret, kg/år Opløst-P kg/år COD kg/år

Hovedvandopland Recipient
Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord 1.708 4.413 372 15.285

Vadehavet 15.210 22.257 5.271 133.344
Vesterhavet 614 968 116 5.386

Total 17.533 27.638 5.760 154.014

Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord 0 0 0 0
Vadehavet 17.533 19.619 4.971 155.906
Vesterhavet 0 0 0 0

Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord -1.708 -4.413 -372 -15.285
Vadehavet 2.323 -2.638 -300 22.562
Vesterhavet -614 -968 -116 -5.386

Total 0 -8.019 -789 1.892

Før centralisering

Efter centralisering

Difference 

Vadehavet

Vadehavet

Vadehavet
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Skitseprojekteringen er ikke endelig afsluttet; 
men det samlede anlæg forventes etableret i tæt 
tilknytning til det eksisterende renseanlæg, Figur 
2-2, og vil omfatte etablering af bl.a.: 

 

 Modtagertank 
 Homogeniseringstank 
 Biogasreaktor (RT) 
 Tank til afgasset slam 
 Gaslagertank 
 Teknikbygning med bl.a. gasmotor (CPH) 

  

Tankanlæggene vil hovedsagelig vil blive udført 
som lave betontanke. Modtagetank, homogenise-
ringstank og tank til afgasset slam vil blive over-
dækket. Biogasreaktoren og gaslageret vil blive 
opført som ståltanke. Biogasreaktoren vil som 
den højeste have en højde på maksimalt 12 m. 
Derudover vil skorstenen fra gasmotoren have en 
højde på 13 m.  

Det forventes, at der vil blive behov for nedram-
ning af spunsvægge i tilknytning til etablering af 
tankanlæggene.  

2.4. Uheldssikring og klimatilpasning 
I tilknytning til projektet udbygges et nuværende 
dige omkring renseanlægget, således at utilsigtet 
udslip af spildevand eller slam fra renseanlægget 
og biogasanlægget holdes inden for renseanlæg-
gets areal. Diget udbygges eller ombygges ligele-
des med henblik på at kunne modstå eventuelle 
vandstandsstigninger i forbindelse med kom-
mende stormflodshændelser, således at anlæg-
get ikke oversvømmes med efterfølgende konse-
kvens for det nærliggende Natura 2000-område.  
  

 
Figur 2-2. Det eksisterende renseanlæg og den forventede placering af elementerne i forbindelse med den samlede udbygning af 

renseanlægget med biogasanlæg.  



NATURA 2000 VÆSENTLIGHEDSVURDERING – DIN FORSYNING SIDE 9/32 

 

 

Dok.nr. VF-AR-005 ver.   

Den sydligste del af det nuværende dige er belig-
gende i kote 4,3 m (DVR90), Figur 2-3, og vil 
blive projekteret i overensstemmelse med Varde 
Kommunes klimatilpasningsplan til at kunne 
modstå en stormflod i en 100 års hændelse med 
vandstandsstigninger på op til kote 4,8 m 

(DVR90). Diget vil blive projekteret således, at 
der foruden vandstandsstigningen tages højde 
for bølgehøjde, bølgeopskyl samt vindstuvning til 
kote 6,5 m (DVR90) mod vest og sydvest og til 
kote 6,0 m (DVR90) for resten af digeanlægget.  

 

2.5. Mulige kilder til påvirkning  
De mulige kilder til påvirkning af berørte Natura 
2000-områder relaterer sig til projektets drifts-
fase, idet støj genereret i anlægsfasen vil være 
meget begrænset og relateret til en kortvarig pe-
riode.  

Digeanlægget vil anlægsmæssigt ikke berøre det 
tilgrænsende Natura 2000 område 

Mulige kilder, der vurderes at kunne påvirke ud-
pegningsgrundlaget i Natura 2000-områderne vil 
være begrænset til: 
 Emissioner fra biogasanlæg, her primært afkast fra gas-

motor med efterfølgende deposition af kvælstof. 
 Ændringer i udledningen af renset spildevand. 
 Ændringer i næringsstofbelastning. 
 Ændringer i belastningen med organisk stof (COD). 

  

 

 

 
Figur 2-3. Område for placeringen af dele af biogasanlægget. I forgrunden ses det etablerede dige omkring inden for rensean-

læggets areal.  
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1. Renseanlæg 
Som datagrundlag til beregning af udlednings-
mængder fra renseanlæg er der anvendt aktuelle 
driftsdata. Der er tillige foretaget kontrolberegnin-
ger med egenkontroldata. 

Værdier for de enkelte renseanlæg kan derved 
være forskellige fra data præsenteret i standard-
rapporteringer, som eksempelvis årlige punktkil-
derapporter (Naturstyrelsen, 2015b), hvor værdi-
erne alene er baseret på indberettede egenkon-
troldata.   

3.2. Natura 2000 
Som forarbejde til udarbejdelse af VVM for pro-
jektet, er der i september 2014 foretaget feltbe-
sigtigelser af de § 3 arealer, der ligger inden for 
et nærområde afgrænset inden for en afstand af 
ca. 1.000 m øst for og 500 m syd og vest for pro-
jektområdet ved Varde Renseanlæg. Afgræns-
ningen af området er begrundet i, at den fremher-
skende vindretning er vestlig, og at evt. emission 
fra anlægget vil sprede sig længere i østlig end i 
vestlig retning.  

Derudover er der i området foretaget en botanisk 
registrering af de § 3 beskyttede arealer i Varde 
Kær og Varde Slotsenge i juni 2013 i forbindelse 
med udarbejdelse af en plejeplan for området 
(Witt, 2013)  

Både registreringerne i 2013 og 2014 er foretaget 
efter retningslinjerne i ”Teknisk anvisning til be-
sigtigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyt-
telseslovens § 3” (Fredshavn, et al., 2010). 

De beskyttede arealer er derudover registreret af 
Ribe Amt i 2001, og områdets habitatnaturtyper 
er kortlagt af Naturstyrelsen i 2008 og 2011. 

Der er ikke foretaget en nærmere kortlægning af 
naturforholdene i den resterende del af Natura 
2000-område N89 eller i Natura 2000-område 
N69. 

Følgende materiale har dannet grundlag for be-
skrivelsen af de eksisterende naturforhold, til-
standsvurderingen og målsætningen for de udpe-
gede arter og naturtyper i Natura 2000-områ-
derne: 
 Natura 2000-plan 2016-2021 for - Vadehavet med Ribe 

Å, Tved Å og Varde Å, H86 Brede Å, H90 Vidå med til-
løb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og F57 Vadehavet 
(Naturstyrelsen, 2016b). 

 Natura 2000-plan 2016-2021 Vadehavet- Natura 2000-
område Nr. 89 Engarealer ved Ho Bugt (Naturstyrelsen, 
2016a).  

 Natura 2000-plan 2016-2021 for Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen. Natura 2000-område Nr. 69 
(Naturstyrelsen, 2016c). 

 Natura 2000-handleplan for Vadehavet, Ribe Å, Tved Å 
og Varde Å, H86 Brede Å, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl 
Sø og Magisterkogen og F57 Vadehavet (Esbjerg 
Kommune, et al., 2012). 

 Natura 2000-handleplan. Vadehavet, Delplan for 
Fuglebeskyttelsesområde F49 Engarealer ved Ho Bugt 
(Varde Kommune, 2012) 

 Natura 2000-handleplan. Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 
(Ringkøbing-Skjern Kommune & Varde Kommune, 
2012)   

 Natura 2000-basisanalyse 2016-21 for Vadehavet Ribe 
Å, Tved Å og Varde Å, H86 Brede Å, H90 Vidå med til-
løb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og F57 Vadehavet 
(Naturstyrelsen, 2013). 

 Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 for Vadehavet - 
Engarealer ved Ho Bugt, Natura 2000-område nr. 89, 
Fuglebeskyttelsesområde F49, (Naturstyrelsen 2013). 

 Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 for Ringkøbing 
Fjord og Nymindestrømmen, Natura 2000-område nr. 
69, Habitatområde H62 og Fuglebeskyttelsesområde 
F43 (Naturstyrelsen, 2014a).  

 Kortlægningsdata fra MiljøGIS og Miljøportalen 
(Miljøministeriet, 2011a; Miljøministeriet, 2015b).  

Data om fugle stammer fra DOF-basen (DOF, 
2015). I forbindelse med udarbejdelsen af pleje-
planen for området (Witt, 2013) blev området 
overfladisk gennemgået en aften (24. maj 2013) 
med henblik på at vurdere status og muligheder 
for områdets ynglefugle. 

3.3. Bilag IV arter 
Habitatdirektivet forpligter Danmark til at forholde 
sig til, om et projekt kan påvirke arter, som er op-
taget på direktivets bilag IV, også uden for de 
egentlige habitatområder. Arter af dyr og planter 
på bilag IV er således omfattet af en særlig be-
skyttelse. Denne beskyttelse er indført i dansk 
lovgivning. 

Forekomsten af bilag IV arter i projektområdet er 
vurderet på baggrund af eksisterende viden 
(Søgaard & Asferg, 2007; Søgaard, et al., 2013; 
Søgaard, et al., 2015a; Søgaard, et al., 2015b; 
Danmarks Miljøportal, 2015) og oplysninger fra 
Varde Kommune. 
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3.4. Depositionsrater 
Depositionsrater for næringsstoffer er beregnet 
ved hjælp af OML modellen, der er en atmosfæ-
risk spredningsmodel (Aarhus Universitet, 2014) 

Tørdepositionshastigheder for NO2 (cm/s) er sat 
til 0.00022, 0.6 og 1.2 for henholdsvis vand, græs 
og skov. Udvaskningskoefficienten for NO2 er 0, 

så derfor er der ingen våddeposition. Omreg-
ningsfaktor for deposition af N: 

 1 g NO2 = 0.304 g N.  

 

 
Varde Ådal.  
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4. IDENTIFIKATION AF NATURA 2000-
OMRÅDER, DER KAN BLIVE PÅVIR-
KET 

Nærhed til Natura 2000-områder  
Varde Renseanlæg ligger umiddelbart uden for 
afgrænsningen af det nærliggende Natura 2000-
område N89 Vadehavet, Figur 3-1.  

Natura 2000-området består af en række habitat-
områder og fuglebeskyttelsesområder, hvor habi-
tatområde H78 og Fuglebeskyttelsesområde 
F49, ligger tættest på projektområdet. 

Afskæringen af spildevandet fra Nr. Nebel og Ny-
mindegab samt udledningen af spildevandet fra 
renseanlæggene i Skovlund og Varde vil ud over 
at berøre Natura 2000-område N89 Vadehavet 
berøre Natura 2000-område N69 Ringkøbing 
Fjord og Nymindestrømmen, Figur 3-1. 

På udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områ-
derne indgår en lang række naturtyper og arter. 

Der findes kun nogle få af de naturtyper og arter 
der er opført på udpegningsgrundlaget inden for 
nærområdet/konsekvensområdet omkring Varde 
Renseanlæg. 

Væsentlighedsvurdering 
Ifølge vejledningen til habitatbekendtgørelsen 
(Naturstyrelsen, 2011e) er en påvirkning ikke væ-
sentlig: 

 Hvis påvirkningen skønnes at indebære negative 
udsving i bestandsstørrelser, der er mindre end de 
naturlige udsving, der anses for at være normale 
for den pågældende art eller naturtype eller  Hvis den beskyttede naturtype eller art skønnes 

hurtigt og uden menneskelig indgriben at ville opnå 

 
Figur 3-1. Placeringen af projektområdet i forhold til berørte Natura 2000-områder, henholdsvis N69 Ringkøbing Fjord og Ny-

mindestrømmen omfattende habitatområde H62 og N89 Vadehavet omfattende H78. 
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den hidtidige tilstand eller en tilstand, der skønnes 
at svare til eller være bedre end den hidtidige til-
stand. Generelt vurderes det, at der er tale om kort 
tid, hvis der sker en naturlig retablering af naturens 
tilstand inden for ca. et år. Midlertidige forringelser 
eller forstyrrelser i en eventuel anlægsfase, der 
ikke har efterfølgende konsekvenser for de arter og 
naturtyper Natura 2000-området er udpeget for at 
beskytte, er almindeligvis ikke væsentlig påvirkning 

I tilknytning til væsentlighedsvurderingen skal det 
klart kunne afvises, at udbygningen af Varde 
Renseanlæg og etablering af et tilknyttet biogas-
anlæg vil medføre en væsentlig påvirkning af de 
nærliggende og berørte Natura 2000-områder.  

Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan på-
virke et Natura 2000-område væsentligt, skal der 
foretages en nærmere konsekvensvurdering af 
projektets virkninger på de berørte Natura 2000-
områder under hensyn til bevaringsmålsætnin-
gerne for de pågældende områder.  

Viser denne vurdering, at projektet vil skade det 
internationale naturbeskyttelsesområde, kan der 
ikke meddeles tilladelse, dispensation eller god-
kendelse til det ansøgte.  

Afstanden fra projektområdet til Natura 2000-om-
råde N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-
men er ca. 24 km, hvorimod Natura 2000-område 
N89 Vadehavet grænser helt op til projektområ-
det ved Varde Renseanlæg, jf. Figur 3-1. 

Begge Natura 2000-områder omfatter tillige 
Ramsarområder, der er beskyttede vådområder 

med særlig betydning for fugle. For Ramsarområ-
derne gælder, at myndighederne er forpligtet til at 
administrere således, at beskyttelsen af områ-
derne fremmes, og at områdets karakter ikke 
ændres. 

4.1. Udpegningsgrundlag, prognose og 
målsætning for naturtyper og arter 

Ifølge Natura 2000-planerne og vandplanerne for 
områderne Ringkøbing Fjord og Vadehavet må 
tilstanden af vandområderne ikke forringes. Målet 
med indsatsprogrammerne er at forbedre den ek-
sisterende vandkvalitet i større søer, vandløb, 
fjorde og kystvande. Forbedringen sker ved en 
reduktion i tilførslen af næringsstoffer og miljøfar-
lige stoffer (Naturstyrelsen, 2016a; 
Naturstyrelsen, 2016c) 

De mest betydende forurenende stoffer i hoved-
vandopland Vadehavet og hovedvandopland 
Ringkøbing Fjord er næringsstoffer (kvælstof og 
fosfor), iltforbrugende organiske stoffer og miljø-
farlige stoffer (pesticider og andre miljøfarlige 
stoffer) (Naturstyrelsen, 2013; Naturstyrelsen, 
2016c).  

4.1.1 Natura 2000-område N89 Vadehavet  
Af Natura 2000-basisanalysen for H78 - Vadeha-
vet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for 
Varde (Naturstyrelsen, 2013) fremgår følgende 
prognose for bevaringsstatus for de udpegede 

arter og naturtyper: (kun relevante naturtyper og 
arter er medtaget) 

Prognosen er gunstig for 
 Arterne bæklampret og odder, som forekommer med 

stabile eller voksende bestande i området. 

Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig 
for:  
 Tidvis våd eng på grund af tilgroning, invasive arter og 

uhensigtsmæssige vandstandsforhold. 
 Rigkær på grund af næringsstofbelastning, uhensigts-

mæssige vandstands-forhold og invasive arter 
 Snæbel og laks på grund af spærringer, manglende 

gyde/opvækstområder samt forringet vandkvalitet. 

Prognosen er ukendt for 
 Havlampret og flodlampret, p.g.a. manglende viden 

om arternes bestandsstørrelse og bevaringsstatus. • 
Stavsild da artens krav til gydeområder, 
bestandsstørrelse og bevaringsstatus er ukendt. 
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Det totale antal registrerede arter og naturtyper i 
henhold til udpegningsgrundlaget for 
habitatområde H78 er oplistet i Tabel 4-1.  

Ifølge den kommunale Natura 2000-handleplan 
for Natura 2000-område N89 er der opstillet 
følgende mål for indsatsen i første planperiode  
(Esbjerg Kommune, et al., 2012) (kun relevante 
naturtyper og arter er medtaget): 
 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige 

hydrologi på strandeng, klitlavninger, tidvis våd eng, 
hængesæk og rigkær.  

 De lysåbne terrestriske naturtyper (tidvis våd eng og 
rigkær) sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og 
pleje.  

 Der skabes forudsætninger for, at forekomster af sure 
overdrev, tørvelavninger, og rigkær kan udvides og 
sammenbindes, hvor det er muligt. Desuden skal tilstan-
den af rigkærene forbedres, og der skabes forudsætnin-
ger for en mindre udvidelse af arealet på Fanø og 
Rømø. 

 Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den 
enkelte arts sårbarhed over for forstyrrelser for alle arter 
på udpegningsgrundlaget. Naturstyrelsen undersøger og 
vurderer, hvor og i hvilket omfang, der er behov for kon-
kret indsats.  

 Der sikres velegnede levesteder for fiskearter og patte-
dyrarter. 

Fugle 
Hele området omfattet af fuglebeskyttelsesområ-
det F49 - Engarealer ved Ho Bugt, er indeholdt i 
afgrænsningen for habitatområde H78.  

 
  

Tabel 4-1. Udpegningsgrundlaget for de dele af Natura 2000-område nr. 89 – habitatområde nr. 78, der grænser op til under-
søgelsesområdet. Naturtyper og arter markeret med * er registreret eller forekommer med stor sandsynlighed i 
nærområdet (Naturstyrelsen, 2016b). 

Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 78 - Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde 

Naturtyper 

 Sandbanke (1110) Visse-indlandsklit (2310) 

 Flodmunding (1130) Græs-indlandsklit (2330) 

 Vadeflade (1140) Søbred med småurter (3130) 

 Lagune (1150) Kransnålalge-sø (3140) 

 Bugt (1160) Næringsrig sø (3150) 

 Rev (1170) Brunvandet sø (3160) 

 Enårig strandengsvegetation (1310) Vandløb (3260) 

 Vadegræssamfund (1320) Våd hede (4010) 

 Strandeng (1330)  Tør hede (4030) 

 Forklit (2110) Kalkoverdrev (6210) 

 Hvid klit (2120) Surt overdrev (6230) 

 Grå/grøn klit (2130)  Tidvis våd eng (6410) * 

 Klithede (2140)  Tørvelavning (7150) 

 Havtornklit (2160) Rigkær (7230) * 

 Grårisklit (2170) Stilkege-krat (9190) 

 Skovklit (2180)  Skovbevokset tørvemose (91D0) 

 Klitlavning (2190) Elle- og askeskov* (91E0) 

Arter 

 Havlampret (1095) Snæbel (1113) * 

 Bæklampret (1096) * Marsvin (1351) 

 Flodlampret (1099) Odder (1355) * 

 Stavsild (1103) Gråsæl (1364) 

 Laks (1106) Spættet sæl (1365) 
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I udpegningsgrundlaget indgår tre meget sjældne 
og fåtallige danske ynglefugle, og en enkelt træk-
fugleart, klyden, som også er relativ fåtallig, Ta-
bel 4-2.  
Tabel 4-2. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område, 

delområde nr. 49, som projektområdet grænser 
op til. (Naturstyrelsen, 2016a). 

Opdateret udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelses-
område nr. 549 – Engarealer ved Ho Bugt 

Ynglefugle 

 Hedehøg 

 Engsnarre 

 Blåhals 

Trækfugle 

 Klyde 

 

Alle arter på udpegningsgrundlaget er fredet i 
Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirekti-
vet samt både Bonn- og Bern-konventionen. 

Af Natura 2000-basisanalysen for F49 Engarea-
ler ved Ho Bugt fremgår følgende prognose for 
bevaringsstatus for de udpegede arter 
(Naturstyrelsen, 2014c).   

Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for: 
 Ynglefuglen blåhals, som forekommer med stabil eller 

stigende bestand i området. 

Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig 
for: 

 Ynglende hedehøg på grund af uhensigtsmæssig land-
brugsdrift og prædation. 

 Ynglefuglen engsnarre på grund af uhensigtsmæssig hy-
drologi, uhensigtsmæssig landbrugsdrift og tilgroning. 

 Trækfuglen klyde på grund af mangel på egnede foura-
gerings- og rasteområder. 

Ifølge Natura 2000-handleplanen for Vadehavet, 
delplan for fuglebeskyttelsesområde F49 - Eng-
arealer ved Ho Bugt er angivet følgende mål for 
indsatsen i første planperiode: (Varde Kommune, 
2012): 
 Sikre velegnede levesteder for ynglefuglen blåhals, med 

vurderet gunstig eller ukendt bevaringsprognose. 
 Sikre velegnede levesteder med individuel hensyntagen 

til arternes krav til hydrologi, drift, pleje, egnede redemu-
ligheder, raste- og fourageringsområder og prædations-
tryk for ynglende hedehøg, engsnarre samt trækfuglen 
klyde med vurderet ugunstig bevaringsprognose. 

 Bekæmpe og forebygge spredning af invasive arter som 
mink. 

 Sikre levesteder med individuel hensyntagen til den en-
kelte arts sårbarhed over for forstyrrelser for alle arter på 
udpegningsgrundlaget.  

 Sikre bl.a. vandfyldte grøfter, enge og dyrkede områder, 
der udgør væsentlige yngle- og fourageringsområder for 
ynglefuglearterne hedehøg, engsnarre og blåhals.  

 Sikre redesteder i landbrugsområder og om nødvendigt 
begrænsning af færdsel i nærområdet for ynglende he-
dehøg. 

 

 
Engarealer i Natura 2000-området nær projektarealet. 

4.1.2 Natura 2000-område Ringkøbing Fjord 
og Nymindestrømmen 

Af Natura 2000-basisanalysen for habitatområde 
H62 – Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen 
(Naturstyrelsen, 2014a) fremgår følgende prog-
nose for bevaringsstatus for de udpegede arter 
og naturtyper: (kun relevante naturtyper og arter 
er medtaget). 

Prognosen er således ugunstig eller blevet vur-
deret ugunstig for:  
 Lagune (Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen) på 

grund af stor belastning med næringsstoffer fra oplan-
det. 

 Vandløb, da vandløbene mange steder på de nedre dele 
af de mindre vandløb vedligeholdes for hårdt, der er for 
stor sandvandring, og flere fremstår stærkt regulerede. 

 Vandranke (Falen Å) da bestanden er lille, og der kon-
kurrence med og risiko for tilgroning af andre arter af 
vandplanter, der trives godt i næringsrigt vand. 
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Prognosen er ukendt for 
 Damflagermus, havlampret, flodlampret, stavsild og maj-

sild på grund af manglende viden om forekomst og/eller 
manglende tilstandsvurderingssystem for artens leveste-
der.  

Det totale antal registrerede arter og naturtyper i 
henhold til udpegningsgrundlaget for habitatom-
råde nr. 62 er oplistet i Tabel 4-3. 

Fugle 
I udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesom-
råde F43 Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-
men indgår en lang række arter, herunder flere 
vandfugle, Tabel 4-4. Projektet kan dog have en 
vis indirekte relevans eftersom prognosen er 
ugunstig eller er vurderet som ugunstig for disse 
arter (Naturstyrelsen, 2014a).  
 Knopsvane, sangsvane, pibesvane, mørkbuget knorte-

gås, gravand, pibeand, spidsand, skeand, hvinand og 
blishøne pga. tilbagegang i arternes forekomst inden for 
området som en følge af nedgang i fødeudbuddet især 
pga. for stor belastning med næringsstoffer i fjorden. 

  

 
  

Tabel 4-3. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 
69 – Habitatområde nr. 62. Naturtyper og arter med 
relevans for projektet er markeret med * 
(Naturstyrelsen, 2016c). 

Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 62 - Ringkø-
bing Fjord og Nymindestrømmen 

Naturtyper  

 Flodmunding (1130) Klitlavning (2190) 

 Lagune (1150) * Kransnålalge-sø (3140) 

 Strandeng (1330) Næringsrig sø (3150) 

 Forklit (2110) Brunvandet sø (3160) 

 Hvid klit (2120) Vandløb (3260)* 

 Grå/grøn klit (2130) Tør hede (4030) 

 Klithede (2140) Tørvelavning (7150) 

 Havtornklit (2160) Rigkær (7230) 

 Grårisklit (2170)  

Arter  

 Havlampret (1095) Laks (1106) 

 Flodlampret (1099) Odder (1355) 

 Majsild (1102) Vandranke (1831)* 

 Stavsild (1103)  

 

Tabel 4-4. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 
69 – Fuglebeskyttelsesområde nr. 43 
(Naturstyrelsen, 2016c). 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 43 
Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen 

Arter  

Ynglefugle: 

 Rørdrum Brushane 

 Skestork Fjordterne 

 Rørhøg Splitterne 

 Plettet rørvagtel Havterne 

 Klyde Mosehornugle 

 Almindelig ryle  

Trækfugle  

 Knopsvane Skeand 

 Pibesvane Hvinand 

 Sangsvane Stor skallesluger 

 Kortnæbet gås Havørn 

 Grågås Blå kærhøg 

 Bramgås Vandrefalk 

 Mørkbuget knortegås Blishøne 

 Gravand Klyde 

 Pibeand Almindelig ryle 

 Krikand Lille kobbersneppe 

 Spidsand  
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4.2. Naturtilstand i arealerne tilgræn-
sende projektområdet 

4.2.1 Naturtyper 
I nærområdet har Naturstyrelsen kortlagt fore-
komster af naturtyperne rigkær og tidvis våd eng, 
Figur 4-2. Udbredelsen af de kortlagte naturtyper 
varierer fra kortlægningen i 2008 til kortlægnin-
gen i 2011, idet begge naturtyper blev vurderet til 
at have en større udbredelse i 2008 end i 2011. I 
forbindelse med udarbejdelsen af en plejeplan for 
området (Witt, 2013) blev arealerne besigtiget i 
2013. Ved besigtigelsen fandt man yderligere fo-
rekomster af plantesamfund, der kan karakterise-
res som rigkær, og andre forekomster, der har 
potentiale til at udvikle sig til naturtypen tidvis våd 
eng. Den ene af de nye forekomster af rigkær lig-
ger ca. 300 m. sydøst for renseanlægget. 

Rigkær 
De forekomster af rigkær, der findes i engene i 
Varde Ådal, udgør arealmæssigt en lille del af 
områdets store eng- og mosearealer. Rigkærene 
er her truet af tilgroning med høje græsser og ur-
ter. Rigkæret øst for Ndr. Boulevard indeholder 
arter som næb-star, engkabbeleje, trævlekrone, 
kær-dueurt, kær- og sump-snerre, eng-forglem-
migej, spids spydmos, almindelig star, grå star, 
sump-kællingetand m.fl. Arealet afgræsses eks-
tensivt, men vegetationen er høj, idet høje græs-
ser og urter som eng-rørhvene, kær-tidsel, 

   
Figur 4-2. Habitatnaturtyper i nærområdet omkring Varde Renseanlæg.  Ortofotos 2012. 
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strand-kogleaks, kær-svovlrod, mjødurt, høj sød-
græs, rørgræs og tagrør er udbredte på lokalite-
ten.  

Selvom vegetationen er præget af høje græsser 
og urter vurderes naturtilstanden af rigkæret til at 
være god både med hensyn til struktur og artsin-
deks.  

Sydvest for renseanlægget er der fundet endnu 
to områder med rigkærsvegetation, der ikke er 
medtaget i Naturstyrelsens kortlægning af rigkær. 
(Witt, 2013) Lokaliteterne ligger i et meget vådt 
og sumpet moseområde, der strækker sig over et 
område centralt i engområdet. Generelt ligger 
moseområdet lavt, kun 1 – 2 meter over åens 
vandspejl. Mosen er generelt forsumpet og 
ufremkommelig, og domineres af pil, dynd-pad-
derok, høj sødgræs og nikkende star med en del 
bukkeblad og gifttyde og især mod syd en del 
kærmysse. Dele af mosen kan karakteriseres 
som rigkær. Figur 4-2. I de to områder findes en 
del dynd-padderok og bukkeblad, men der findes 
også arter som top-star, næb-star, toradet star, 
eng-kabbeleje, angelik, gul iris og bl.a. mosserne 
nedløbende bryum og spids spydmos samt 200 
og 300 gøgeurter, flest kødfarvet gøgeurt, men 
også en del maj-gøgeurt. Det vurderes at rigkæ-
rene kan indgå i Naturstyrelsens næste kortlæg-
ning af habitatnaturtyper. I den forbindelse vil 
arealerne også blive tilstandsvurderet.  
  

 
Kærmysse – en karakteristisk plante i rigkær 
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4.2.2 Tidvis våd eng 

Naturstyrelsen har kortlagt en enkelt lokalitet 
med naturtypen tidvis våd eng. Lokaliteten er be-
liggende ca. 500 m. sydøst for renseanlægget. 
Arealet er ugræsset og under tilgroning med høje 
græsser og urter. De dominerende arter er almin-
delig fredløs, almindelig mjødurt, eng-rørhvene, 
knopsiv og lysesiv. Indimellem findes sphag-
numpuder (Sphagnum fallax) katteskæg, blåtop, 
almindelig star, tormentil, kær-tidsel og sump-
kællingetand. Naturtilstanden er moderat på 
grund af tilgroning med høj vegetation, Figur 4-3. 

Ifølge plejeplanen for området (Witt, 2013) findes 
der flere områder, der har potentiale til at udvikle 
sig til naturtypen tidvis våd eng, hvis arealerne 
ryddes for træopvækst og plejes hensigtsmæs-
sigt med afgræsning.  

Varde Kommune er på nuværende tidspunkt i 
gang med at effektuere plejeplanen ved at rydde 
arealer for træopvækst og forberede arealerne til 
afgræsning med kvæg og heste. Det forventes at 
den igangsatte pleje af arealerne vil forbedre na-
turtilstanden af de terrestriske habitatnaturtyper i 
området. 

4.2.3 Vandløb 

Varde Å er udpeget som habitatnaturtypen vand-
løb. Ifølge Vandplan for Hovedvandopland Vade-
havet (2009-15) (Naturstyrelsen, 2013) har Varde 

 
Figur 4-3. Naturtilstanden af naturtyper i umiddelbar nærhed af Varde Renseanlæg. Ortofotos 2012. 
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Å god økologisk tilstand og lever derved op til 
målsætningen for vandløbet.  

I Varde Å er et stort vandløb med en deraf stor-
vandføring på mere end 5.000 l/s, Figur 4-4. Der 
findes en lang række rentvandsarter i åen, som 
omfatter både døgnfluer og slørvinger, heriblandt 
døgnfluerne Nigrobaetis niger og Ephemera da-
nica, samt slørvingerne Perlodes microcephala, 
Isoperla grammatica og Isoperla difformis.  

Varde Å er genslynget på strækninger opstrøms 
renseanlægget, men på strækningen i nærområ-
det ligger de gamle afsnørede åslynger som ret 
nærings- og okker belastede søer i de tilstø-
dende eng- og moseområder.  

 

 
Figur 4-4. Døgnmiddelværdier for vandføringen i Varde Å op-

strøms rensningsanlægget angivet i m3/s. 
(Danmarks Miljøportal, 2015). 

4.2.4 Næringsrig sø 

En af de afsnørede åslynger er kortlagt som na-
turtypen Næringsrig sø. Søen har en god naturtil-
stand. 

4.3. Arter på udpegningsgrundlaget 
I det følgende er kun omtalt arter der anses for 
relevante i forhold til vurderingen af påvirkningen 
fra projektet.  

Udpegningsarterne odder og snæbel er også 
medtaget på habitatdirektivets bilag IV.  

4.3.1 Odder 

Odder findes udbredt i Varde Å systemet, og 
spor af odder er i marts 2015 observeret under 
broen over Nordre Boulevard ca. 300 m syd for 
renseanlægget.  

4.3.2 Fisk 

Fiskearterne laks, snæbel, bæklampret, hav-
lampret, flodlampret, stavsild er på udpegnings-
grundlaget i området. Alle arter bortset fra bæk-
lampret er anadrome, dvs. de lever som voksne i 
saltvand, men gyder i ferskvand.  

Ifølge den nyeste version af den danske rødliste 
er det dog ikke sandsynligt, at stavsild nogen-
sinde har gydt i danske vandløb, hvilket betyder, 
at den kun findes som saltvandsfisk i Danmark 
(Carl, 2012).  

Varde Å er levested for arterne snæbel, laks og 
bæklampret. Udbredelsen af hav- og flodlampret 
og stavsild er ikke særligt godt undersøgt og ar-
ternes tilstedeværelse i Varde Å er ukendt.  

Flodlampretten anses dog for at være relativ ud-
bredt i Vestjylland. Der er ligeledes kendskab til, 

at havlampretten findes i gydende bestande i en 
række vandløb med udløb i Vadehavet; men en 
egentlig bestandsstørrelse kendes ikke. 

Snæbel 
Snæblen, der er en laksefisk, findes kun i Dan-
mark og det vurderes, at der kun findes selvre-
producerende bestande i Ribe Å, Varde Å, Vidå 
og Brede Å, der alle har udløb i Vadehavet. De 
nyeste vurderinger af gydebestandene i Ribe Å, 
Varde Å, Vidå og Brede Å er på henholdsvis 
1.862, 527, 1.000-2.000 og 30-50 fisk (Nielsen, 
et al., 2010).  

Bæklampret 
Bæklampretten er relativ almindelig og findes i 
alle større åsystemer, herunder Varde Å. Den er 
dog mindre hyppig i de nedre dele af åerne 
(Møller & Hingst, 2012a).   

 
Snæbel ©Per N. Grøn 
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Laks 
Laksen har tidligere været udbredt i de vestjyske 
vandløb fra Vidå i syd til Storå i nord samt i Gu-
denå. I dag findes der kun bestande af den oprin-
delige danske laks i Skjern Å, Ribe Å, Varde Å og 
muligvis i Storå. Ligesom i Ribe Å er laksebe-
standen i Varde Å lille og truet.  

4.3.3 Fugle 

4.3.4 Observationer af udpegningsarter i om-
rådet  

Der findes kun en enkelt observation af de fugle, 
der er opført på udpegningsgrundlaget i nærom-
rådet omkring Varde Renseanlæg.  

Hedehøg er ikke observeret i de seneste 10 år 
inden for nærområdet, og det vurderes, at nær-
området omkring renseanlægget ikke indeholder 
velegnede levesteder for klyde. 

Engsnarren er ikke observeret i nærområdet, 
men er i perioden 2003-2005 observeret i Varde 
Ådal. Varde Ådal var et af de sidste steder i Dan-
mark, der husede en fast bestand af engsnarre, 
og der er derfor igangsat projektet ”Operation 
Engsnarre” der skal medvirke til, at engsnarren 
igen bliver fast ynglefugl i ådalen (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2000). Projektområdet ligger 
mere en 1 km fra de nærmeste arealer, der er 
omfattet af ”Operation Engsnarre”  

. 

Blåhals 
Blåhalsen er meget sjælden, og findes kun som 
fast ynglefugl i marskområderne ved Vadehavet.  

Arten er en regelmæssig ynglefugl i Varde Ådal, 
og den blev observeret syngende i 2007 i Varde 
Kær vest for renseanlægget. Kombinationen af 
rørskovsbevoksede grøfter og afgræssede enge 
gør nærområdet til et potentielt yngleområde for 
arten. 

4.4. Bilag IV arter 
Foruden snæbel og odder er der yderligere regi-
streret følgende bilag IV-arter i de 10 x 10 km 
UTM kvadrater, som projektområdet ligger inden-
for:  

4.4.1 Birkemus 
Birkemus er inden for de seneste år blandt andet 
registreret i Varde Ådal øst for Varde, ved Stav-
skær og i nærheden af Filsø. Arten er svær at re-
gistrere, og det er muligt, at den findes i nærom-
rådet.  

4.4.2 Grøn kølleguldsmed 

Grøn kølleguldsmed er siden 2011 registreret i 
Varde Å-systemet (Søgaard, et al., 2015b), og 
her også i åen umiddelbart syd for projektområ-
det (Danmarks Miljøportal, 2015).  

4.4.3 Spidssnudet frø 

Spidssnudet frø er udbredt i hele Varde Kom-
mune, og det vurderes, at der i området findes 
egnede levesteder for arten. Der er dog ingen re-
gistreringer af arten inden for nærområdet. 

4.4.4 Flagermus 

Flere arter af flagermus kan forekomme i områ-
det. Ifølge ”Håndbog om dyrearter på habitatdi-
rektivets bilag IV” (Søgaard & Asferg, 2007) lig-
ger projektområdet inden for udbredelsesområ-
det for tre arter af flagermus; vandflagermus, 
brunflagermus og sydflagermus. Det vurderes, at 
undersøgelsesområdet og landskabet omkring 
indeholder egnede levesteder for flere af arterne. 

4.4.5 Markfirben 
Markfirben er ikke registreret i projektområdet. 
Det er ikke sandsynligt at markfirben findes i 
nærområdet. Et muligt levested kan være hede-
arealer syd for renseanlægget lige øst og vest for 
Nordre Boulevard, men arealet er ret tilgroet i 
træopvækst, og vurderes ikke umiddelbart veleg-
net som levested. 
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5. MILJØPÅVIRKNINGER  

5.1. Anlægsfasen 
Bygge- og anlægsaktiviteter vil kun berøre area-
ler, der ligger inden for det nuværende rensean-
læg og dermed uden for afgrænsningen af Na-
tura 2000-området. Der vil derfor ikke ske en di-
rekte påvirkning af hverken biotoper eller arter 
som følge af anlægsarbejdet.  

Der vil ikke forekomme emissioner under an-
lægsfasen, som vil have en væsentlig indflydelse 
på sårbare naturtyper.  

5.1.1 Forstyrrelse af arter 

Den eneste udpegningsart/Bilag IV art, der po-
tentielt kan forstyrres i anlægsfasen er odder, der 
er konstateret i Varde Å ca. 300 meter syd for 
renseanlægget. Det vurderes, at øget kørsel og 
byggeaktivitet i anlægsfasen kun medfører en 
marginal forstyrrelse i form af støj, idet den væ-
sentligste kilde til støjpåvirkningen af odder vur-
deres at være fra trafikken, der passerer dal-
broen over Varde Å ved Ndr. Boulevard.  

Såfremt der vil være en mindre forstyrrelse under 
anlægsfasen, har odderen gode muligheder for 
at finde mere uforstyrrede områder i engarea-
lerne langs åen. Forstyrrelserne fra anlægsarbej-
derne vil heller ikke afvige meget fra det øvrige 
normale aktivitetsniveau på renseanlægget og i 
tilknytning til den nærliggende genbrugsplads. 
Erfaringer fra de senere år, viser at odderen er 

blevet mindre sky, og mere vant til menneskelig 
aktivitet. Den observeres oftere i mindre vand-
løbssystemer og også i bebyggede områder 
f.eks. i Ribe By (Jensen, 2014).  

Det vurderes, at passageforholdene for odder un-
der vejbroen over Varde Å er så gode, at en let 
øget trafik som følge af anlægsarbejderne ikke 
udgør en væsentlig trussel mod odderen. Samlet 
set vil påvirkning i anlægsfasen ikke udgøre en 
trussel mod odderens forekomst og bevarings-
målsætning i Varde Å. 

5.2. Driftsfasen 
Da projektet kun berører arealer, der ligger uden 
for Natura 2000-området vurderes det, at ingen 
naturtyper eller levesteder for arter berøres di-
rekte af projektet. 

5.2.1 Udledning af spildevand 
Der produceres ikke spildevand på biogasanlæg-
get, idet rejekt vandet stammende fra slamafvan-
dingen kan betragtes, som en del af det interne 
flow i forbindelse med rensningen af spildevan-
det. Rejekt vandet ledes derfor tilbage til rens-
ningsanlægget.  

Den samlede mængde af renset spildevand, der i 
en udbygget situation vil udledes i Varde Å vil i 
gennemsnit være ca. 14.073 m3/døgn.  

Forøgelsen i udledningen af renset spildevand 
fra Varde Renseanlæg til Varde Å på ca. 4.555 

m3/døgn, vil medføre en forøgelse af den hydrau-
liske belastning af Varde Å med ca. 53 l/s. Set i 
forhold til åens mindste døgnmiddelvandføring på 
ca. 5.000 l/s vil dette svare til en forøgelse på ca. 
1 %, hvilket ikke vil påvirke vandløbets fysiske 
forhold og kvaliteter.  

Næringsstoffer og iltforbrugende stof 
Ved afskæringen af spildevandet fra Nr. Ne-
bel/Nymindegab reduceres den årlige tilledning 
af næringsstoffer til Ringkøbing Fjord og dermed 
Natura 2000-område N69 med henholdsvis ca.  
4.413 kg kvælstof, ca. 372 kg fosfor og ca. 
15.283 kg COD. 
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Den samlede udledning fra renseanlæg til Natura 
2000-området udgør dog kun en lille del i forhold 
til den samlede udledning af næringsstoffer til 
området, Figur 5-1. Da den samlede udledning 
fra renseanlæg i oplandet til Ringkøbing Fjord er i 
2014 opgjort til 52 ton kvælstof/år og 6 ton fos-
for/år (Naturstyrelsen, 2015b), svarer reduktionen 
dog alligevel til en reduktion af kvælstof på ca. 
8,5% ved afskæringen af spildevandet til Varde 

Renseanlæg. Reduktionen i udledningen af fos-
for kan ikke helt sammenlignes, da beregnin-
gerne er udført på mængden af opløst fosfor.  

Reduktionen i udledningen til Natura 2000-om-
råde 69 er derfor i overensstemmelse med mål-
sætningen for området om en nedbringelse af 
dens samlede belastning med næringsstoffer til 
fjorden for derved at fremme en gunstig beva-
ringsstatus for naturtyper og arter på udpeg-
ningsgrundlaget. Tilsvarende kan reduktionen i 
udledningen af iltforbrugende stoffer medvirke til 
en forbedring af forholdene for vandløbsfaunaen 
og -floraen i den nedre del af vandløbssystemet 
og bunddyr i fjorden. Det vi derfor være sandsyn-
ligt, at forholdene for vandranke, der forekommer 
i Falen Å i den nedre del af Lydum Å systemet, 
kan forbedres som følge af reduktionen i næ-
ringsstofniveauet.   

Ved afskæringen af spildevandet fra Nr. Ne-
bel/Nymindegab og Outrup til Varde Renseanlæg 
kunne der være risiko for en forøgelse af udled-
ningen af næringsstoffer til Vadehavet. Et af ho-
vedformålene med centraliseringen er en forbed-
ring af rensningseffektiviteten i forhold til tidligere, 
og der vil derfor også ske en reduktion i den 
samlede udledning af næringsstoffer til slutreci-
pienten, selv når bidraget fra Nr. Nebel/Nyminde-
gab og Outrup medregnes.  

Den årlige reduktion i udledningen af nærings-
stoffer til Natura 2000-område N89 Vadehavet, er 
således estimeret til ca. 2.638 kg kvælstof og 300 
kg fosfor pr. år, mens udledningen af iltforbrug-
ende stof stiger med 22.562 kg COD. 

Som for Natura 2000-område nr. 69 Ringkøbing 
Fjord og Nymindestrømmen udgør udledningen 

fra renseanlæg ligeledes kun en lille del i forhold 
til den samlede udledning af næringsstoffer til 
Vadehavet, Figur 5-2.  

 

 
Figur 5-1. Den kildeopsplittede landbaserede belastning for Ho-

vedvandopland Ringkøbing Fjord (Naturstyrelsen, 
2013). 

 

 
Figur 5-2. Den kildeopsplittede landbaserede belastning for Hovedvandop-

land Vadehavet (Naturstyrelsen, 2014d). 
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Den relative reduktion i udledningen af 
næringsstoffer ved centraliseringen vil dog ikke 
have den store effekt for tilstanden i Vadehavet, 
da reduktionen kun udgør mindre end 1,5 % af 
den samlede udledning fra renseanlæg på 
henholdsvis 215 ton kvælstof og 23 ton fosfor.  

En del af det kvælstof, der udledes vil blive 
omsat eller tilbageholdt i de vandløb, der fører til 
slutrecipienten. Der vil derfor være en forskel på 
den samlede udledning, såfremt en del af 
spildevandet udledes længere opstrøms end 
Varde Renseanlæg. Kvælstofbidraget fra 
renseanlæg, der ved centraliseringen afskæres til 
Varde Renseanlæg udgør ca. 4.450 kg pr. år. 
Under forudsætning af at rentensionen i 
vandløbssystemet er ca. 20% ( (Mulholland, et 
al., 2009; Højberg, et al., 2015), vil der i 0-
alternativet blive tilbageholdt ca. 890 kg kvælstof 
svarende til ca. 34% i forhold til den samlede 
reduktion i i mængden af kvælstof, der opnås ved 
centraliseringen. Der vil således ske  en 
nettoreduktion af den årlige tilførsel af kvælstof til 
Vadehavet på ca. 1.748 kg.  

Der vil ved centraliseringen ske en forøgelse på 
ca. 39% i udledningen af iltforbrugende stof 
(COD) til Varde Å. Ved en konservativ omregning 
fra COD til BI5 (reduktionsfaktor på 1,8) og en 
minimumsvandføring på 5.000 l/s vil udledningen 
af iltforbrugende organisk stof fra Varde Rense-
anlæg efter udbygningen bidrage med en for-
øgelse af koncentrationen af BI5 på 0,44 mg/l i 

Varde Å nedstrøms renseanlægget. Baseret på 
data fra 2010 vil dette medføre en stigning fra 1,1 
mg/l til ca. 1,5 mg/l BI5. Målsætningen om en 
god økologisk tilstand i Varde Å kan derved op-
retholdes ved udvidelsen af renseanlægget. Kra-
vet for en god økologisk tilstand er 1,8 mg/l BI5 
(Naturstyrelsen, 2014d). 

Stigningen i vandets indhold af iltforbrugende stof 
vil derfor ikke væsentligt forringe forholdende for 
Varde Å’s bestand af rentvandsarter, heriblandt 
grøn kølleguldsmed, eller overlevelse eller be-
standsstørrelse af beskyttede fiskearter opført på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 
N89 Vadehavet.  

Miljøfarlige og miljøfremmede stoffer 
Der findes ingen kvantitativ vurdering af belast-
ningen af miljøfarlige forurenende stoffer i vand-
områder i Hovedvandopland Vadehavet 
(Naturstyrelsen, 2014d).  

Erfaringsmæssigt kan et mindre antal stoffer, an-
ført nedenstående, dog i visse tilfælde give an-
ledning til overskridelse af miljøkvalitetskrav i et 
vandområde (Naturstyrelsen, 2011c).   
 Bly,  
 DEHP,  
 kviksølv,  
 nikkel,  
 nonylphenol,  
 Barium, 
 Bisphenol A,  
 DBP,  
 kobber,  
 krom,  
 LAS,  

 PFAS,  
 triphenylphosphat, 

Erfaringer viser, at lavt udbyggede anlæg med 
ringe fortynding af udledningen har større sand-
synlighed for overskridelser af miljøkvalitetskra-
vene, hvorimod udledninger fra normalt bela-
stede renseanlæg udbygget med både kvælstof 
og fosforfjernelse ved en god fortynding i vand-
området normalt ikke vil give anledning til over-
skridelser af miljøkvalitetskravene. 

Ved centraliseringen af renseanlæggene og ud-
bygningen af Varde Renseanlæg vil en større del 
af spildevandet blive renset mere effektivt, og 
selv med en beskeden udvidelse af den samlede 
mængde renset spildevand forventes det at den 
samlede udledning af miljøfarlige og miljøfrem-
mede stoffer til Vadehavet ikke vil forøges væ-
sentligt. Det kan dermed afvises, at en let forøget 
udledning af spildevand til Varde Å vil medføre 
en væsentlig påvirkning af miljøfarlige- og miljø-
fremmede stoffer for arter og naturtyper opført på 
udpegningsgrundlag for Natura 2000-område Va-
dehavet.  

5.2.2 Påvirkning af udpegningsarter og bilag 
IV arter- inden for nærområdet N89. 

I nærområdet findes levesteder for udpegnings-
arterne odder, bæklampret, laks, snæbel samt 
blåhals og evt. hedehøg og engsnarre. 

Grøn kølleguldsmed findes i Varde Å syd for pro-
jektområdet og øvrige bilag IV arter som birke-
mus, markfirben, spidssnudet frø og flere arter af 
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flagermus kan potentielt have levesteder i områ-
det.  

De biotoper, der kan tjene som leve- og opholds-
steder for arterne vil ikke blive påvirket af projek-
tet.  

5.2.3 Påvirkning af habitatnaturtyper 

Biogassen vil ikke indeholde ammoniak i måle-
lige koncentrationer (< 1 ppm), og der vil kun 
undtagelsesvis ske udslip af gas, der i dette til-
fælde vil afbrændes i anlæggets gasfakkel. 
  

 
Artsrig natureng/kær i Varde Ådal.  
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Der vil være en begrænset emission af kvælstof 
fra biogasanlæggets gasmotor. Emissionen vil 
medføre en afsætning (deposition) af kvælstof i 
de nærliggende arealer, Figur 5-3. 

Der er fastlagt følgende tålegrænser for de kort-
lagte habitatnaturtyper (Bak, 2013), der findes i 
nærområdet: 
  Rigkær: 15-25 kg.N/ha/år 
 Tidvis våd eng: 15-25 kg N/ha/år 

Der er ikke angivet tålegrænser for naturtyperne 
Vandløb og Næringsrig sø. 

Baggrundsbelastningen i Varde Kommune er 
16,6 kg N/ha/år, og den ligger derved lige over 
det laveste niveau for tålegrænsen for naturty-
perne. Tålegrænsen for kvælstofeutrofiering er 
fastsat som den højeste deposition af kvælstof 
som NHx og/eller NOy, hvorunder skadelige ef-
fekter på økosystemets struktur og funktion ikke 
vil forekomme (Damgaard, et al., 2007). 

Ifølge husdyrgodkendelseslovens § 7 omfatter 
Kategori 1-natur de ammoniakfølsomme Natura 
2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrund-
laget for området, og som Naturstyrelsen har 
kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlæg-
ningen, samt §3 beskyttede heder og overdrev 
der ligger inden for Natura 2000-områder. (Miljø- 
og Fødevareministeriet, 2016a). 

De kortlagte habitatnaturtyper og et hedeareal 
syd for Varde Å betegnes som Kategori 1-natur, 

 
Figur 5-3. Den årlige deposition af kvælstof angivet som kg N/ha/år. Ortofotos 2012. 
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og her er der skærpede krav til udledning af luft-
båren kvælstof.  

I forbindelse med kvælstofudledninger fra land-
brug er der fastsat et krav om et maksimal depo-
sitions bidrag på 0,7 kg N/ha/år, som kan anven-
des som grundlag for vurderingen af kvælstofde-
positionen fra biogasanlægget. Dette beskyttel-
sesniveau er fastlagt ud fra det bedste videnska-
belige grundlag for, hvornår en ammoniakdeposi-
tion kan skade et internationalt naturbeskyttel-
sesområde. Det er vurderet, at udledninger, der 
ligger under denne grænse, ikke medfører væ-
sentlige ændringer i de berørte naturtyper. 
(Miljøstyrelsen, 2011b). Denne grænse nedsæt-
tes, hvis der er kumulative effekter ved udledning 
fra andre husdyrbrug. Ved Varde renseanlæg fin-
des ikke husdyrbrug i nærheden, der kan bidrage 
til kvælstofdepositionen.  

Beregninger af depositionen viser, at grænsen på 
0,7 kg.N/ha/år lige berører det nærmeste eng-
areal uden for projektområdet jf. Figur 5-3. 

Sammen med baggrundsværdien vil kvælstofde-
positionen lige uden for projektområdet være på 
et niveau på ca. 17,8 kg N/ha/år. Den maksimalt 
acceptable belastning, hvor rigkær vil kunne be-
vares som type uden uacceptable skadelige ef-
fekter, er på 20 kg N/ha/år (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2003). Under denne grænse vil 

de fleste arter fortsat være tilstede og de uøn-
skede arter vil ikke være dominerende. 

Det kan dermed afvises, at emissionen af kvæl-
stof fra gasmotoren vil have en væsentlig effekt 
på de nærliggende habitatnaturtyper.  

5.2.4 Uheld/utilsigtede hændelser 

Udslip af slam, urenset spildevand eller andre 
forurenende stoffer i forbindelse med utilsigtede 
hændelser, udgør en potentiel fare for forurening 
af Varde Å og de tilstødende naturområder.  

Et eventuelt udslip fra renseanlæg eller biogas-
anlæg vil kunne holdes og håndteres inden for 
det kommende digeanlæg. Det kan dermed afvi-
ses, at der kan ske skade på de udpegede habi-
tatnaturtyper. 

5.3. Demonteringsfasen 
Påvirkningerne i forbindelse med en demontering 
af rensningsanlæg og tilhørende biogasanlæg vil 
principielt minde om påvirkningerne i anlægsfa-
sen med hensyn til forstyrrelser.  

Efter nedlæggelsen af rensningsanlæg og bio-
gasanlæg vil arealet relativt hurtigt kunne udvik-
les til et lavliggende engareal med naturtyper 
som i det tilgrænsende Natura 2000-område.  

5.4. Kumulative effekter 
Det er i vandplanen for hovedvandopland Vade-
havet (Naturstyrelsen, 2014d) vurderet, at der er 
behov for forbedret rensning på en række anlæg 
med en reduktion af belastningen med kvælstof 
og fosfor til Vadehavet. 

Foruden realiseringen af projektet vedrørende 
udbygning af Varde Renseanlæg vil en yderligere 
rensning af spildevandet i oplandet til Vadehavet 
bidrage til en reduktion af den samlede udledning 
af næringsstoffer til Vadehavet. Dette vil bidrage 
til en forbedring af miljøtilstanden og til målopfyl-
delse for Natura 2000-området.    

Frem til 2021 forventes der at ske en yderligere 
reduktion i belastningen af vandområderne med 
næringsstoffer som resultat af allerede iværk-
satte eller planlagte tiltag inden for vandområde-
distriktet. Således forventes landbrugsmæssige 
tiltag og allerede vedtagne større naturgenopret-
ningsprojekter, som vådområder, at bidrage til 
yderligere reduktion i kvælstofafstrømningen 
(Jensen, et al., 2014; Naturstyrelsen, 2014d).   

5.5. Afværgeforanstaltninger 
Der vurderes ikke at være behov for yderligere 
afværgeforanstaltninger end de plejetiltag, der al-
lerede er igangsat i engarealerne i Natura 2000-
område N89. Pleje med afgræsning og høslæt, 
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bidrager til at nedsætte kvælstofbelastningen på 
naturtyperne ved fjernelse af næringsstoffer.  

 
Varde Å opstrøms Varde Renseanlæg. I en situation med vindstuvning. 
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6. KONKLUSION  
Udbygningen af Varde Renseanlæg samt anlæg-
gelsen og driften af et tilknyttet biogasanlæg vil 
ikke medføre væsentlige negative påvirkninger af 
hverken slutrecipienterne i Natura 2000-område 
nr. 89 Vadehavet eller Natura 2000-område nr. 
69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Lige-
ledes vil projektet ikke medføre væsentlige nega-
tive påvirkninger af arter eller habitatnaturtyper i 
habitatområde 89, hverken i eller uden for den 
del, der er beliggende inden for nærområdet til 
projektområdet.  

Derimod vil der ved gennemførelsen af centrali-
seringen af spildevandsrensningen og udbygnin-
gen af Varde Renseanlæg ske en reduktion i ud-
ledningen af næringsstoffer til begge Natura 
2000-områder. Dette vil bidrage til en forbedring 
af den generelle miljøtilstand og dermed bidrage 
til, at en gunstig bevaringsstatus for en række ar-
ter og habitatnaturtyper opført på udpegnings-
grundlaget kan opnås eller bibeholdes.  

Der vil blive udledt en forøget mængde renset 
spildevand fra det udbyggede Varde Rensean-
læg. Spildevandet vil være bedre renset end i 
den nuværende situation, men der vil udledes en 
større mængde af iltforbrugende stoffer.  

Ændringer i udledningen vil dog ikke medføre en 
væsentlig påvirkning af den økologiske tilstand i 
Varde Å. Forøgelsen i udledningen vil heller ikke 

medføre væsentlige forringelser i gydesuccesen 
for åens bestand af laks og snæbel, der begge 
indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området.  

Der vil ikke ske emissioner af luftbåret kvælstof i 
en grad, at det medfører en væsentlig øget kvæl-
stofafsætning i de tilstødende beskyttede habitat-
naturtyper, således at tålegrænsen for habitatna-
turtyperne overskrides.  

I forbindelse med anlægsfasen kan der fore-
komme kortvarige forstyrrelser for områdets be-
stand af odder. Forstyrrelserne vil ikke medføre 
nogen påvirkninger af bestanden eller odderens 
ynglesucces i området.   

Projektet vil ikke hindre muligheden for at opnå 
gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundla-
get i Natura 2000-områderne N89 Vadehavet og 
N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. 

Det kan dermed afvises at projektet vil have en 
væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne 
herunder arter og naturtyper på udpegnings-
grundlaget. Ligeledes vil projektet heller ikke 
medføre skade på yngle- og rasteområder for fo-
rekommende bilag IV-arter.
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