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Offentlig bekendtgørelsesdato 12. januar 2022

ENDELIG VEDTAGELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG 19 Biogasanlæg
ved Abed

Lolland Kommune har den 16. december 2021 endeligt vedtaget ”Kommuneplantillæg 19 for
Biogasanlæg ved Abed”.
Mindretalsudtagelse
Enhedslisten er imod opførelsen af biogasanlæg, der er baseret på gylle fra grisefabrikker.
Enhedslisten stemmer imod at godkende lokalplanen, før der har været en tilfredsstillende
borgerinddragelse. Spørgsmål omkring brug af teknisk vand og vandforbruget er endnu ikke
afklaret med vandværkerne.
Kommuneplantillæggets indhold
Lolland Kommune ønsker med kommuneplantillægget at give mulighed for at opføre et biogasanlæg vest for Stokkemarke på et areal ved landsbyen Abed.
Den danske stat har et overordnet ønske om, at Danmarks energiforsyning i 2050 skal hvile
på 100 % vedvarende energi, samtidig med at forsyningssikkerheden opretholdes. Energiaftalen anviser derfor en række tiltag indenfor forskellige teknologier, herunder biogas.
Lolland Kommune har i tråd med dette, valgt at satse offensivt på vedvarende energi og
grøn teknologi. Der skal sikres en bæredygtig udvikling, hvor benyttelse og beskyttelse af
naturen, landskabet, ressourcerne og miljøet afvejes nøje.
Det konkrete areal, hvor biogasanlægget ønskes etableret er udpeget på baggrund af en
række hensyn, herunder biomassepotentiale, natur- og landskabsmæssige interesser, god
trafikal tilgængelighed til det overordnede vejnet og adgang til landbrugene, adgang til
kommende naturgasledning, samt afstand til naboer.
Anlægget skal især forsyne energitunge virksomheder med gas og forventes at skulle behandle op til 600.000 tons biomasse årligt, bestående af husdyrgødning og øvrige organiske
biomasser fra nærområdet, herunder restprodukter fra landbrugs- og fødevareindustrien.
Den behandlede biomasse vil give en forventet gasproduktion til naturgasnettet på ca. 35
mio. m³ bionaturgas (ud fra 58 mio. m³ rå biogas). Dette kan sammenlignes med det årlige
forbrug til opvarmning for 25.000 husstande.
Samtidig med kommuneplantillægget er der udarbejdet Lokalplan 360-126.
Kommuneplantillægget var sammen med Lokalplan 360-126 i offentlig høring i perioden 21.
september 2021 til den 16. november 2021. Den tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i samme tidsperiode.
I løbet af offentlighedsfasen indkom der 11 høringssvar fra en række interessenter. Hvordan
indsigelserne og bemærkninger er medtaget i planernes endelig udformning kan ses i den
sammenfattende miljøredegørelse.
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Miljøvurdering
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan få en væsentlig
indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er
berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for lokalplanen og kommuneplantillægget, da der er faktorer der har været behov for at blive analyseret. I miljørapporten
beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med kommuneplantillægget.
Sammenfattende redegørelse
Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som bl.a. beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan de væsentligste miljøpåvirkninger af planens gennemførelse skal overvåges i fremtiden. Den sammenfattende redegørelse er vedhæftet planerne.
Klagevejledning
Denne afgørelse angående kommuneplantillæg og miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet ifølge planlovens § 58, nr. 3.
Klagefrist
Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen offentliggøres, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsesdatoen. Udløber fristen på en lørdag
eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvem er klageberettigede
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
Sådan klager man
Man klager via klageportalen, som man finder via Nævnenes Hus. Man logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lolland Kommune via
klageportalen.
Når man klager, skal man betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og
1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I klageportalen sendes klagen automatisk først til Lolland Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen,
sendes klagen videre til behandling i nævnet. Man får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser klagen, hvis man sender den uden om klageportalen, medmindre
man forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget
for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet,
som afgør, om man kan fritages for at bruge klageportalen.
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Opsættende virkning
Ifølge Bek. nr. 130 af 28. januar 2017 § 5 har en klage over denne afgørelse ikke opsættende virkning. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.
Civilt søgsmål
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolen, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder
efter, at afgørelsen er meddelt.
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HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?
Indhold
Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt
f.eks. i forhold til realiseringen af en lokalplan.
Kommunen har ansvaret for at planlægge for byer og det åbne land. Den sker gennem den
langsigtede kommuneplan, hvor byrådet fastlægger de overordnede mål og retningslinjer
for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen bliver revideret løbende, dels ved en
ordinær revision hvert fjerde år, dels ved enkelte tillæg til kommuneplanen.
Når et kommuneplantillæg er endeligt vedtaget, indskrives de nye bestemmelser i den digitale kommuneplan, så denne til hver tid er gældende.
Offentlig høring
Et forslag til kommuneplantillæg skal lægges frem i offentlig høring, hvor borgere og myndigheder kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til planforslaget.
Lolland Kommune behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Kommunen vedtager forslagene endeligt og offentlig
bekendtgør herefter planen.
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REDEGØRELSE

Baggrund
Lolland Kommune ønsker med kommuneplantillægget at udlægge en ny ramme for derved
at give mulighed for at opføre et biogasanlæg (Nature Energy Lolland) vest for Stokkemarke
på et areal ved landsbyen Abed.
Den danske stat har et overordnet ønske om, at Danmarks energiforsyning i 2050 skal hvile
på 100 % vedvarende energi, samtidig med at forsyningssikkerheden opretholdes. Energiaftalen anviser derfor en række tiltag indenfor forskellige teknologier, herunder biogas. Lolland Kommune har i tråd med dette valgt at satse offensivt på vedvarende energi og grøn
teknologi. Der skal sikres en bæredygtig udvikling, hvor benyttelse og beskyttelse af naturen, landskabet, ressourcerne og miljøet afvejes nøje.
Det konkrete areal, hvor biogasanlægget ønskes etableret er udvalgt på baggrund af en
række hensyn, herunder biomassepotentiale, natur- og landskabsmæssige interesser, god
trafikal tilgængelighed til det overordnede vejnet og adgang til landbrugene, adgang til
kommende naturgasledning, samt afstand til naboer.
Anlægget skal især forsyne energitunge virksomheder med gas og forventes at skulle behandle op til 600.000 tons biomasse årligt, bestående af husdyrgødning og øvrige organiske
biomasser fra nærområdet, herunder restprodukter fra landbrugs- og fødevareindustrien.
Den behandlede biomasse vil give en forventet gasproduktion til naturgasnettet på ca. 35
mio m³ bionaturgas (ud fra 58 mio m³ rå biogas). Dette kan sammenlignes med det årlige
forbrug til opvarmning for 25.000 husstande.
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Placering

Indhold i Kommuneplantillæg 19
Med kommuneplantillægget udlægges der et nyt rammeområde 360-T47 til teknisk anlæg
ved Abed. Rammen omfatter et areal på 22,7 hektar i landzone og arealet forbliver i landzone. Rammen giver mulig for at der kan lokalplanlægges for et biogasanlæg med bygningshøjde op til 26 meter og bebyggelsesprocent på maks 50, for området som helhed.
Kommuneplan 2017-2029
Kommuneplantillæg 19 og tilknyttede Lokalplan 360-121 Biogasanlæg ved Abed, er i overensstemmelse med følgende retningslinjer i Kommuneplan 2017-2029:
3.2.2 Særligt værdifulde landbrugsområder er primært forbeholdt jordbrugserhvervene. Det
er dog også her anlæg, der nødvendigvis må placeres i det åbne land, fortrinsvis skal søges
placeret.
6.1.2 Der kan planlægges for en opgradering af landsdelsforbindelsen rute 9 til motortrafikvej. Der er for området nærmest motorvejsafkørsel 48 fastlagt en reservationszone til rute
9, som vist på Kort 6.1.1.

2

Kommuneplantillæg 19 – Biogasanlæg ved Abed

7.1.2 De værdifulde kulturmiljøer må ikke forringes. Herunder må de bærende bevaringsværdier og samspillet mellem kulturhistorien, arkitekturen, naturgrundlaget og landskabet
ikke sløres eller ødelægges. Kulturmiljøer, der er markeret med høj værdi, samt Holeby
Diesel og fortidsmindemiljøerne, administreres mest restriktivt. Se tabel 7.1.1.
7.1.4 I by- og landområder uden for de værdifulde kulturmiljøer skal potentielle værdifulde
kulturmiljøer samt kulturhistoriske helheder, strukturer og elementer sikres og plejes/vedligeholdes i deres geografiske og/eller funktionelle helhed
8.1.2 I værdifulde jordbrugslandskaber skal landskabets karaktertræk samt rumlige og visuelle kvaliteter i videst muligt omfang sikres og forbedres gennem planlægning og forvaltning. Der må som hovedregel kun opføres byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Øvrigt byggeri, anlæg, terrænændringer
eller ændret arealanvendelse kan kun ske for at varetage væsentlige planlægnings- eller
samfundsmæssige hensyn. Offentligheden bør sikres adgang til at opleve landskabskvaliteterne. De værdifulde jordbrugslandskaber skal i videst muligt omfang forvaltes i overensstemmelse med tabel 8.1, 8.1.1 og 8.1.2.
8.1.4 Lysforurening som eksempelvis dominerende lysreklamer, lysende vartegn, projektører og lign. må som udgangspunkt ikke finde sted i det åbne land.
10.1.3 Som udgangspunkt bør der ikke planlægges for virksomhedstyper eller anlæg, der
medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet i OSD, IO, indvindingsoplande
eller BNBO.
10.1.4 Såfremt der planlægges for nye udlæg og aktiviteter i OSD, IO, indvindingsoplande
uden for OSD eller BNBO, skal det sikres, at det sker i overensstemmelse
med grundvandsredegørelsen og at grundvandet kan beskyttes.
10.2.4 Et regnvandsbassin med vådbassin skal indrettes med et vådt volumen på mellem
200 og 250 m3 pr. reduceret hektar.
10.2.5 Ved afledning af regnvand fra befæstede arealer til vandløb, bør den maksimale afløbsvandføring, som udgangspunkt, ikke overstige hvad der svarer til 1 ltr./sek./ha. Ved
afløb fra regnvandsbassiner gælder dog minimum 5 ltr./sek. for at undgå tilstopning.
10.2.6 Ved afløb i det åbne land fra store bygninger og store arealer med tæt belægning,
skal der etableres nedsivning eller afløb til eksisterende egne dræn uden at ændre drænrørets størrelse.
10.3.6 I lokalplanlægningen skal behovet for at etablere forsinkelsesbassiner for at hindre
overbelastning af overfladevand/oversvømmelser i de systemer, der afledes til, vurderes.
10.3.8 Ved ændret arealanvendelse skal der tages hensyn til det åbne lands overfladeafstrømning.
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Herunder er en redegørelse for, og en vurdering af de retningslinjer som kommuneplantillægget kun delvist er i overensstemmelse med, samt de retningslinjer der er tilknyttet en
udpegning i Kommuneplan 2017-2029.
Afgrænsning mod det åbne land, jævnfør retningslinje 1.1.3
Det er et planlægningsmæssigt princip jf. planlovens § 11a, stk. 1, at der skal være en klar
grænse mellem byerne og det åbne land, der skal sikre at de bebyggede arealer og det åbne land ikke flyder sammen. Princippet gælder både hvad der kan placeres af bebyggelse og
anlæg, anvendelse af arealer og den fysiske afgrænsning, under hensyn til trafik, natur,
landskabelige- og kulturhistoriske værdier.
Jf. retningslinje 1.1.3 i Kommuneplan 2017-2029, skal man:
”Ved udbygning af byerne skal det sikres, at byudviklingen sker under hensyn til trafik, natur, landskabelige- og kulturhistoriske værdier, og som udgangspunkt ved etablering af
mindst 3-rækkede plantebælter med hjemmehørende plantearter ud mod det åbne land
eller det overordnede vejnet.”
Retningslinjen gælder også ved planlægning for etablering af virksomheder i det åbne land,
der kan planlægges for jf. planlovens § 11b, stk. 4.
Det er vurderet, at der ikke er behov for et 3-rækkede plantebælter hele vejen rundt om
lokalplanområdet. Mod vest og syd er der en skov, hvilken dækker af for anlægget, for dem
der kommer vest fra, ad Rute 9, syd fra vil der ikke være nogle umiddelbare indsigtslinjer til
anlægget, da disse vil være dækket af Søllested Skov. Mod øst vil der bliver etableret plantebælte jævnfør retningslinjerne i lokalplanen. Mod Nord, hvor indkørselsvejen til anlægget
vil være, vil der være et hul i beplantningen, således at indkørslen kan ske uhindret.
Lokalisering af virksomhed, jævnfør retningslinje 3.1.7:
Lolland Kommune er en stor landdistriktskommune og jf. retningslinje 3.1.7, kan der:
”i landzone i særlige tilfælde gives tilladelse til etablering og udvidelse af virksomheder, der
er tilknyttet landbrug, fiskeri eller råstofudnyttelse og som på grund af deres karakter ikke
kan indpasses i erhvervsarealerne i byerne.”
Generelt gælder det, at etableringen af større virksomheder eller større udvidelser og ændringer af eksisterende virksomheder i landzonen, der kræver lokalplan, henvises til erhvervsområderne i byerne, med mindre der er særlige forhold der taler for andet.
Baggrunden er, at virksomheds- og byudvikling generelt skal ske på en måde, der sikre en
hensigtsmæssig udvikling ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering,
herunder hensynet til eksisterende og planlagt infrastruktur (veje, el, kloakering mv.), adgang til arbejdskraft, offentlig servicetrafik, arealanvendelse, natur og miljø mv.
Retningslinjen kommer fra planlovens § 11b, stk. 2 der giver mulighed for at planlægge for
landbrugets driftsbrygninger og driftsanlæg, hvilket biogasanlægget kan kategoriseres under.

4

Kommuneplantillæg 19 – Biogasanlæg ved Abed

Nature Energy Lolland er en jordbrugsrelateret virksomhed, hvortil biomasse skal køres til,
og afgasset gylle skal køres fra, til og fra landmænd i Lolland Kommune. Grundet den type
biomasse der primært bliver transporteret til biogasanlægget, samt den gylle der køres til
og fra, er der risiko for at der kan forekomme lugtgener. Disse lugtgener vil kun fremkomme undtagelsesvis.
For en transporttung virksomhed der er afhængig af leverancer af biomasse, er adgang til
det overordnede vejnet og en placering der giver den korteste transport fra større husdyrbrug af central betydning. Området er placeret ved Vestre Landevej (Rute 9) og ligger centralt placeret ift. de større husdyrbrug i Lolland Kommune. Disse er primært placeret centralt og i den nordvestlige del af kommunen, og sekundært mod sydvest, mens der er relativt få større svinebedrifter i den sydlige og østlige del af kommunen, jf. Jordbrugsanalyse
2016 for Lolland Kommune.
Da transporterne går fra husdyrbrug til virksomheden og retur til husdyrbruget eller til et
andet husdyrbrug, ville en placering af virksomheden i et erhvervsområde i byzonen, betyde
en overflødig belastning af vejnettet ind og ud af byerne.
På den baggrund vurderes det, at en placering af virksomheden i landzone vil være fordelagtig, ligesom at virksomheden på den konkrete placering vurderes at kunne overholde
gældende grænseværdier for lugt og støj.
Hertil kommer, at planlægningen vil være med til at skabe arbejdspladser i lokalområdet
med jordbrugsmæssig tilknytning, hvilket ud fra en planmæssig og samfundsmæssig helhedsvurdering skønnes hensigtsmæssig og understøtter Lolland Kommunes målsætning om,
at agroindustriområderne skal understøtte jordbrugserhvervet i overensstemmelse med
retningslinje 3.1.7.
På den baggrund vurderes det samlet set, at der er tale om et særligt tilfælde og at det vil
være mest hensigtsmæssigt, at give virksomheden mulighed for, at etablerer sig på den
valgte placering.
Udpegning af skovrejsningsområder, jævnfør retningslinje 9.5.1:
Retningslinje 9.5.1: ”Skovrejsningsområder (områder, hvor skovrejsning er ønsket) og områder, hvor ny skovrejsning er uønsket, er udpeget og vist på kort 9.5.1.”
Projektet inddrager en del af det udpegede område til anden anvendelse i form af teknisk
anlæg. Med lokalplanen sikres det, at biogasanlægget omkranses af beplantning og lokalplanen udelukker ikke, at der på ubebyggede arealer kan plantes skov.

Placering af biogasanlæg, jævnfør retningslinje 11.7.2:
Retningslinje 11.7.2: ”Ved Nakskov og Holeby kan der i agroindustriområderne etableres
fælles biogasanlæg. Agroindustriområderne er vist på kort 11.7.1.”
Projektet bliver ikke placeret der, hvor der er udpegning i kommuneplanen, hvilke er agroindustriområderne ved Nakskov og Holeby. Disse placeringer er udpeget på baggrunden af
at biogasanlæggene skal kunne komme af med biogassen til et varmeværk. Disse varmeværk ligger bynært, hvorved biogasanlægget skulle ligge bynært. Baggrunden for at ligge
biogasanlægget uden for disse udpegninger skal ses med den baggrund, at der bliver etableret et biogasanlæg der vil gøre brug af største delen af biomasse potentialet i Lolland
kommune. Hvorved placering ved Abed, er den mest optimale i forhold til transport af biomasse og afgasse gylle. Endvidere, vil biogasanlægget ikke levere gas til et varmeværk,
men biogassen vil blive opgraderet til naturgaskvalitet, og bliver sendt ud på det nationale
naturgasnet, hvilket bliver muligt med etablering af en naturgasledning på Lolland.
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Miljøvurdering
Miljøvurderingsrapport er vedhæftet dette kommuneplantillæg.

Idéfase
Lolland Kommune skal indkalde ideer og forslag i forbindelse med planlægningsarbejdet,
når der som i dette tilfælde er tale om at et større teknisk anlæg placeres i jordbrugsområde, hvormed der sker ændringer af kommuneplanen.
Derfor blev et debatoplæg sendt i høring fra d. 4. juni til d. 2. juli 2020 med opfordring til,
at interesserede kunne komme med forslag til den fremtidige anvendelse af området til biogasanlæg.
Der indkom bemærkninger fra flere naboer der var bekymrede for forhold vedrørende trafik,
støj og lugt. Dertil kom ønsker omkring anlæggets farvevalg, for at sikre at det visuelt
skæmmer mindst muligt samt ønsker om hurtigvoksende og slørende beplantning. Museet
påpeger, at der kan fremkomme jordfaste fortidsminder fra både sten- bronze- og jernalder
i området.
Forholdene som bemærkningerne knytter sig til, er nærmere belyst og vurderet i miljøkonsekvensrapporten.
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Kommuneplanramme
Kommuneplantillæg 19 omhandlende ny ramme for teknisk anlæg til agroindustrielt formål
til realisering af Lokalplan 360-126 Biogasanlæg ved Abed.
Fremtidige rammebestemmelser:

Rammenummer: 360-T47
Rammenavn: Biogasanlæg ved Abed
Generelle anvendelsesbestemmelser:
Tekniske anlæg, Biogasanlæg, samt personalefaciliteter
Bebyggelsens omfang og udformning:
Bebyggelsesprocent: Maks. 50 for området som helhed.
Maks. etager: 1,5
Maks. bebyggelseshøjde: 26 meter
Zone: Landzone

Ny kommuneplanramme 360-T47.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 360-126
Særlige bestemmelser:
Rammen er omfattet af OSD, nitratfølsomt
indvindingsopland og ligger nær et kommende BNBO

Vedtagelsespåtegning
Forslag til Kommuneplantillæg 19 er vedtaget af Lolland Kommune den 16. september 2021
i henhold til lov om planlægning § 24.

Mindretalsudtalelse
Enhedslisten kan ikke tiltræde beslutningen, da Enhedslisten er imod opførelsen af biogasanlæg, der er baseret på gylle fra grisefabrikker.
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Holger Schou Rasmussen
Borgmester

/

Thomas Knudsen
Kommunaldirektør

Forslaget til Kommuneplantillæg 19 er fremlagt i offentlig høring fra den 21. september til
den 16. november 2021.

Kommuneplantillæg 19 er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den 16. december 2021 i
henhold til lov om planlægning § 27.

Mindretalsudtagelse
Enhedslisten er imod opførelsen af biogasanlæg, der er baseret på gylle fra grisefabrikker.
Enhedslisten stemmer imod at godkende lokalplanen, før der har været en tilfredsstillende
borgerinddragelse. Spørgsmål omkring brug af teknisk vand og vandforbruget er endnu ikke
afklaret med vandværkerne.

Holger Schou Rasmussen
Borgmester

/
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Thomas Knudsen
Kommunaldirektør

