
NOTAT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Odense T: 6313 6800  Fredericia  T: 7591 1200 Kolding  T: 7552 0577 
Vejle  T: 7641 7100 Middelfart  T: 6441 8100 Vissenbjerg  T: 6480 1500 
Kerteminde  T: 6532 1771 Århus  T: 8693 9300 København T: 3810 4700 

A: Søren Frichs Vej 40G.  
 Dk-8230 Åbyhøj 
T.: +45 8693 9300 
@: plan@lifa.dk 

W: www.lifa.dk 

Juelsminde Renseanlæg,  
principiel opstart af lokalplan 

Dato: 02.06.2020 
 

  
 

 
Juelsminde Renseanlæg modtager spildevand fra Møgelkær, Skjold, Brund, 
Glud, Snaptun, sommerhusområderne fra Pøt til Kirkholm, Åstrup, Rårup, Gram-
rode, Overby, Hosby, Juelsminde, Klakring, Barrit skov, Barrit, Barrit st., Vrigsted 
og Hyrup. Anlægget har kapacitet svarende til spildevandsmængden fra 22.000 
personer.  
 
Der ønskes etableret et biologisk spildevandsrenseanlæg hos Juelsminde Ren-
seanlæg, hvor der modtages rå-spildevand fra Palsgaard. Tilledningen af rå-
spildevand foretages i en lukket rørledning. Rørledningen er etableret og bliver i 
dag anvendt til at lede forrenset spildevand fra Palsgaard til Juelsminde Rense-
anlæg. Palsgaard har i dag et forrenseanlæg placeret hos Palsgaard, men an-
lægget har ikke kapacitet til at rense spildevandet tilstrækkeligt, og rensemeto-
den er ikke længere tidssvarende. 
 
Der er derfor behov for udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg for 
at muliggøre et biologisk spildevandsrenseanlæg. 
Planlægningen tager i hovedlinjer stilling til, hvordan dette kan virkeliggøres på 
en hensigtsmæssig måde i forhold til både de planmæssige udfordringer samt 
miljøhensyn, herunder sikkerhed. 
 
Planlægningen skal ligeledes sikre, at de valg, man træffer, kan håndtere en 
fremtid, som er en forudsætning for en moderne virksomhed som Palsgaard. 
Planlægningen ligger i tråd med Hedensted Kommunes igangværende planlæg-
ning for udvidelsen af Palsgaards produktionsbygninger. 
 

Beliggenhed og eksisterende forhold 
Juelsminde Renseanlæg er placeret syd for Palsgaard A/S ud til Gludvej. 
  
Området består af forskellige driftsbygninger, procestanke og administrations-
bygninger. Bygningerne er omkranset af et bredt beplantningsbælte på ca. 20-45 
meter. Træerne har cirka en højde på 12 meter.  Beplantningsbæltet indrammer 
området på en måde, så det ikke er synligt i landskabet. Området er indhegnet 
med et trådhegn på indersiden af beplantningsbæltet. 
 
Adgangsvejen til Juelsminde Renseanlæg er fra Gludvej ad en mindre indkør-
selsvej, som er udformet som en allé med træer på begge sider. Dette er den 
eneste adgangsvej til området. Inden for området er der interne veje, parkerings-
anlæg samt stier. 
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Området afgrænses mod øst af en å, mod nord og syd af markarealer og mod 
vest af Gludvej. 
 

 
Figur 1 – Juelsminde Renseanlæg i dag 

Eksisterende planlægning 
I Hedensted Kommuneplan 2017-2029 er området omfattet af kommuneplan-
ramme 1.T.01 - Juelsminde Renseanlæg, som foreskriver følgende bestemmel-
ser: 
 

 Bebyggelsesomfang – Maks. bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte 
jordstykke  

 Omfang – Maks. højde er 8,5 m og 1 etage  

 Planlagt zone – Landzone 

 Udstykning – Rammen regulerer ikke udstykning  

 Lokalplanlægning – Det skal vurderes, om der er behov for afværgefor-
anstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion, når der lokal-
planlægges for byudvikling, særligt tekniske anlæg eller ændret anven-
delse mv. inden for rammen 

 
Området er omfattet af Lokalplan nr. L39 for Hedensted Rensningsanlæg og blev 
udarbejdet i 1989 i forbindelse med etableringen af renseanlægget. Lokalplanen 
udlægger området til renseanlæg med en maks. højde på 8,5 meter. 
 
Den nye planlægning er ikke forenelig med kommuneplanrammen og den eksi-
sterende lokalplan, da den forudsætter, at det biologiske spildevandsrenseanlæg 
har en højde på maks. 15 meter. 
 
I Kommuneplan 2017-2029 er lokalplanområdet omfattet af følgende retningslin-
jer: 

- Grundvand  
- Naturbeskyttelse 
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- Klimatilpasningsområder  
- Lavbundsarealer  
- Oversvømmelse og erosion 
- Større sammenhængende landskaber 

 
Desuden ligger hele lokalplanområdet inden for kystnærhedszonen, og der er et 
dige langs lokalplanens sydlige afgrænsning samt inde midt i lokalplanområdet 
langs det etablerede beplantningsbælte. 
 

 
Figur 2 - De beskyttede diger ses med en gul markering på kortet 

Den sydøstlige del af lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje. 
 

 
Figur 3 - Skovbyggelinjen ses med en grøn markering 

Den østlige del af lokalplanområdet er omfattet af en åbeskyttelseslinje. 
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Figur 4 - Åbeskyttelseslinjen ses med en blå markering 

I lokalplanens østlige side er der områder med beskyttet eng. 
 

 
Figur 5 - De grønne markeringer viser beskyttet eng 

 

Ny planlægning  
Formålet med en ny lokalplan er at sikre en afledning af processpildevandet for 
Palsgaard A/S samt at sikre Hedensted Spildevands egen fremtidige udvikling i 
området. Planlægningen skal tage hensyn til de landskabelige og naturmæssige 
værdier samt klimatiske udfordringer, der knytter sig til stedet og de omkringlig-
gende områder. Indpasning og hensynstagen til landskabet prioriteres højt og vil 
også gøre det fremadrettet.  
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Den nye planlægning indebærer: 

 Lukket forbehandlingstank med volumen på 10-20 m3 

 Pumpestation – recirkulerings-og fortyndingsloop 

 Lukket procesreaktor med volumen på mellem 100 og 200 m3 – maks. 
højde 15 meter 

 Separationsanlæg placeret i lukket container ved siden af procestanken 
til at separere og tilbageholde gasproducerende bioslam i processen 

 Gasopsamling og gaslager inkl. flare 

 Rørføring, der fører renset spildevand til Juelsminde Renseanlægs pro-
cestank 

 Rørføring, der fører slam fra forrenseprocessen til afvanding på Juels-
minde Renseanlægs afvandingsanlæg 

 

Figur 6 - Et overblik over de bygninger, som den nye planlægning skal give mulighed for 

Det biologiske spildevandsrenseanlæg planlægges placeret i lokalplansområdets 
nordøstlige hjørne inden for beplantningsbæltet, således at det visuelle udtryk fra 
Gludvej ændres mindst muligt.  
 
Renseanlægget vil blive etableret og ejet af Palsgaard på lejet grund hos Juels-
minde Renseanlæg. Drift og vedligehold af spildevandsanlægget vil ske af Ju-
elsminde Renseanlæg.  
 

Hvordan fungerer det? 
Der vil blive tilledt maks. 350 m3 rå-spildevand pr. døgn til det kommende rense-
anlæg fra Palsgaard. Der etableres en buffertank og en procestank, hvor op-
holdstiden er ca. 1 døgn. 
 
Efter ophold i procestanken separeres spildevand og biofilm. Renset spildevand 
sendes til yderligere rensning hos Juelsminde Renseanlæg, og biofilm returneres 
til reaktortanken. 
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Slam fra procestanken sendes til afvanding hos Juelsminde Renseanlæg og 
opsamles i en lukket container. Slammængde opgøres til 500 kg. pr. uge og sen-
des til biogasanlæg, når containeren er fuld.  
 
Der produceres ca. 20 m3 biogas i timen, der opsamles i et gaslager og sendes 
via et lukket gastæt rørsystem retur til Palsgaard, hvor det anvendes i kedelcen-
traler til opvarmning af processerne. 
 

Fordele ved biologisk spildevandsrenseanlæg 
Det kommende biologiske renseanlæg hos Juelsminde Renseanlæg skal ned-
bringe indholdet af BI5, COD, Fedt/olie, suspenderende stoffer i Palsgaards spil-
devand inden spildevandet sendes til yderlig rensning hos Juelsminde Rensean-
læg.  
 
Der sker en omsætning af spildevandet i procestanken, og der produceres bio-
gas, hvoraf andelen af metan udgør minimum 70%. Den samlede årlige produk-
tion af biogas på anlægget vurderes til at være ca. 175.000 m3 biogas. Den pro-
ducerede biogas opsamles i et gaslager og sendes, via et lukket gastæt rørsy-
stem retur til Palsgaard, hvor det anvendes i kedelcentral til opvarmning af pro-
cesserne. Biogassen fortrænger til dels anvendelsen af naturgas hos Palsgaard, 
og derved opnås en reduktion i CO2-udledningen.  
 
175.000 m3 biogas fortrænger ca. 175.000 m3 konventionel produceret naturgas 
pr. år, hvilket svarer til ca. 5% af det samlede naturgasforbrug hos Palsgaard.  
 
Den samlede besparelse i CO2 ækvivalenter er 460,1 ton pr. år. 
 

Miljøforhold 
 
Lugt 
Det biologiske spildevandsrenseanlæg dimensioneres som et lukket anlæg uden 
åbne tanke eller rørføringer. Biogassen opbevares i lukket gaslager, inden gas-
sen sendes til Palsgaard, og inden det anvendes som brændsel i naturgasan-
lægget.  
 
Slam fra renseanlægget sendes til afvanding hos Juelsminde Renseanlæg i en 
dekanter centrifuge. Efterfølgende opbevares slammet i en lukket container, indtil 
det transporteres til biogasanlæg.  

 
Støj 
Renseanlægget placeres længst imod øst, således støjen minimeres imod nabo-
er vest for lokalplanområdet. Nærmeste nabo ligger 250 m vest for anlæggets 
placering. Der er 600 m til nærmeste by, som er Hosby. 
 
Juelsminde Renseanlæg vil samlet kunne overholde følgende støjkrav: 

 I skel mod det åbne land mod Håbet: 60 dB 

 I skel mod nærmeste nabo: Dag 45 dB, aften 40 dB, nat 35 dB 

 
 


