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ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 360-126 BIOGASANLÆG VED ABED
Lolland Kommune har den 16. december 2021 endeligt vedtaget ”Lokalplan 360-126 for
Biogasanlæg ved Abed”.
Mindretalsudtalelse
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.
Lokalplanens indhold
Lolland Kommune ønsker med lokalplanen 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 Lokalplan 360-126 er der udarbejdet Kommuneplantillæg 19.
Lokalplan 360-126 var sammen med Kommuneplantillæg 19 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 planens endelig udformning kan ses i den
sammenfattende miljøredegørelse.
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.
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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 lokalplan, 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.
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 EN LOKALPLAN?
Indhold
En lokalplan er en plan, hvori Lolland Kommune kan fastsætte bindende bestemmelser for
et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold mv.
Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold
og giver ikke grundejerne handlepligt.
Tilvejebringelse
Lolland Kommune kan til enhver tid lave lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan,
inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må
ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg først.
Offentlig høring
Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig høring, hvor borgere og myndigheder
kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Lolland Kommune behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Lolland Kommune vedtager forslaget endeligt og bekendtgør herefter planen på kommunens hjemmeside.
Midlertidige retsvirkninger
Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes på en
måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget er
udløbet, kan Lolland Kommune give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er tale om et
byggearbejde mv., der ikke er lokalplanpligtig efter planlovens § 13, stk. 2. Det er endvidere en forudsætning, at ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages
endeligt. Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offentliggjort - dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.
Endelige retsvirkninger
Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i planen.
Dispensationer
Lolland Kommune kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen
ikke strider mod principperne i lokalplanen – som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Lokalplanen er udarbejdet af Lolland Kommune i samarbejde med Nature Energy A/S og
NIRAS A/S.
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REDEGØRELSE
Baggrund
Lolland Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for, at Nature Energy A/S kan
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 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.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er beliggende i landzone på et areal, der hidtil har været anvendt til landbrugsformål. Området, der omfatter ca. 22,7 ha er beliggende ca. 2 km vest for Stokkemarke, ved landsbyen Abed i et område omgivet af marker og Søllested Skov.
Lokalplanområdet omfatter del af matr. nr. 2a, Abed By, Stokkemarke. I den sydlige del af
lokalplanområdet er et eksisterende vandhul, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
Lokalplanområdet grænser mod syd og vest op til Søllested Skov. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af en række højspændingsledninger, der går hen over markarealer. Længere mod nord er Vestre Landevej. Området mellem højspændingsledning og landevejen er
reserveret til et evt. fremtidig vejudlæg til en ny Rute 9.
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Øst for lokalplanområdet er Landsbyen Abed samt landbrugsarealer omkring Abedvej.
De nærmeste nabobeboelser findes i landsbyen Abed sydøst for lokalplanområdet samt omkring Vestre Landevej og Abed Smedevej, hvor der spredt ligger boliger og landejendomme.

Oversigtskort over lokalplanområdets placering.

2
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Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål at skabe grundlag for etablering af et biogasanlæg med tilhørende
bygninger, tanke og tekniske anlæg til nyttiggørelse af restprodukter fra de omkringliggende landbrug og fødevareindustrier i forbindelse med produktion af grøn energi.
Herudover er det lokalplanens formål at fastsætte bestemmelser for etablering af beplantning samt placering af høje tanke i lokalplanområdet, således at anlægget disponeres under
hensyntagen til det omkringliggende landskab.
Endelig er det lokalplanens formål at sikre, at der etableres en ny adgangsvej til anlægget
som kan tilkøres via Vestre Landevej.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen omfatter regulerende bestemmelser for fremtidig disponering af arealet, bebyggelsens omfang, placering og rammer for ydre fremtræden samt beplantning.
Lokalplanområdets anvendelse
Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg i form af biogasanlæg med tilhørende bygninger, tanke og andre tekniske anlæg med relation til biogasproduktion.
Lokalplanområdet er opdelt i fire delområde: A, B, C og D. Opdelingen i delområder skal
sikre, at de dele af biogasanlægget der knytter sig til aktiviteter, der kan have en miljømæssig påvirkning på naboerne (såsom støj, lugt mv.) i henhold til miljøstyrelsens vejledende afstande ved miljøklassificering er placeret mere end 500 meter fra Abed by samt
med rimelig afstand til fritliggende boliger i det åbne land. Biogasanlægget er en klasse 7
virksomhed jf. Håndbog om miljø og planlægning.
Delområde A er beliggende i den sydvestlige del af
lokalplanområdet, hvor der er størst afstand til naboer. Delområdet har en afstand på 500 meter til
fast beboelse i Abed by og 300 meter fra nærmeste fritliggende bolig. Delområdet udlægges til alle
anlæg og bygninger i tilknytning til biogasanlægget, hvormed hovedparten af anlægget vil blive
etableret inden for dette delområde.
Delområde B er beliggende centralt i området,
med en afstand på minimum 200 meter til nærmeste fritliggende bolig i landzone. Inden for området kan der etableres anlæg med mindre miljøpåvirkning såsom planlagre, mandskabsbygninger, regnvandsbassin og lignende.

Kort over lokalplanområdets delområder.

Delområde C er beliggende i den østlige del af lokalplanområdet, tættere på Abed by. Dette
delområde må derfor kun anvendes til byggeri og anlæg, der af miljømæssige hensyn kan
placeres inden for den konkrete afstand til boliger, eksempelvis regnvandsbassiner, mandskabsbygninger og lignende.
Delområde D er beliggende nord for de øvrige delområder og omfatter udelukkende vejadgang til biogasanlægget.
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Udstykning
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske udstykning inden for lokalplanområdet, hvormed der kan ske udstykning af vejmatrikler samt udstykning af selve biogasanlægget såfremt dette ikke vil anvende hele lokalplanområdet.
Vej- og adgangsforhold
Der skal etableres vejadgang i den nordlige del af lokalplanområdet Vestre Landevej. Tilkørslen skal ske via en ny vej, der anlægges hen over de eksisterende marker. Adgangsvejen udlægges i en bredde på min. 12 meter med en kørebanebredde på min. 6 meter.
Etablering af interne veje er muligt inden for alle lokalplanområdets delområder.
Vestre Landevej er en statsvej, hvorfor tilkørsel til vejadgang skal søges hos Vejdirektoratet.
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Bebyggelsens omfang og placering
Lokalplanen fastlægger byggefeltet således at den samlede bebyggelsesprocent maksimalt
er 50. Der er udlagt et byggefelt, hvor biogasanlæggets byggeri og anlæg skal placeres inden for.
Byggefeltet har en afstand til skel og lokalplanens grænse på minimum 6 meter dog minimum 10 meter mod Søllested Skov og omkring den beskyttede sø beliggende i den sydlige
del af lokalplanområdet.
Inden for delområde B og C kan der i henhold til anvendelsen kun placeres funktioner, der
af miljømæssige hensyn kan placeres nærmere end 500 meter fra beboelsesområder
(landsbyen Abed) og i rimelig afstand til fritliggende boliger i landzone. Hovedparten af biogasanlægget vil derved blive etableret i delområde A i lokalplanområdets vestlige ende.
Lokalplanen regulerer byggeriets højder. Tanke og øvrige tekniske anlæg må opføres med
en maksimal højde på 26 meter, hvormed biogasanlæggets teknisk nødvendige anlægsdele
kan realiseres i den nødvendige højde. Undtaget herfor er skorstene, der må have den nødvendige højde således anlægget kan overholde gældende grænseværdier for luft. Skorstenen må have en maks højde på 50 meter. Biogasanlæggets tekniske anlæg og tanke omfatter modtagetanke, rensekolonner, proces-tanke, gaslager, fakkel og lignende anlæg, der
etableres fritstående.
Øvrig bebyggelse, såsom lagerhaller, teknik- og værkstedsbygninger, mandskabsfaciliteter
og lignende bygningskroppe, må opføres med en maksimal højde på 15 meter.
De høje procestanke, der vil være de mest synlige bebyggelser i området, placeres i lige linjer, i det sydvestlige hjørne, parallelt med skovbrynet fra Søllested Skov. Dertil sikres det,
at tankene placeres i samme kote og med ens indbyrdes afstand, for at sikre et visuelt roligt
byggeri.
Lokalplanen muliggør desuden etablering af en antennemast på op til 25 meter til mobilkommunikation, radio og tv m.m. Masten kan etableres inden for delområde A, B eller C
hvor biogasanlægget etableres, og kan medvirke til at forbedre mobildækningen i området.
Det er desuden muligt at etablere en antenne på biogasanlæggets skorstene.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Biogasanlægget skal opføres med en ensartet arkitektur og materialebrug, således at anlægget visuelt fremstår som en helhed.
Bygninger og tanke skal opføres med materialer i grå eller sort farve, der skal sikre at anlægget på afstand fremstår afdæmpet og derved mindre synligt i landskabet. Ligeledes må
der ikke anvendes blanke, reflekterende materialer, der kan medføre blændingsgener og
genskin.
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Skiltning
Naturbeskyttelsesloven § 21 indeholder et generelt forbud mod reklamer og lysreklamer i
det åbne land. Dominerende lysreklamer, lysende vartegn, projektører og lign. må derfor
ikke opsættes i lokalplanområdet.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om udformning og placering af skilte. Der gives her
mulighed for, at virksomheden kan markere sig i lokalområdet på en måde, der er
tilpasset områdets karakter og skala samt mulighed for at etablere nødvendige informations- og henvisningsskilte.
I det åbne land vil lys fra kraftige lyskilder ofte forringe oplevelsen af den sorte nattehimmel
og af natur- og landskabsværdier. I lokalplanen stilles der derfor krav om afskærmning og
placering af lyskilder.
Ubebyggede arealer
I lokalplanen sikres det at der indrettes friarealer til biogasanlæggets personale svarende til
minimum 5 % af anlæggets kontor-, administrations- og mandskabsbygninger og ubebyggede arealer, der ikke anvendes til veje, manøvrearealer og lignende skal tilsås med græs
eller tilplantes, således at området fremstår grønt.
I lokalplanen fastsættes bestemmelser, der sikrer at der etableres beplantningsbælter nord
og øst for biogasanlægget, således at anlægget sløres bedst muligt fra omgivelserne. Mod
syd og vest vil Søllested Skov skærme anlægget fra omgivelserne.
Beplantningsbælterne skal placeres mellem biogasanlægget og lokalplanens nordlige og østlige grænser, se principtegning på side 7, men kan frit placeres i området mellem anlægget
og lokalplangrænsen, således at beplantningsbæltet eksempelvis kan placeres længere mod
øst selvom anlægget ikke anvender hele den østlige del af lokalplanområdet.
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Beplantningsbælterne skal minimum være 6 meter brede og bestå af egnskarakteristiske,
hjemmehørende arter. Dette skal sikre, at de består af planter, der også er at finde i Søllested Skov, hvormed beplantningsbælterne visuelt vil fremstå som en forlængelse af skovens
skovbryn.
Ligeledes skal beplantningsbælterne etableres med træer (eventuelt iblandet buske) der ved
fuld udvoksning opnår en højde på minimum 20 meter samt etableres med minimum 3 rækker, således at beplantningsbælterne opnår en størrelse og tæthed, der kan afskærme biogasanlægget.

I forbindelse med skovbrynet til Søllested Skov sikrer lokalplanen at der friholdes en grøn
korridor i form af et åbent grønt område, således at dyr, der færdes langs skovbrynet, frit
kan fortsætte deres færden. Inden for korridoren må der ikke etableres tæt beplantning eller opsættes hegn, og korridoren skal således periodevis afgræsses eller klippes, for at hindre at den springer i skov.
Lokalplanen giver mulighed for, at der må foretages den for anlægget nødvendige terrænregulering, således at de store bygninger og anlæg kan etableres på jævnt terræn. Terrænet
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må dog ikke hæves højere end kote 9,25 DVR/90 svarende til ca. 25 cm over det højeste
punkt i området.
For at sikre en lokal jordbalance må overskudsjord, der fremkommer i forbindelse med byggearbejdet, genplaceres inden for lokalplanområdet i form af jordvolde. Disse skal placeres
inden for de afskærmende beplantningsbælter og må have en højde på maksimalt 4 m.
Inden for lokalplanområdet skal etableres et regnvandsbassin til forsinkelse af vand fra tage
og befæstede områder. Regnvandsbassinet kan frit etableres inden for lokalplanområdet.

Ledningsanlæg
Der er medtaget bestemmelse om, at der skal tinglyses fornødne deklarationer vedrørende
sikring af forsyningskabler og ledninger mv.
Eksisterende tinglyste servitutter vedrørende ledninger er oplistet under afsnittet servitutter.
Der findes eksisterende ledninger langs Vestre Landevej i delområde D, hvor lokalplanen muliggør etablering af en adgangsvej. Derudover gennem delområde D, går en højspændingsledning. Lokalplanen fastlægger et byggefelt samt delområder, der sikrer, at der ikke kan
bygges inden for respektafstanden til højspændingsledningen dertil sikres det, at der ikke
etableres høj beplantning inden for respektafstanden til højspændingsledningen. Byggefeltet
er udformet således at der er en respektafstand til højspændingsledningen, se kort bilag 1+2.
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Statslig planlægning
Kystnærhedszonen
Lokalplanen ligger udenfor kystnærhedszonen.
Områder med særlige drikkevandsinteresser
Hele lokalplanområdet ligger inden for Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Den østlige del af lokalplanområdet er dertil beliggende inden for nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) og indvindingsopland for Søllested vandværk. Den østlige del af lokalplanområdet
er
dertil
udpeget
som
indsatsområde
for
OSD.

Kort med drikkevandsinteresser
I Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse (Bek. nr.
1697 af 21/12 2016) er der angivet bestemmelser om, at der skal tages særlige hensyn til
beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med
særlige drikkevandsinteresser samt indenfor indvindingsoplande til den almene vandforsyning
i forbindelse med den kommunale planlægning.
Biogasanlæg fremgår ikke af bekendtgørelsens bilag 1 over grundvandstruende virksomheder
og anlæg, der kræver særlig opmærksomhed.
I miljøgodkendelsen for anlægget indsættes en række standardvilkår, der skal sikre grundvandsbeskyttelsen. Herunder indretning, håndtering, driftsinstruktioner samt sikring og overvågning af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvandet.
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Naturbeskyttelse
Skovbyggelinje
En stor del af lokalplanområdet, som vist på kortet,
er i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17 omfattet af 300 meter skovbyggelinjer i forhold til
Søllested Skov, hvilket betyder, at der ikke inden
for dette område må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende.
Al bebyggelse inden for skovbyggelinjen forudsætter, at Lolland Kommune giver dispensation efter
reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65.
Lokalplanen fastsætter, at der omkring biogasanlægget skal etableres beplantningsbælter, med det
formål at sløre biogasanlægget. Beplantningsbæltet etableres med med minimum 3 rækker, med en
bredde på mindst 6 meter og sammensættes af
egnstypiske hjemmehørende træer og buske, hvormed det får karakter af det eksisterende skovbryn
og visuelt vil smelte sammen med Søllested Skov.

Kort over skovbyggelinjen

Dertil fastsætter lokalplanen, at der langs det eksisterende skovbryn skal friholdes en minimum 10
meter bred grøn korridor, således at skovbrynet
som levested for dyrelivet videreføres.
Beskyttede søer
I den sydlige del af lokalplanområdet, som vist på
kortet, er en beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at der ikke må foretages
ændringer i tilstanden af søen. Hvis der skal foretages ændringer forudsætter det, at Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65.
Dertil fastsætter lokalplanen, at der ikke må etableres bebyggelse eller anlæg nærmere end 10 m
fra det beskyttede vandhul.
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Det eksisterende vandhul er beliggende i skovbrynet til Søllested Skov i et område med
krat.
Natura 2000, samt beskyttede dyre- og plantearter
Jævnfør Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1595 af 6. december 2018) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal
der foretages en vurdering af, om planen i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Planen må desuden ikke kunne
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for
de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanområdet ligger ca. 5,5 km fra nærmeste Natura 2000-område: Små-landsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. Grundet den store afstand er det Lolland Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke medfører en påvirkning af
Natura 2000-området.
I miljørapporten er der redegjort for påvirkningen af dyrearter, som er opført på habitatdirektivets bilag IV.
Der er registreret springfrø og potentielt levested for stor vandsalamander i flere søer omkring projektområdet. Arter af flagermus kan forekomme sporadisk i området under fødesøgning. Det vurderes samlet set, at lokalplanen ikke medfører en påvirkning af bilag IV arterne.
Reklameskiltning i åbnet land
Lokalplanområdet karakteriseres som åbent land, omsom følge heraf er området underlagt
naturbeskyttelseslovens absolutte forbud mod opstilling af reklamer eller andre indretninger
i reklame- eller propagandaøjemed, jf. naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1. I henhold til
naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2 omfatter forbuddet ikke følgende skilte med relation til
indholdet af lokalplanen:
1) Virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når
de ikke virker dominerende i landskabet.
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5) Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed, når skiltet opsættes på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej
eller private fællesvej
Vejdirektoratet fører i henhold til § 20, stk. 2 i Bekendtgørelse om opsætning af skilte og
andre indretninger i reklame- og propaganda-øjemed i det åbne land tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen og af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1 langs statsvejene.
Vejloven
Vestre Landevej beliggende nord for lokalplanområdet er omfattet af en vejbyggelinje.
Vejbyggelinjen er pålagt i en afstand af 15 meter (plus højdegrænsetillæg) fra Vestre Landevejs vejmidte. Højdetillægget udgør 1,5 gange højdeforskellen mellem vejens tracé og
den vejbyggelinjepålagte ejendom og passagetillægget udgør mindst 1 m.
Vejbyggelinjen er pålagt af hensyn til en fremtidig udvidelse af vejen. Inden for vejbyggelinjen må der ikke opføres ny bebyggelse eller tilbygninger til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlige ændringer i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet
bebyggelse eller etableres andre anlæg og indretninger af blivende art (f.eks. hegnsmure,
parkeringsarealer, interne køreveje, støjvolde og anden støjafskærmning, faststøbte
skilte og flagstænger, belysningsanlæg, ledningsanlæg, septiktanke og nedgravede beholdere) uden tilladelse fra Vejdirektoratet.
Lokalplanen muliggør udelukkende etablering af en adgangsvej inden for vejbyggelinjen.
Lokalplanområdets delområde D, der er udlagt til adgangsvej, berøres af en arealreservation til et planlagt trafikanlæg. Arealreservationen omhandler en mulig placering for en
fremtidig omlægning af Rute 9 mellem Svendborg og Maribo, der skal fungere som en alternativ forbindelse til Femern Bælt Forbindelsen fra Fyn og Jylland.
Den del af lokalplanområdet, der er beliggende inden for udpegningen til planlagt trafikanlæg, vil udelukkende blive anvendt til adgangsvej til biogasanlægget. Såfremt Rute 9 omlægges, vil det være muligt inden for lokalplanens bestemmelser, at etablere en ny vejadgang til området, herunder med tilslutning til Abedvej under hensyntagen til gældende ekspropriationsregler.
Vestre Landevej er en statsvej, som Vejdirektoratet er myndighed for.
Den strækning af Vestre Landevej, som lokalplanområdets delområde D grænser op til, er
pålagt adgangsbegrænsning i henhold til vejloven § 51, jf. servitut tinglyst den 25. juli
1974. Vejdirektoratet er påtaleberettiget i forhold til servitutten
Etablering af nye adgange og/eller ændring af eksisterende adgange fra lokalplanområdet til
Vestre Landevej forudsætter tilladelse fra Vejdirektoratet i henhold til vejlovens § 49. Vejdirektoratet kan gøre en evt. tilladelse betinget af, at den offentlige vej ombygges med midterrabat, kanalisering, lyssignal og lign., når det på grund af en ny/ændret adgang skønnes
trafikalt nødvendigt.
Museumslovgivning
Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelsen af nyt byggeri,
skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel 8,
således at området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden.
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Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i det åbne land og er ikke omfattet af rammerne i Kommuneplan
2017-2029. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
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.
Tillæg 19 til Kommuneplan 2017-2029. Den nye kommuneplanens rammer er vist nedenfor.
Ny kommuneplanramme:

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
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Øvrige interesser i forhold til arealanvendelse
Særligt værdifuldt landbrugsområde
Lokalplanområdet ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde.
I henhold til Kommuneplan 2017-2029 gælder at særligt værdifulde landbrugsområder primært er forbeholdt jordbrugserhvervene. Det er dog også her anlæg, der nødvendigvis må
placeres i det åbne land, fortrinsvis skal søges placeret.
Placeringen af et biogasanlæg er afhængig af nærhed til landbrugene, hvorfor en placering
af denne type anlæg inden for de særligt værdifulde landbrugsområder vurderes at være i
overensstemmelse med den overordnede brug af områderne.
Skovrejsning
Lokalplanområdet ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område hvor
skovrejsning er ønsket. Dette understøtter et generelt ønske om at øge skovarealet i kommunen for at understøtte de rekreative muligheder for befolkningen samt for at øge biodiversiteten.
Lokalplanen fastsætter, at der skal etableres beplantningsbælter omkring biogasanlægget,
således at anlægget sløres og Søllested Skov visuelt vil omkranse anlægget. Dertil muliggør
lokalplanen at ubebyggede arealer må tilplantes, hvormed skovrejsning fortsat er muligt på
de ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet.
Ekspropriation
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 i planloven ekspropriere fast ejendom,
der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være
af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en række betingelser.
Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan inden for en frist på maksimalt 5 år fra den endelige lokalplans offentliggørelse. Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler for
ekspropriation i vejlovens §§ 99-102. Uddybende beskrivelse af betingelser for ekspropriation og processuelle regler for ekspropriation fremgår af Erhvervsstyrelsens vejledning om
ekspropriation efter planloven og Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation efter vejloven.
Servitutter
Inden for lokalplanområdet er registreret følgende servitutter:
Dato og løbenr.

Servitut

Bemærkning

Påtaleberettiget

Anbefaling

18.12.1900
903237-31

Dok om overkørsel,
fælles ind-og udkørsel mv

Krav om hvordan der anlægges
overkørsel fra matr.nr. 2a til
off. vej, Vestre Landevej.

Vejdirektoratet

Aflyses

Fra 1900 og ikke relevant, når
der gives tilladelse til projekteret anlæg til ny overkørsel.
Vejdirektoratet vil – som påtaleberettiget – gerne undersøge
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Dato og løbenr.

Servitut

Bemærkning

Påtaleberettiget

Anbefaling

og vurdere, om den pågældende servitut har mistet sin
relevans, og hvorvidt der findes
at være grundlag for, at den
kan aflyses. I givet fald vil Vejdirektoratet iværksætte en aflysning af servitutten
10.10.1931
903238-31

Dok om byggelinier
mv, 31_C-M_82

Byggelinjer langs Vestre Landevej

Vejdirektoratet

Ingen tiltag

10.10.1931
902657-31

Dok om byggelinier
mv. 31_C-M_82

Byggelinjer langs Vestre Landevej

Vejdirektoratet

Ingen tiltag

10.10.1931
903272-31

Dok om byggelinier
mv 31_C-M_82

Byggelinjer langs Vestre Landevej

Vejdirektoratet

Ingen tiltag

23.06.1945
903239-31

Dok om at ejendommen er tillagt navnet
Skovbrynetgård

Tillagt navn på gård, som i dag
er fjernet eller er på anden matrikel

Gårdejer

Ingen tiltag

14.03.1947
902658-31

Dok om byggeliniermv, tillige akt
MB335, 31_D-M_462

Byggelinjer langs offentlig vej –
ikke relevant

Vejejer

Ingen tiltag

14.03.1947
903352-31

Dok om byggelinier
mv 31_A-M_525

Byggelinjer langs offentlig vej –
ikke relevant

Vejejer

Ingen tiltag

14.03.1947
903353-31

Dok om byggelinier
mv 31_D-M_462

Byggelinjer langs offentlig vej –
ikke relevant

Vejejer

Ingen tiltag

(forefindes ikke i akten)
10.10.1951
2016-31

Dok om forbud mod
anvendelse til smedie
mv, 31_D-M_146

Anvendelse. (forefindes ikke i
akten)

-

Ingen tiltag

02.06.1954
1531-31

Dok om forsynings/afløbsledninger mv,
KORREKT AKT 31_DM_76 31_B-M_476

Ingen relevans

Lokale lodsejere

Ingen tiltag

25.07.1974
6327-31

Dok om adgangsbegrænsning mv, 31_CM_82

Sikring af vejadgang til nyt formål

Vejdirektoratet

Ingen tiltag

28.05.1985
6352-31

Dok om højspænding
mv, Ikke til hinder for
prioritering, 31_BM_204

Sikring af afstand til højspæningsledningerne.

SYDØSTSJÆLLA
NDS
ELEKTRICITETS
AKTIESELSKAB
SEAS

Ingen tiltag

15.07.1993
5539-31

Dok om forsynings/afløbsledninger mv,
Ikke til hinder for
prioritering 31_CM_82

Ingen relevans

KTAS

Ingen tiltag

09.10.1995
903242-31

Dok om forsynings/afløbsledninger mv
31_D-M_146

Ingen relevans

Lodsejer samt
Maribo Kommune

Ingen tiltag

24.05.1996
7855-31

Dok om forsynings/afløbsledninger mv,
Ikke til hinder for
prioritering,

Ingen relevans

SEAS A/S

Ingen tiltag

03.07.2001
7434-31

Dok om forsynings/afløbsledninger mv
Ikke til hinder for prioritering 31_B-M_151

Ingen relevans

Ingen

Ingen tiltag
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Dato og løbenr.

Servitut

Bemærkning

Påtaleberettiget

Anbefaling

28.01.2002
1978-31

Anmærkning byrder
Samdriftsdeklaration
31_C-M_267

Samdriftdeklarationen -

Ingen

Ingen tiltag

27.04.2004
6893-31

Dok om elanlæg.
Vedr2A, Ikke til hinder for prioritering
31_D-M_643

0,4KV elkabel, nedgravet - Ingen relevans

SEAS Distribution A.m.b.A

Ingen tiltag

Ingen relevans

Miljøforhold og klima
Støj
Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til væsentlige støjgener.
Ved vurderingen tages der udgangspunkt i de af Miljø- og Fødevareministeriet fastsatte vejledende støjgrænser, med de muligheder der findes for at lave en konkret vurdering af den
enkelte virksomhed.
Der er nærmere redegjort for støjpåvirkningen i miljørapporten, hvor det vurderes at støj
forbundet med anlægsfasen ikke vil medføre væsentlig påvirkning for omkringboende. Desuden er støjpåvirkningen i anlægsfasen af midlertidig karakter, da anlægsarbejdet forudsættes at strække sig over 1-2 år. I driftsfasen vurderes støj- og vibrationer ikke at medføre en væsentlig påvirkning af omkringboende idet alle grænseværdier er overholdt med
god margin.
Forurenet jord
Der er ikke kortlagt jordforurening på arealer inden for lokalplanområdet.
Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet under alle
omstændigheder standses og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet jord, §
71.
Spildevand
Lokalplanområdet ligger uden for områder omfattet af Lolland Kommunes Spildevandsplan
2017-2027.
Biogasanlægget vil medføre en begrænset mængde sanitært spildevand, der skal ledes til
samletank og bortskaffes til renseanlæg.
Tag- og overfladevand skal forsinkes inden afledning til recipient ved etablering af regnvandsbassin.
Af hensyn til vandløbets kapacitet vil der blive stillet krav om, hvor meget vand, der kan
afledes (måles i l/s – liter pr. sekund). Betingelserne herfor vil blive fastsat i en udledningstilladelse meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 2.
Varme
Lokalplanområdet er omfattet af den af Lolland Kommune godkendte Varmeplan af 2017 der
udlægger området til individuel varmeforsyning.
Biogasanlægget med tilhørende mandskabsfaciliteter må forsynes med individuel varme,
herunder procesvarme fra anlægget samt med kollektiv forsyning f.eks. i form af ledningsgas fra naturgasnettet.
El
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Elforsyning sker (som kabelnet og) leveres af SEAS NVE.
Vand
Vandforsyning til lokalplanområdet sker fra fælles vandforsyningsnet.
Affald
Affaldshåndteringen i lokalplanområdet skal ske efter affaldsbekendtgørelsen og de i Lolland
Kommune gældende regulativer.
Landbrugspligt
Følgende matrikler er omfattet af landbrugspligt: 2a, Abed By, Stokkemarke.
Landbrugspligten bortfalder uden tilladelse jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 665 af 14.
oktober 1988 om ophævelse af landbrugspligt mv., når lokalplanen er endeligt vedtaget.
Miljøvurdering og Miljøkonsekvensvurdering (VVM)
Ifølge lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der foretages en miljøvurdering af planer,
hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg er omfattet af kravet om miljøvurdering, da
planforslagene giver mulighed for etablering af et biogasanlæg, der er omfattet af lovens bilag 1 (pkt. 10). Der er derfor udarbejdet en miljørapport til planforslagene.
I henhold til miljøvurderingsloven er det desuden obligatorisk at udarbejde miljøkonsekvensvurderinger for det konkrete projekt (VVM) ved anlæg, der er opført på bilag 1. Der er
derfor foretaget en afgrænsning af de emner, der skal miljøkonsekvensvurderes. Resultatet
fra afgrænsningen af emnerne er efterfølgende sendt til udtalelse hos de berørte myndigheder forud for udarbejdelsen af selve miljøkonsekvensrapporten.
Der er udarbejdet en samlet miljøkonsekvensrapport, som indeholder miljøvurdering af
planforslagene såvel som miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt. Miljøkonsekvensrapporten er i høring sammen med planforslagne.
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LOKALPLAN 360-126
For et område til biogasanlæg ved Abed
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere
ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:
§1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanen har til formål:
• at arealet fastlægges til tekniske anlæg i form af biogasanlæg, med tilhørende
bygninger, tanke og andre tekniske anlæg med relation til biogasanlægget,
• at anlægget udføres under hensyntagen til det omkringliggende landskab,
• at sikre vejadgang til området.

§2

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter del
af matrikelnummer: 2a, Abed By, Stokkemarke, samt alle parceller der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes fra den nævnte ejendom.

2.2

Lokalplanområdet opdeles, som vist på kortbilag 2, i følgende delområder: delområde A, B, C og D.

2.3

Det samlede lokalplanområde er beliggende i landzone og forbliver i landzone.

§3

Områdets anvendelse

3.1

Delområde A:
Delområdet må kun anvendes til tekniske anlæg i form af biogasanlæg med tilhørende bygninger, tanke, planlagre og andre tekniske anlæg med relation til
biogasanlægget.
Delområdet må dertil anvendes til interne veje og friarealer.
Inden for hele delområdet kan der tillades opstillet 1 mast til brug for antenner
til mobilkommunikation, radio og tv m.m. Antenner må desuden opsættes på
biogasanlæggets bygningsdele.

3.2

Delområde B:
Delområdet udlægges til planlagre, mandskabsfaciliteter og lignende anlæg med
relation til biogasanlæg, som efter en konkret vurdering af miljømæssige hensyn
kan placeres nærmere end 500 m fra boligområder, og 300 meter til fritliggende
boliger.
Delområdet må dertil anvendes til interne veje og friarealer.
Inden for hele delområdet kan der tillades opstillet 1 mast til brug for antenner
til mobilkommunikation, radio og tv m.m. Antenner må desuden opsættes på
biogasanlæggets bygningsdele.

3.3

Delområde C:
Delområdet udlægges til mandskabsfaciliteter samt interne veje og friarealer.
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Inden for hele delområdet kan der tillades opstillet 1 mast til brug for antenner
til mobilkommunikation, radio og tv m.m. Antenner må desuden opsættes på
biogasanlæggets bygningsdele.
3.4
3.5

Delområde D:
Delområdet må kun anvendes til adgangsvej for området.
Fælles for alle delområder:
Inden for hele lokalplanområdet kan der placeres mindre transformerstationer til
områdets forsyning.

3.6

Inden for hele lokalplanområdet kan der etableres regnvandsbassiner samt beplantning.

§4

Udstykning

4.1

Der må ske udstykning til vejmatrikler samt udstykning til selve biogasanlægget.

§5

Vej- og adgangsforhold

5.1

Der skal udlægges areal til en adgangsvej til lokalplanområdet fra Vestre Landevej i en bredde af min. 12 m og anlægges med en vejbredde på min. 6 m. Som
vist på kortbilag 3.

5.2

Der vil være mulighed for at etablere en alternativ vejadgang fra Abedvej, såfremt rute 9 omlægges.

5.3

Inden for delområde A, B og C må der etableres de for driften nødvendige interne køreveje og lager- og læssepladser. Køreveje, lager- og læssepladser skal
anlægges med fast belægning i form af fliser, asfalt eller lign.

5.4

Der skal sikres tilfredsstillende oversigtsforhold ved overkørsler mellem lokalplanområdet og det omgivende vejnet.

§6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50.

6.2

Bebyggelse skal opføres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt. Bebyggelse
til mandskabsfaciliteter mv. kan dog også placeres inden for delområde C

6.3

Bebyggelse må have en højde af maks.:
• 26 meter for tanke og tekniske anlæg.
• 15 meter for øvrige bygninger.
Skorstene, som er nødvendige for virksomhedens produktion må maksimalt
være 50 meter høje.

6.4

Tanke i form af procestanke skal placeres i lige rækker, samt placeres så deres
byggeretning tilnærmelsesvis flugter med skovbrynet – som vist på illustrationsplanen, kortbilag 3.
Procestankene skal placeres med ens indbyrdes afstand samt med en ens bundog topkote for at sikre et ensartet, roligt udseende.

6.5

Den i §§ 3.1, 3.2 og 3.3 nævnte mast kan opstilles i en højde på op til 25 meter.
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6.6

Bebyggelsens placering skal minimum have en afstand på 10 meter til det gamle
skovbryn ved Søllested skov.

§7

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Bebyggelsen i lokalplanområdet skal i formgivning og materialer have en ensartethed inden for området.

7.2

Facader og ydervægge på bygninger og tanke skal fremstå i en ensartet mørk
grå eller sort farve. Til døre, vinduesrammer, skodder og mindre bygningsdele er
andre farver også tilladt, såfremt der er tale om afdæmpede farver.
Tanke og planlagre opført i beton må gerne fremstå med betonens naturlige
farve.

7.3

Overdækning/presenninger på tanke skal udføres i ensartet grå nuance.

7.4

Antenner til mobilkommunikation, radio og tv m.m. opsat på biogasanlæggets
høje bygningsdele skal fremstå i en farvetone, der svarer til den bygningsdel de
er opsat på.

7.5

Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer til facader, tage eller
mindre bygningsdele som ventilationsafkast, antenner, tekniske anlæg m.v.,
med et glanstal på over 26 efter Dansk Standard (DS/EN ISO 2813).

§8

Skiltning

8.1

Delområde A, B og C:
Der må kun skiltes med virksomhedens navn, logo o.lign. samt de for virksomheden nødvendige henvisnings- og informationsskilte.

8.2

Skilte skal have et ensartet udseende og skal fremtræde enkel og informativ og
tilpasses bygningens størrelse, arkitektur og omgivelser.

8.3

Skilte med virksomhedens navn, logo o.lign. må ikke opsættes i en højde højere
en 5 meter over terræn.

8.4

Der må ikke være skiltning over bygningers tagfod. Skiltning på gavle er dog tilladt.

8.5

Skilte må ikke være reflekterende eller bevægelige.

8.6

Belysning i og af skilte samt facader skal begrænses mest muligt. Kun skrift og
logo må være gennemlyst, skiltet kan belyses med spots eller skiltet kan belyses
bagfra. Lyskilden må ikke være blinkende eller virke blændende for omgivelserne
eller trafikanter.

8.7

Der må etableres den for driften af anlægget nødvendige belysning på området.
Lyskilden skal være orienteret nedad og placeret, så oplysning af naboer og det
åbne land så vidt muligt undgås.

8.8

Delområde D:
I forbindelse med vejadgang til området må der ved Vestre Landevej opstilles ét
skilt med virksomhedens navn, logo o.lign. Skiltet må højst være 1 meter over
terræn og må højst have en skilteflade på 0,5 m².
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§9

Ubebyggede arealer og hegning

9.1

De til virksomheden nødvendige parkeringspladser skal etableres på egen grund.

9.2

Der skal indrettes friarealer svarende til mindst 5 % af etagearealet for kontoradministrations og mandskabsbygninger. Med friareal forstås et ubebygget areal
til ophold mv. fraregnet parkerings- og tilkørselsarealer.

9.3

Der skal etableres beplantningsbælte omkring biogasanlægget mod nord og mod
øst, således at anlægget sløres mod det åbne land, som vist på illustrationsplanen, kortbilag 3.

9.4

Beplantningsbælter, skal ved etablering minimum bestå af et 6 m bredt, 3-rækkers beplantningsbælte, med 1,5 m mellem hver række og 1,25 m mellem hver
plante indtil beplantningsbæltet slutter tæt.
Beplantningsbælter skal bestå af egnstypiske hjemmehørende træer og buske
(jf. www.plantevalg.dk) samt skal indeholde en sammensætning af løvfældende
og stedsegrønne arter. Der skal hovedsageligt anvendes arter der ved fuld udvoksning opnår en højde på min. 20 m samt slutter tæt i 12 m højde.

9.5

Beplantningsbælter må tyndes og vedligeholdes efterhånden som træer og buske
vokser sig større, men beplantningen skal fortsat kunne slutte tæt, i løbet af 3
vækstsæsoner. Beplantningsbælter må kun ryddes, hvis de erstattes af nye beplantningsbælter, i første plantningssæson efter rydning.

9.6

Ikke bebyggede eller befæstede arealer skal tilsås med græs og kan beplantes
med egnstypiske arter af træer og buske, som er naturligt forekommende i området. Beplantningen må etableres som tæt beplantning med karakter af skov.

9.7

Ved den på kortbilag 1 viste højspændingsledning må der ikke etableres beplantning med en højde over 3 m nærmere end 7 m fra de yderste ledninger på anlægget.

9.8

Mod syd og vest langs skovbrynet til Søllested Skov udlægges areal til et åbent,
grønt område med en bredde på min. 10 m, som vist på kortbilag 2. Arealerne
skal anlægges med græsarter, vilde blomster og lignende, og skal periodevis afgræsses eller klippes for at hindre, at arealet springer i skov.

9.9

Der skal etableres et regnvandsbassin til forsinkelse af regnvand.

9.10

Der må inden for lokalplanområdet ske den for biogasanlægget teknisk nødvendige terrænregulering, således at biogasanlægget kan etableres på et jævnt terræn. Det byggemodnede terræn må dog maksimalt etableres i kote 9,25
DVR/90. Dog undtaget § 9.11.

9.11

Overskudsjord må anvendes til etablering af jordvolde. Jordvoldene skal placeres
bag ved de i § 9.3 nævnte beplantningsbælte, således de er afskærmet fra omkringliggende veje.
Jordvoldene må maksimalt have en højde på 4 m og skal tilplantes med græsser
der kan suppleres med egnstypiske buske eller træer, således at de fremstår
grønne.
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9.12

Der kan etableres fast hegn, såsom trådhegn, omkring biogasanlægget. Ved beplantningsbælter jf. § 9.3 samt ved åbne, grønne områder jf. § 9.8 skal hegn
etableres ind mod biogasanlægget.

§ 10

Ledningsanlæg

10.1

Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af forsyningskabler og -ledninger.

10.2

Ledninger skal fremføres som jordkabler.

§ 11

Miljøforhold

11.1

Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til væsentlige
støjgener. De af Miljø- og Fødevareministeriet til enhver tid fastsatte vejledende
grænseværdier for støjbelastning skal overholdes.

11.2

Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet
standses og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet jord, § 71.

§ 12

Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

12.1

Biogasanlægget må ikke tages i brug* før der er etableret vejadgang jf. §5.

12.2

Biogasanlægget må ikke tages i brug* før de i § 9.1 nævnte parkeringspladser
er anlagt.

12.3

Biogasanlægget må ikke tages i brug* før de i § 9.2 nævnte friarealer er anlagt.

12.4

Biogasanlægget må ikke tages i brug* før beplantningsbælter er etableret i overensstemmelse med §§ 9.3 – 9.5. Etablering af beplantningsbælter kan dog afvente etablering til førstkommende efterår for derved at sikre en god effekt af
udplantningen.

12.5

Biogasanlægget må ikke tages i brug* før der er etableret et regnvandsbassin jf.
§ 9.9.
* Med ibrugtagning menes at biogasanlægget er idriftsat til at levere gas til naturgasnettet.

§ 13

Ophævelse af servitutter

13.1

I henhold til lov om planlægning § 18 ophæves de privatretlige byggeservitutter
og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen.

§ 14

Tilladelser efter anden lovgivning

14.1

Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelse af nyt
byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel 8.

14.2

Byggeri inden for skovbyggelinjen som vist på kortbilag 1, forudsætter at Lolland
Kommune giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65.
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14.3

Enhver ændring af tilstanden af den efter naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede sø, som vist på kortbilag 1, forudsætter at Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65.

14.4

Etablering af en ny adgang fra lokalplanområdet til Vestre Landevej, jf. § 5.1,
forudsætter tilladelse fra Vejdirektoratet som vejmyndighed i henhold til vejlovens §§ 49 og 54. Konkret ansøgning herom skal fremsendes til Vejdirektoratet.

14.5

Afledning af overfladevand til et vandløb forudsætter at Lolland Kommune giver
en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1.

§ 15

Bonusvirkning

15.1

Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning, som er nødvendige for lokalplanens gennemførelse til de i §§ 3- 9 nævnte
byggerier og anlæg som er nødvendige for biogasanlæggets drift. Tilladelser efter anden lovgivning i henhold til lokalplanens § 14 er ikke undtaget i forhold til
bonusvirkning.

15.2

Lokalplanens bonusvirkning er betinget af anvendelsen til biogasanlæg. Bonusvirkningen er også betinget af, at anlægget med tilhørende vejarealer og terrænreguleringer fjernes inden ét år efter, at driften er ophørt. Lokalplanområdet skal
reetableres til marker og igen overgå til landbrugsdrift.

§ 16

Lokalplanens retsvirkninger

16.1

Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen,
kan ejendomme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning § 18, udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil.
Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af denne.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv.,
der er indeholdt i planen.
Lolland Kommune kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af
lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen.
Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.
I henhold til planlovens § 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

§ 17

Vedtagelsespåtegning

17.1

Forslag til Lokalplan 360-126 er vedtaget af Lolland Kommune den 16. september 2021 i henhold til lov om planlægning § 24.
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Mindretalsudtagelse
Enhedslisten kan ikke tiltræde beslutningen, da Enhedslisten er imod opførelsen
af biogasanlæg, der er baseret på gylle fra grisefabrikker.

Holger Schou Rasmussen
Borgmester

/

Thomas Knudsen
Kommunaldirektør

Forslag til Lokalplan 360-126 er fremlagt i offentlig høring fra den 21. september
2021 til den 16. november 2021.
17.2

Lokalplan 360-126 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

/

Thomas Knudsen
Kommunaldirektør

Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft ved offentlig bekendtgørelse af den
endelig vedtagne plan den 12. januar 2022.
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