Forslag
Lokalplan nr. 134
Biogasanlægget på Tågholmvej

Offentlighedsperiode: X. måned 20XX - X. måned 20XX.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en
ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens
bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar
for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge Planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentlig høring, inden byrådet
må vedtage planen endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende
indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Fristen angives på forsiden af forslaget.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelser vedrørende denne
plan eller miljøvurderingen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager
via Klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk, eller via link
på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider
med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed,
der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal
du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag.
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af
Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden
videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Indledning
Aabenraa Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for at udvide
et eksisterende biogasanlæg. Biogasanlægget er placeret i Tågholm ca. 6,5
km sydvest for Rødekro og centralt beliggende imellem Kassø, Hjordkær,
Hjoldrup og Fogderup. Der er en afstand på ca. 900 m til Kassø, som ligger
nærmest Tågholm og en afstand på ca. 5 km til Hjordkær, som er nærmeste
større by.
Lokalplanen udgør sammen med Kommuneplantillæg nr. 37
planlægningsgrundlaget for udvidelsen af Tågholm Biogasanlæg. Lokalplanen
omfatter det samme 5 ha store område som kommuneplantillægget.
Der er udarbejdet en miljøvurdering af planerne, der sendes i høring
samtidig med planforslagene.
Redegørelsen
Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens
baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens
indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden
planlægning og lovgivning, en redegørelse over miljøvurdering af planen
samt en opsummering af de tilladelser og dispensationer der er påkrævet fra
andre myndigheder.
Lokalplanbestemmelser
Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt
bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet
afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere.
Kortbilag
Kortbilag hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne viser
lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der
kan visualiseres.
Offentlighedsperiode
Forslaget til Lokalplan nr. 134 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 37
samt miljøvurderingen af planerne er offentliggjort den XX. måned 2021.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den XX. måned 2021 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost til:
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Att. PLAN & UDVIKLING
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Lokalplan nr. 134
Med hjemmel i lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01/07/2020 med senere
ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne
område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
-

2
2.1

at fastlægge planområdets anvendelse til tekniske anlæg i form af
biogasanlæg med tilhørende faciliteter samt tekniske anlæg og installationer
at sikre adgangsforhold til området fra Tågholmvej
at udlægge arealer til nedsivning af overfladevand indenfor lokalplanområdet
at fastlægge etablering af afskærmende beplantning omkring biogasanlægget for at sløre biogasanlægget i det eksisterende landskab
at fastlægge etablering af jordvold omkring biogasanlægget
at meddele bonusvirkning i henhold til Planlovens § 15, stk. 4

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Kassø, Hjordkær
del af matr.nr.: 3
del af matr.nr.:161
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 8.
december 2020 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for
lokalplanens område.

2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone ved
vedtagelsen af denne lokalplan.

2.3

Lokalplanen indeholder bonusvirkning og i henhold til Planlovens
§ 15, stk. 4 er der med lokalplanens endelige vedtagelse
samtidig meddelt landzonetilladelse efter Planlovens § 35, stk.
1 til anvendelse, udstykning, bebyggelse og befæstelse m.v. af
lokalplanområdet, der er i overensstemmelse med lokalplanens
bestemmelser. Se § 11.

3

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til teknisk anlæg i form af
biogasanlæg med tilhørende faciliteter samt beplantning og jordvold.

3.2

Området opdeles i fire delområder samt byggefelter med samme
størrelse og placering som delområderne, som vist på kortbilag 2.

3.3

Delområde 1 må anvendes til kørsels- og opmarcharealer, brovægt,
jordvold samt beplantning.

3.4

Delområde 2 og 3 må anvendes til tankanlæg, hal-, teknik- og
maskinbygninger.

3.5

Delområde 4 må anvendes til udvidelse af køresiloer,
nedsivningsbassin og mindre teknikbygninger.

3.6

I delområde 2, 3 og 4 må der etableres de nødvendige afkast og
skorstene.

3.7

Indenfor delområde 2, 3 og 4 må der endvidere anlægges
luftrensningsanlæg, transformerstationer mv.

5
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4

Udstykninger

4.1

Lokalplanområdet må kun udstykkes som én samlet matrikel. Der
må dog udstykkes en selvstændig matrikel til gasmodtagestationen
samt tilhørende tekniske anlæg og installationer.

4.2

Hvis anvendelsen til teknisk anlæg i form af biogasanlæg ophører,
skal lokalplanområdet sammenlægges med den eksisterende
landbrugsejendom på Tågholmvej 2.

5

Veje, stier og parkering

5.1

Der er to vejadgange fra Tågholmvej til lokalplanområdet, som
vist på kortbilag 2. Der kan ikke etableres yderligere vejadgang til
lokalplanområdet.

5.2

Der skal etableres parkeringspladser svarende til min. 3 personbiler.
Parkeringspladserne udføres med fast belægning som asfalt eller
betonbelægningssten.

5.3

Der skal etableres de for driften nødvendige veje i planområdet. Der
skal endvidere etableres veje, der sikrer at beredskabet kan komme
frem jf. den enhver tid gældende lovgivning eller retningslinjer for
redningsberedskabets indsatsmuligheder. Køreveje skal anlægges
med fast belægning i form af fliser, asfalt eller lignende eller e´med
kørefast grus. Vejene skal være min. 4 m brede. De interne veje
etableres som i princippet vist på kortbilag 3.

6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Der fastsættes en bebyggelsesprocent på 60 for delområde 2-4 i
hvert delområde.
Delområde 1 friholdes for bebyggelse undtaget etablering af en
brovægt i området.

6.2

Delområde 1 må anvendes til kørsels- og opmarcharealer, brovægt,
jordvold samt beplantning.

6.3

I delområde 2 må tankanlæg maskin- og driftsbygninger til
aktiviteter i forbindelse med biogasanlæggets drift opføres i en højde
af maks. 10 m. Her må maks. etableres 8 tanke af 750 m², maks.
4 tanke af 50 m², maks. 1 tank af 250 m², maks. 1 tank af 50 m²,
maks. 3 containere af 50 m², maks. 3 bygninger af maks. 800 m², 1
BMR-station af 75 m² og et separationsanlæg og -plads af 100 m² - i
alt ca. 9.225 m².

6.4

I delområde 3 må tankanlæg opføres i en højde af 20 m og maskinog driftsbygninger til aktiviteter i forbindelse med biogasanlæggets
drift må opføres i en højde af maks. 10 m. Her må maks. etableres
4 tanke af 250 m², 1 tank af 800 m² og 2 tanke af maks. 100 m² - i
alt ca. 2.000 m².

6.5

Køresilo må etableres i delområde 4. Køresiloer skal etableres som
befæstet areal på maks. 5.200 m², se dog § 10. Vægge på køresilo
og mindre teknikhuse må opføres i en højde af maks. 3 m.

6.6

Skorstene og afkast er undtaget §§ 6.2-6.5 og må opføres i den
højde der kræves af miljømyndigheden, dog maksimalt med en
højde på 30 m.

7
7.1

6
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Bebyggelsens ydre fremtræden
Tanke skal udføres i beton eller metal og fremstå i materialets
naturlige farve eller neutrale, matte grå eller grønne farvenuancer
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tilsvarende de farver, som det eksisterende biogasanlæg er opført i.
7.2

Betontanke overdækkes enten med betonlåg eller med
plastoverdækning, som skal fremstå i samme nuancer som
eksisterende biogasanlæg.

7.3

Presenning over energiafgrøder skal være i matte grå, sorte eller
grønne farvenuancer.

7.4

Skorstene og afkast over 10 m skal fremstå hvide eller lyseblå.

7.5

Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer med
et glanstal over 15 i henhold til prøvningsmetode DS/EN ISO 2813,
2014.

7.6

Facader på maskin-/driftsbygninger skal udføres i ét
beklædningsmateriale, og skal være i samme røde og lysegrå
nuancer som eksisterende bygninger i delområde 2 og 3. Tage på
driftsbygninger skal være grå.

7.7

Facader på teknik-/administrationsbygninger skal fremstå i grå,
grønne eller sorte jordfarver. Tage på administrationsbygninger skal
være i sorte eller grå nuancer.

7.8

Der må ikke opsættes reklameskilte og firmalogoer på
administrations- og driftsbygninger og tanke. Der må opsættes
mindre henvisnings-, oplysnings- og advarselsskilte, der er
nødvendige for virksomhedens drift. Endvidere må der opsættes
oversigtsskilte over biogasanlæggets indretning samt skilte ifm.
tilskudsordninger. Skilte må være på maks. 1 m² og må maksimalt
være 2 m over jorden. Skilte må ikke opsættes på master eller tag,
eller så dele af skiltet rager op over facaderne.

8
8.1

9

Ledningsanlæg
Alle forsyningsledninger/kabler skal fremføres i jorden.

Ubebyggede arealer

9.1

Terrænregulering kan foretages inden for +/- 0,5 m.

9.2

Der skal etableres min. 620 m jordvold omkring anlægget.
Jordvolden skal etableres i en højde på min. kote 29,9 (DVR90) eller
i en højde af maks. 2 m over terræn. Jordvolden kan erstattes eller
suppleres af en tæt mur i en højde på maks. 2 m over eksisterende
terræn. Endvidere skal der etableres en mindre forhøjning på min.
20 cm i en nord/sydgående retning i lokalplanområdets østlige del.
Jordvold og forhøjning etableres som vist i princippet på korbilag 3.
Jordvolden er undtaget § 9.1.

9.3

Der skal etableres et nedsivningsbassin til håndtering af regnvand.
Bassinet bliver maksimalt 400 m² (ca. 5x75 m) og 1,5 m dyb (se
princippet vist på kortbilag 3). Nedsivningsbassinet er undtaget §
9.1.

9.4

Der skal etableres afskærmende beplantning i form af
beplantningsbælter på ydersiden af voldens afslutning, ud mod
lokalområdets grænser. Se kortbilag 3.
Beplantningsbælterne skal etableres og vedligeholdes i min. 3
rækker og med en bredde på min. 5 m.
Beplantningsbælterne skal bestå af hjemmehørende og
egnskarakteristiske træer og buske. Træerne skal holdes i
en højde på min. 15 m. Der må ikke plantes invasive arter.
Beplantningsbælterne må ikke topkappes. Eksisterende læhegn
bibeholdes og erstattes såfremt det er nødvendigt for at opretholde
dem.

7
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AABENRAA KOMMUNE

Beplantningsplanen skal godkendes af Aabenraa Kommune.

9.5

Volden samt ikke bebyggede arealer skal fremstå med græs,
hjemmehørende og/eller selvsåede arter. Dette kan bl.a. være urter,
buske og/eller træer. Der må ikke plantes invasive arter.

9.6

Der må etableres den for driften af anlægget nødvendige belysning
på området. Lyskilder i lokalplanområdet må opsættes med en
lyspunkthøjde på op til 6,5 m fra terræn. Udendørsbelysning skal
etableres med lyskilden nedadrettet og skærmet således at man
undgår gener, som f.eks. blændingsgener for naboer og trafikanter
på omkringliggende arealer og veje.

10

Forudsætninger for ibrugtagning

10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det i § 9 nævnte
beplantningsbælte, jordvold og forhøjning er etableret. Ny
bebyggelse, der udgør et større areal eller volumen end det viste
eksempel på byggeri på kortbilag 3, må ikke tages i brug, før det er
godtgjort at jordvolden er dimensioneret til at håndtere udslip fra
bebyggelsen.

10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 5 nævnte interne veje,
som er nødvendige for drift og beredskab, er etableret.

11

Landzonetilladelse / Bonusvirkning

11.1

I henhold til Planlovens § 15 stk. 4 har denne lokalplan
bonusvirkning, dvs. at den erstatter tilladelser efter Planlovens § 35
stk. 1 (landzonetilladelse). Bonusvirkningen omfatter bebyggelse
der opføres indenfor det på kortbilag 1 viste lokalplanområde og
med en placering svarende til den på kortbilag 3, samt efter de
bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanen.

11.2

Bonusvirkningen omfatter:
1 reaktortank (R6) på 3.800 m³
1 reaktortank (R7) på 3.200 m³
1 udkørsels-/reaktortank (U2/R8) på 3.200 m³
1 fortank (F2) på 1.000 m³
1 biomassetank (G3) på 100 m³
1 separationsanlæg og -plads (S) af 100 m²
Udvidelse af køresilo (K2) med ca. 1.700 m²
Jordvold omkring anlægget på ca. 620 m
Nedsivningsbassin til regnvandshåndtering på ca. 400 m² i det
sydligste hjørne af planområdet

11.3

12
12.1

8

Alle tanke, udvidelse af køresiloen samt jordvold og
nedsivningsbassin etableres i henhold til bestemmelserne i § 3, § 6,
§ 7, § 9 og § 10.

Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har
vedtaget lokalplanen endeligt, må de ejendomme, der er omfattet
af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet
af den endelige plan. Der gælder i henhold til Planlovens § 17, stk.
1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af
anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen
kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og
ændringsforslag er udløbet, kan der i henhold til Planlovens § 17, stk. 2
under visse forudsætninger opnås tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse
af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale
om påbegyndelse et større byggearbejde m.v. Lokalplanens midlertidige
retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort
dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

14

Lokalplanens retsvirkninger

14.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må
ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge Planlovens § 18,
kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse
med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af
en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller
ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

14.2

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser,
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved
tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14.3

I henhold til Planlovens § 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra
bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg
som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen
opføres som et lavenergihus. Ved lavenergibyggeri forstås
bebyggelser, der opfylder gældende klassifikationskrav til
lavenergibyggeri i Bygningsreglementet.

14.4

I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation
af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når
ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen
af lokalplanen.

14.5

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens §
18.

14.6

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.

15

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Lokalplan nr. 134 er vedtaget af Aabenraa Byråd den xx. xxx
2021.
Forslaget er offentliggjort den xx. xxx 2021.
Pbv.
Thomas Andresen		
Borgmester

Tom Ahmt
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Redegørelse

AABENRAA KOMMUNE

Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdets beliggenhed
Planområdet er beliggende i det åbne land i Aabenraa Kommune ca. 6,5 km
sydvest for Rødekro.
Mod øst, syd, vest og nord grænser lokalplanområdet op til landbrugsarealer.
Mod nordøst grænser lokalplanområdet op til det eksisterende landbrug på
Tågholmvej 2, 6230 Rødekro. Området vejbetjenes via Tågholmvej.

Baggrund og formål
Det eksisterende biogasanlæg ønskes udvidet på et område syd/sydvest for
anlægget. Nærværende lokalplan omfatter både området for det eksisterende biogasanlæg samt området til den ønskede udvidelse.
Det eksisterende biogasanlæg er etableret i 2002 og der er i 2018 meddelt
landzonetilladelse i forbindelse med udvidelse af biogasanlægget.
Lokalplanens formål er at bibeholde området til eksisterende biogasanlæg
samt at skabe mulighed for at udvide biogasanlægget. Da et biogasanlæg
består af elementer såsom store tankanlæg og køresiloareal til opbevaring
af biomasse og lignende har lokalplanen desuden til formål at sikre en hensigtsmæssig disponering af området, således at de landskabelige, kulturhistoriske og miljømæssige værdier bevares.
Formålet, med at udlægge området til biogasanlæg, er i tråd med byrådets
ønske om at fremme biogasproduktionen i Aabenraa Kommune og medvirkende til at en større del af husdyrgødningen og andre egnede biomasser
anvendes til grøn energi. Dette understøtter også regeringens energipolitiske
målsætning om, at hele landets energiforsyning skal dækkes af vedvarende
energi i 2050. Initiativet er desuden med til at styrke landbrugets rolle som
leverandør af grøn energi.
Ved afgasning af husdyrgødning mindskes lugt og tab af næringsstoffer til
omgivelserne og der vil være en reduktion i udslip af drivhusgasser, samtidig
med at der skabes CO2-neutralt brændsel.
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Lokalplanen muliggør udbygning i form af tankanlæg, bygninger, køresilo mv.
i forbindelse med det eksisterende biogasanlæg, så der skabes mulighed for
udvidelse af biogasproduktionen, samt en bedre udnyttelse af eksisterende
biomasser.

Eksisterende forhold
Planområdet er er på ca. 5 ha og er placeret i Tågholm centralt beliggende
imellem Kassø, Hjordkær, Hjoldrup og Fogderup. Der er en afstand på ca.
900 m til Kassø, som ligger nærmest Tågholm og en afstand på ca. 5 km til
Hjordkær, som er nærmeste større by.
Planområdet kommer til at omfatte et eksisterende biogasanlæg, samt dele
af de tilstødende landbrugsarealer primært syd/sydvest for anlægget.
Inden for en radius af 500 m omkring lokalplanområdet ligger beskyttede
naturtyper i form af sø og vandløb.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive landzone og
omfatter dele af matr.nr. 3 og 161 Kassø, Hjordkær. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1.

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til teknisk anlæg i form af biogasanlæg med tilhørende faciliteter.
Biogasanlægget skal afgasse biomasser, som produceres på ejernes landbrug
samt andre landbrug i området. Den store andel af egne og lokale biomasser
sikrer en høj grad af forsyningssikkerhed. Dette afføder en jævn stabil indfødning af biomasser og en tilsvarende stabil og robust produktion.

Udstykning
Lokalplanområdet kan udstykkes som én selvstændig matrikel med samme
udstrækning som lokalplanområdet. Gasmodtagestationen og lignende kan
udmatrikuleres selvstændigt.

Veje, stier og parkering
Vejadgangen fra Tågholmvej fastholdes via de eksisterende veje, der i dag
giver adgang til området, se kortbilag 2. Det sikres at al nødvendig manøvrering af køretøjer kan ske indenfor planområdet. Der etableres nye køreveje
i lokalplanområdet (se kortbilag 3). Køreveje skal anlægges med fast belægning i form af fliser, asfalt eller lignende eller med kørefast grus.
Der skal etableres parkeringspladser svarende til 3 personbiler. Parkeringspladserne udføres med fast belægning som asfalt eller betonbelægningssten.

Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning
Lyskilder i lokalplanområdet må opsættes med en lyspunkthøjde på op til 6,5
m fra terræn, forudsat at det ikke resulterer i blændingsgener for naboer og
trafikken på omkringliggende veje. Ledningsanlæg, herunder til belysning,
må kun fremføres som jordkabler.

Bebyggelsens omfang og placering
Planområdet må i fremtiden anvendes til tankanlæg, køresiloareal, bygninger
mv., der er nødvendige for biogasanlæggets drift, samt vold, beplantning og
nedsivningsbassin. Bebyggelsesprocenten for delområde 2-4 fastsættes til
60 i hvert delområde. Delområde 1 skal friholdes for bebyggelse undtaget
etablering af en brovægt i området.
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Bygnings- og tankhøjder må ikke overstige 10 henholdsvis 20 m målt fra
niveauplaner, som fastlægges nærmere af bygningsmyndigheden. Vægge i
køresiloer må ikke overstige 3 m.
Afkast og skorstene må ikke opføres med en højde, der overstiger 30 m målt
fra niveauplaner, som fastlægges nærmere af bygningsmyndigheden jf. bestemmelserne i bygningsreglementet.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Lokalplanens bestemmelser fastlægger hvilke materialer og farver, der må
anvendes, til udvidelsen, således at bebyggelsen i lokalplanområdet i arkitektur og materialer fremstår som en helhed. Nedenstående visualiseringer
viser planområdet fra henholdsvis Tågholmvej nord for anlægget og fra Hellevad-Bovvej vest for anlægget. Her ses den fremtidige bebyggelse i planområdet inkl. en 30 m stribe, der angiver den maks. tilladte bebyggelseshøjde i området.
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Ubebyggede arealer
I lokalplanen fastsættes bestemmelser, der sikrer at volden samt ikke bebyggede arealer skal fremstå med græs, hjemmehørende og/eller selvsåede
arter. Dette kan bl.a. være urter, buske og/eller træer. Der må ikke plantes
invasive arter.
Endvidere indeholder lokalplanen krav om etablering af et beplantningsbælte
langs lokalplanafgrænsningen. Beplantningsbælterne skal etableres og vedligeholdes i min. 3 rækker og med en bredde på min. 5 m og træerne skal
holdes i en højde på 15 m, når det er udvokset. Der kan med fordel vælges
arter, som er levested for vilde insekter mv. Beplantningsbæltet dækker ikke
de ca. 180 m kørevej fra Tågholmvej, så der er bedst mulig oversigt over
kørende trafik på Tågholmvej og Hellevad-Bovvej. Eksisterende læhegn bibeholdes eller erstattes, hvis der er behov herfor.
Lokalplanen muliggør terrænreguleringer op til +/- 0,5 m. Jordvold og nedsivningsbassin er undtaget denne begrænsning. Jordvolden dimensioneres
ud fra princippet om, at en vold på 1 m bliver 3 m bred.
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Jordvolden skal min. være 1 m høj og skal sikre at der ikke sker udslip til

omgivelserne, såfremt en tank skulle springe læk.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015-2026
Lokalplanområdet er omfattet af følgende retningslinjer og udpegninger i
Kommuneplan 2015-2026:

Grønt Danmarkskort: økologisk forbindelse
Den sydvestlige del af planområdet ligger inden for en, i Kommuneplan
2015, udpeget økologisk forbindelse, som er en del af Grønt Danmarkskort.
Inden for den økologiske forbindelse må ændringer i arealanvendelsen, herunder etablering af nye større tekniske anlæg, ikke i væsentlig grad forringe
det vilde dyre- og plantelivs spredningsmuligheder. Der skal etableres faunapassager ved anlæg eller ombygning af veje, jernbaner og lignende, hvis
disse anlæg afskærer en økologisk forbindelse på en måde, som forringer
dyrenes spredningsmuligheder.
I Aabenraa Kommuneplan er det nedenstående udpegninger, der udgør
Grønt Danmarkskort:
-

Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
Potentielle naturbeskyttelsesområde
Økologiske forbindelser
Potentielle økologiske forbindelser

Disse er ikke enslydende med de statslige udpegninger, men er sammenlignelige, hvorfor planlægningen for Grønt Danmarkskort lever op til Planlovens
bestemmelser både nu og i fremtiden.
Aabenraa Kommune vurderer, at den del af den økologiske forbindelse, som
ligger inden for planområdet for biogasanlægget ikke har særlig værdi som
økologisk forbindelse, hvorfor der ikke er noget til hinder for at parallelforskyde udpegningen af den økologiske forbindelse mod syd, så det ikke kolliderer med kommuneplanrammen for biogasanlægget.
Planområdet består i dag af det eksisterende biogasanlæg og landbrugsområder uden særlig naturværdi.
Med Kommuneplantillæg nr. 37 parallelforskydes udpegningen af den økologiske forbindelse mod syd.
Planområdet vurderes derfor at være i overensstemmelse med retningslinjen.

Planlægning for fælles biogasanlæg
Biogasanlæg skal i de kommende år bidrage til at gøre Danmark uafhængigt
af fossile brændstoffer som olie og kul. For at fremme dette mål skal kommuneplanen udpege egnede placeringer til fælles biogasanlæg.
Formålet med biogasplanlægningen er at sikre det nødvendige grundlag for
udpegning af et område til biogasanlæg i kommuneplanen. Planlægningen
skal fastlægge lokaliseringsmuligheder, der muliggør etablering af fælles
biogasanlæg. Samtidig skal den sikre, at lokaliseringen som udgangspunkt
ligger i nærhed til husdyrbrugene, som leverer gødning til biogasanlæggene.
Det vil minimere transporten, som sammen med lugtgener typisk vil være
særlige opmærksomhedspunkter i forhold til nabohensyn.
Naturstyrelsen har i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013” beskrevet, at planlægningen skal varetage følgende hensyn:
-
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Beliggenhed i forhold til husdyrgrundlag og gylle
Natur og landskabsfredninger samt beskyttet natur og værdifulde
landskaber
Kulturmiljøer og fredede fortidsminder
Infrastruktur (vej- og tilkørselsforhold)
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-

Nabohensyn
Evt. placering i forhold til naturgasnettet
Visuelle påvirkninger i landskabet

Da der i planområdet allerede er etableret et biogasanlæg og eksisterende
anlæg vurderes at imødekomme samtlige af ovenstående hensyn, vurderer Aabenraa Kommune det, i forbindelse med den ønskede udvidelse, for
hensigtsmæssigt at udpege planområdet til område til fælles biogasanlæg i
Kommuneplantillæg nr. 37.
Planområdet vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjen og
leve op til Aabenraa Byråds ønske om at fremme biogasproduktionen, så en
større del af husdyrgødningen og andre egnede biomasser anvendes til grøn
energi.

Store husdyrbrug
Planområdet placeres i et område, der i kommuneplanen er udlagt til ”Store
husdyrbrug”. Området er udpeget på baggrund af infrastruktur, forsyningsforhold, arealernes robusthed (få naturområder, ingen Natura 2000-områder), få interessekonflikter samt at et bygningsanlæg vil kunne indpasses i
det eksisterende landskab.
Planlægning for store husdyrbrug og fælles biogasanlæg vil i vid udstrækning
kunne spille sammen for så vidt angår udpegningsgrundlag og lokalisering.
Områdeudpegningen til placeringen af store husdyrbrug bygger på arealernes egnethed i forhold til bl.a.:
-

Infrastruktur
Hensyn til landskab, natur og kulturhistorie samt miljøinteresser
Afstand til beboelse/nabohensyn
Interessekonflikter

Placering af store husdyrbrug kan både ligge inden for og uden for udpegningen af særlig værdifulde landbrugsområder.
Da planområdet udvides inden for et område, der er udpeget til store husdyrbrug, som i vid udstrækning kan spille sammen med lokaliseringen for
biogasanlæg, vurderes udvidelse af biogasanlægget ikke at stride imod denne retningslinje. Ved at udvide et biogasanlæg her, er der ligeledes taget
højde for ovennævnte faktorer ift. egnethed, samt biomasse fra husdyrbrug
til at forsyne biogasanlægget.

Særligt værdifuldt landbrugsområde
Området er i kommuneplanen udpeget som ”Særligt værdifuldt landbrugsområde”. Når landbrugsjord i særligt værdifulde landbrugsområder inddrages
til andre formål end jordbrug, skal det dokumenteres, at der er taget de
størst mulige hensyn til landbruget.
Nye arealudlæg til andre formål end jordbrug kræver en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse, hvis det sker i særligt værdifulde landbrugsområder.
Størstedelen af planområdet anvendes allerede i dag til biogasanlæg. Biogasanlægget udvides i tilknytning til landbrugets bygninger og det eksisterende biogasanlæg, således der tages mindst mulig landbrugsjord ud af drift.
Det vurderes at strukturen og jordbrugsområderne bevares samlet. Samtidig
skal det bemærkes at lokaliseringen af biogasanlæg kan ske ”på linje” med
store husdyrbrug, som ifølge ovennævnte retningslinje kan placeres inden
for særlig værdifulde landbrugsområder.
Udvidelsen af biogasanlægget vurderes ikke at stride mod retningslinjen.

Støjbelastet areal
Der er udpeget støjbelastede arealer øst og vest for planområdet. Det vestlige støjbelastede areal går ind over en del af planområdet.
Udpegningen af de støjbelastede arealer er lavet på baggrund af placeringen
af flere vindmøller for at forebygge miljøkonflikter.
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Udvidelsen af biogasanlægget vurderes ikke at give anledning til miljøkonflikter på baggrund af det støjbelastede areal.

Kommuneplantillæg nr. 37
For at sikre overensstemmelse mellem lokalplanens afgrænsning og kommunalplanrammerne har Aabenraa Kommune tilvejebragt Kommuneplantillæg
nr. 37 med ønske om at ændre plangrundlaget og dermed skabe muligheden
for at udvide biogasanlægget sydvest for Rødekro.
Kommuneplantillæg nr. 37 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelsen
af Lokalplan nr. 134, Biogasanlægget på Tågholmvej. Kommuneplantillægget
omfatter det samme 5 ha store område som lokalplanen.
Kommuneplantillægget udlægger rammeområde 2.9.016.T til teknisk anlæg
i det åbne land i form af biogasanlæg med tilhørende faciliteter. Der skal
etableres jordvold og et afskærmende beplantningsbælte omkring biogasanlægget.
Kommuneplantillægget ændrer endvidere på afgrænsningen af den økologiske forbindelse i området, som er en del af Grønt Danmarkskort og udpeger
planområdet til fælles biogasanlæg.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Der foreligger ingen eksisterende lokalplan for området.

Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter,
der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger,
fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan
være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det
pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan
have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Nedenstående oversigt tager udgangspunkt i servitutter tinglyst på Tågholmvej 2, som berør matr.nr. 3 og 161, Kassø, Hjordkær.
Tinglyst: 26.06.2017-1008784602
Titel: DEKLARATION. El: ledninger og tekniske anlæg
Indhold: ny transformerstation Spændinger til og med 20 kV Inkl. datatransmission
Påtaleberettiget: SYD ENERGI NET A/S

Naturforhold
Internationale naturbeskyttelsesområder
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018) kan
et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde:
1.
2.

at planen skader Natura 2000-områder (fuglebeskyttelsesområder
og habitatområder),
at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for
de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IVa kan blive
beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i
habitatdirektivets bilag IVb i alle livsstadier, kan blive ødelagt (bilag
IV-arter)

Natura 2000-områder
Planområdet ligger ca. 6,7 km fra nærmeste fuglebeskyttelsesområde (Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose) og ca. 8,3 km fra nærmeste
habitatområde (Bolderslev Skov og Uge Skov). Grundet de store afstande
vurderes der ikke at være risiko for, at disse internationale beskyttelsesområder vil blive påvirket af planen.
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Beskyttede arter
Ifølge Danmarks Miljøportals kort over naturdata er der ikke fundet bilag
IV-arter inden for 1.000 m fra biogasanlægget og der er heller ikke registreret padder. At der ikke er registreret bilag IV-arter, betyder ikke, at der ikke
kan være bilag IV-arter i området. Gamle bygninger og træer kan fungere
som dagskjul og overvintringssteder for flagermus og søer og vandhuller
kan være yngle- og levesteder for padder. Markfirben findes typisk på åbne,
varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejskråninger, sten- og jorddiger,
heder, overdrev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder. Der henvises i øvrigt til miljøvurderingen af planen.

Beskyttede naturtyper, Naturbeskyttelseslovens § 3
Der ligger fem mindre beskyttede søer ca. 120-670 m syd, sydøst og nord
for planområdet. Den ene af disse søer blev sidst besigtiget i 2010, hvor den
blev vurderet til at have en lav naturtilstand. Vandhullet er meget næringspåvirket, men kunne potentielt fungere som ynglevandhul for flere paddearter. Derudover er der en beskyttet eng ca. 780 m syd for planområdet.
Omkring 950 m sydvest for planområdet ligger en større § 3 beskyttet sø,
som via bl.a. vandløb er forbundet til planområdet. Søen ligger nedstrøms i
forhold til anlægget.
Syd og vest for planområdet ligger flere beskyttede vandløb, som sandsynligvis modtager vand fra planområdet. Der henvises i øvrigt til miljøvurderingen af planen.

Vej og trafik
Nærværende lokalplan fastlægger, at vejadgangen til området skal foregå via
Tågholmvej, der i dag giver adgang til det eksisterende biogasanlæg.

Arkæologi
Fortidsminder
Udtalelse fra Museum Sønderjylland om jordfaste fortidsminder:
”Projektområdet er beliggende i højtliggende, let bølget terræn omgivet af
fugtige arealer syd for Kassø landsby. Omkring området er der registreret
adskillige væsentlige, jordfaste fortidsminder. Nordøst for projektområde
ved Kassø, har Museum Sønderjylland tidligere udgravet store arealer med
fortidsminder fra det meste af forhistorien, middelalder og renæssance. Ved
Kassø landsby er der fundet spor efter bebyggelser fra bronze- og jernalder.
Tættere omkring projektområdet er der ved Lundbækken registreret fund af
økser og skrabere fra bondestenalder og vest for projektområdet er der ved
grøftegravning fundet en stridsøkse hvor en del af skaftet endnu var bevaret.
På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at der er høj risiko for at
støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde inden for
projektområdet. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse forud for
anlægsarbejde inden for projektområdet.”
Da planområdet overstiger 5.000 m2, skal udgifterne til forundersøgelse, jf.
Museumslovens § 26 stk. 2, afholdes af bygherre. Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder i området, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved jordarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre bebyggelsens placering, så en udgravning, så en udgravning ikke bliver nødvendig.
Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre.

Miljø
Grundvandsbeskyttelse og overfladevand
Hovedvandoplandet er 4.1 Vidå-Kruså.
”Grundvand regional samlet tilstand” er i kategorien god. ”Grundvand dyb
samlet tilstand” er også kategoriseret som god.
Drikkevand er OD (områder med drikkevandsinteresse). Der indvindes vand
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fra boringer i nærheden. Der ligger bl.a. en boring til markvanding i udkanten af lokalplanområdet.
Lokalplanområdet er bebygget og intensivt landbrug. Et stykke syd for lokalplanområdet løber et vandløb, som er i god økologisk tilstand. Påvirkninger
af grundvand mv. indgår i miljøvurderingen af planen.

Jordbrug
Lokalplanområdet til udvidelsen af biogasanlægget omfatter dele af matr.nr.
3 og 161 begge Kassø, Hjordkær Ejerlav. Det samlede planområde udgør ca.
5 ha. Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves
for lokalplanområdet.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Lokalplanområdet ligger udenfor varmeforsyningsområder og tilslutningspligtområder fastlagt i Aabenraa Kommunes Varmeplan 2009.
Biogasanlægget tilbagekøber opgraderet gas fra Evida og denne afbrændes
i anlæggets gaskedel og sørger for varme til biogasanlægget. Der er også
etableret varmevekslere, der udnytter spildvarme.

Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i forsyningsområdet for Hjordkær Vandværk, hvor eksisterende bebyggelse er tilsluttet. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Regn- og spildevand
Lokalplanområdet ligger uden for oplandsgrænsen i Aabenraa Kommunes
Spildevandsplan 2018-2022. Lokalplanen forudsætter ikke tilslutning til offentligt spildevandsanlæg.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.
Urent regnvand køresilo og befæstede arealer ledes til henholdsvis overfladevandsbeholder eller til biogasanlægget.
Nedsivningsbassinet vil håndtere rent regnvand fra tagflader og tankoverdækninger.
Der etableres vold omkring lokalplanområdet, således at lækage fra en tank
kan tilbageholdes inden for lokalplanområdet. Derudover er tanke udstyret
med omfangsdræn, der giver mulighed for at opdage en eventuel lækage
tidligt.
I teknikhuset er der en håndvask og en nødbruser. Afløb fra disse er forbundet med en gaskondensatbrønd og ledes derfra ind i biogasanlægget og indgår i den flydende biomasse.
Hvis der etableres et mandskabsrum eller lignende, vil dette kræve en særskilt tilladelse til afledning af sanitært spildevand.

Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere m.v. i
henhold til gældende regulativ. Der henvises til pt. gældende affaldsbekendtgørelsens kap. 10 (BEK nr. 1309 af 18/12/2012) om erhvervsaffald.

Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan
Byrådet 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
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lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. Ekspropriation efter Planloven kan ske under opfyldelse af en række
betingelser. Det er byrådet, 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 byrådet 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.

Miljøvurdering
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020) skal der udarbejdes en
miljøvurdering af:
-

Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser
til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2
Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt
Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet

Planforslaget vurderes at være omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1
punkt 10: ”Anlæg til bortskaffelse af ikkefarligt affald ved forbrænding eller
kemisk behandling (som defineret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9)
med en kapacitet på over 100 tons/dag.” Planforslaget er derfor omfattet af
krav om miljøvurdering jf. Miljøvurderingslovens § 8, pkt. 1.
Derfor er der i forbindelse med nærværende forslag til Lokalplan nr. 134
samt tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 udarbejdet en miljøvurderingsrapport.
Aabenraa Kommune har endvidere truffet afgørelse om, at projektet skal
miljøvurderes iht. Miljøvurderingslovens § 10. Der er derfor udarbejdet en
miljøkonsekvensrapport af projektet. Miljøkonsekvensrapporten omhandler
kun de på kortbilag 3 navngivne bebyggelser og produktionen i disse sammen med det eksisterende anlæg. De ikke navngivne tanke og bygninger
planlægges opført i en etape 2, hvortil der skal udarbejdes og offentliggøres
en supplerende Miljøkonsekvensrapport, såfremt en screening viser, at dette
er nødvendigt.
Miljøvurderingsrapporten af planforslagene og miljøkonsekvensrapporten af
projektet er udarbejdet i selvstændige dokumenter, og offentliggøres samtidig med planforslagene.

Tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning
Tilladelse efter Museumsloven
Både de ukendte og kendte jordfaste fortidsminder er omfattet af Museumslovens §27. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder eller
jordarbejde i øvrigt fremkommer spor af fortidsminder, oldsager og lignende, skal arbejdet i følge Museumsloven (§ 27 i LBK nr. 358 af 08/04/2014)
straks standses og Museet tilkaldes for besigtigelse. Efter indstilling fra museet vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Anlægget er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens kap. 5, hvormed der kræves
en miljøgodkendelse, der regulerer forhold vedrørende anlæggets drift, bl.a.
af hensyn til naboer, sikkerhed og miljø - såsom emissioner og støj samt sikring af grundvandsinteresser.
Der skal ansøges om miljøgodkendelse ved Aabenraa Kommune.
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Tilladelse efter Landbrugsloven
Udvidelsen af lokalplanområdet omfatter dele af matr.nr. 3 og 161 begge
Kassø, Hjordkær Ejerlav, der er beliggende i landzone. Matr.nr. 3 og 161 er
underlagt bestemmelser om landbrugspligt. Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at landbrugspligten på de inddragede arealer ophæves.
I henhold til Landbrugslovens § 6, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 kan landbrugspligten efter lokalplanens endelige vedtagelse ophæves ved erklæring fra en
praktiserende landinspektør.
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