
OM LUGT  
Naturbiogas Sode vil ikke lugtmæssigt genere nærmiljøet
Biogasanlæggets biologiske lugtbehandling er designet ud fra moderne teknologi,  
og alle beregninger viser, at anlægget ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener  
for nærmiljøet. Lovgivningen, der regulerer området, vil blive overholdt.

Overholder grænseværdier fra nærmeste nabo 
En totalberegning af lugtemissioner ved normal drift viser, at der ikke er lugt over 1,0 OU/m3  
udover 722 meter, det vil sige afstanden fra skorsten til Grarupvej 52, som er nærmeste nabo.  
Længere væk er der blot endnu mindre lugtpåvirkning. 

Nærmeste landsby er Hejsager, mens nærmeste byzone er Øsby. Lugtbidraget vil begge disse ste-
der være henholdsvis 0,5 OU og 0,2 OU eller lavere. Længere væk, som for eksempel Starup eller 
Årøsund, vil der ikke være lugtbidrag.

Hvor meget må det lugte? 
I Danmark har vi strenge krav til lugtgrænseværdier, og der er forskellige lugtgrænseværdier for 
henholdsvis industri og landbrug. Et biogasanlæg falder under kategorien ”industri”, der har langt 
strengere grænseværdier, end landbruget har. Så når det gælder biogasanlæg løfter  
myndighederne altså pegefingeren og stiller langt skrappere krav. 

 (Kilder: husdyrbekendtgørelsen og Lugtvejledningen / nyt udkast til lugtvejledningen)

Hvordan ved man, om noget lugter? 
En ny lugtvejledning er på vej, og her opgør man lugt i European Odour Unit (OUE), som er de  
lugtenheder, vi anvender i beregningerne.
1 OUE er et udtryk for en lugtstofkoncentration, hvor 50 % af et lugtpanel kan erkende lugten i en 
prøve, og hvor de øvrige 50 % ikke kan. 

 
Hvordan beregner man lugt? 
Lugtberegningen bygger på en anerkendt model, der er udviklet af Nationalt Center for Natur og 
Miljø under Aarhus Universitet. Det er en erfaren procesingeniør hos Dansk Biogas Rådgivning,  
der har foretaget beregningen som et led i den miljøkonsekvensrapport, vi har  
afleveret til myndighederne. 



Programmet (en software, der hedder OML), 
der bruges til beregningerne, er udfyldt med 
en lang række informationer, hvor der tages 
højde for vejrmæssige forhold og terræn-
mæssige forhold (er der for eksempel noget, 
der stikker op, der kan påvirke  
lugtretningen? Der tages højde for indre og 
ydre diameter af skorsten, røggassens  
temperatur og volumenmængde med  
videre). 

Da vi har udarbejdet grafikken, har vi kigget 
i resultatfilen, som programmet har  
beregnet, og fundet de afstande, hvor  
lugtpåvirkningen er mindre end/lig med 1,9 
og derefter de afstande, hvor  
lugtpåvirkningen er mindre end/lig  
med 1,0 OU/m3.

Grunden til, at der kan være ”hakker” i kurverne, skyldes, at der i beregningsprogrammet, som 
nævnt, tages højde for ting, der ”rager op i luften”, som for eksempel de høje tanke, og som  
derved skaber bølger i lugtpåvirkningens udbredelse, sammen med springet i afstanden  
180 og 580.

Afgasset gylle lugter mindre 

(kilde: ”Biogas – grøn energi”, af Peter Jørgensen, Planenergi)

Særlige forhold 
Vi ved, at der i alle anlæg kan være dage, hvor der kan være lugt. Hvor der sker et uheld eller en 
pludselig opstået situation. Vi ved også, at alle anlæg skal renses i forbindelse med planlagt ved-
ligehold. Det betyder, at der estimeret er cirka fem dage om året, der kan være tidspunkter, hvor 
der kan forekomme lugt fra anlægget. 

Mere information 
Hvis du ønsker mere information om lugt og beregningerne bag, henviser vi til Miljøkonsekvensrapportens 
kapitel 8 samt bilag 3+4. Du kan også kontakte Jesper Bram på telefon 21743443 eller mail til 
 info@naturbiogassode.dk. Se også facebooksiden Naturbiogassode eller www.naturbiogassode.dk

(udarbejdet i forbindelse med cafémøde den 20. maj 2019)

Inderste mørkeblå streg viser grænseværdien 1,9. Yderste lyseblå streg viser 1,0 OUE.


