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Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2015 for
Aabenraa Kommune
Aabenraa Kommune ønsker med kommuneplantillægget 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.
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.
Derudover indeholder kommuneplantillægget ændringer til to retningslinjer:
1.
2.

Ændring af geografisk udpegning, parallelforskydning af økologisk
forbindelse
Udpegning af planområdet til fælles biogasanlæg

Indhold i Kommuneplantillæg nr. 37
Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme til teknisk anlæg i form af et
biogasanlæg.
Området omfatter eller ændrer følgende retningslinjer og udpegninger i
Kommuneplan 2015-2026:
Ændringer i retningslinjer til Kommuneplan 2015-2026
Parallelforskydning af økologisk forbindelse
Den sydvestlige del af planområdet ligger inden for en 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 den
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, som
det fremgår af nedenstående kort.
Planområdet vurderes herefter at være i overensstemmelse med
retningslinjen.
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Udpegning af planområdet til 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:
-

Beliggenhed i forhold til husdyrgrundlag og gylle
Natur og landskabsfredninger samt beskyttet natur og værdifulde
landskaber
Kulturmiljøer og fredede fortidsminder
Infrastruktur (Vej- og tilkørselsforhold)
Nabohensyn
Evt. placering i forhold til naturgasnettet
Visuelle påvirkninger i landskabet

3

KOMMUNEPLAN 2015

AABENRAA KOMMUNE

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 særligt 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.
Udvidelsen af biogasanlægget vurderes ikke at give anledning til
miljøkonflikter på baggrund af det støjbelastede areal, da udlæg til
biogasanlæg ikke er støjfølsom anvendelse.
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EKSISTERENDE
KOMMUNEPLANRAMME
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Anden lovgivning
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. Der henvises i øvrigt til
miljøvurderingen af planen.
Beskyttede arter
Ifølge Danmarks Miljøportals kort over naturdata er der ikke fundet bilag IVarter 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
næringsstofpåvirket, 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. Der henvises i øvrigt til miljøvurderingen af planen.

Foroffentlighed
Kommuneplantillægget medfører en ændring af kommuneplanens
rammebestemmelser, hvorfor der er indkaldt idéer og forslag forud for
udarbejdelse af Kommuneplantillæg nr. 37 i to uger i perioden fra den
15. juni til den 29. juni 2020. I forbindelse med høringen kom der ét
høringssvar.
Høringssvaret var fra Miljøstyrelsen og omhandlede bl.a. at dele af
planområdet er udlagt som en økologisk forbindelse, hvilket potentielt kan
være i konflikt med de nationale interesser. Dette kommuneplantillæg
indeholder ændring til denne retningslinje, hvori den økologiske forbindelse
parallelforskydes mod syd. Læs mere under afsnittet ”Ændringer i
retningslinjer til Kommuneplan 2015-2026”.

Miljøvurdering af plangrundlaget
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter skal kommunen gennemføre en vurdering af, om
lokalplanen og kommuneplantillægget kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.
Planforslagene Lokalplan nr. 134 og Kommuneplantillæg nr. 37 vurderes at
være omfattet af lovens bilag 1, pkt. 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.
Dette medfører krav om miljøvurdering af planerne.
Miljøvurderingen af planen er udarbejdet som en selvstændig rapport, der
fremlægges offentligt i samme periode som planforslagene.
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Teknisk anlæg på Tågholmvej
Kommuneplanramme nr. 2.9.016.T
Nuværende anvendelse
Der er på nuværende tidspunkt ingen rammebestemmelser for området.
Områdets anvendelse
Område til tekniske anlæg.
Specifik anvendelse
Biogasanlæg med tilhørende faciliteter.
Særlige bestemmelser
Der skal etableres jordvold og et afskærmende beplantningsbælte omkring
biogasanlægget.
Bebyggelsesforhold
Maks. bygningshøjde for egentlige bygninger (m): 10
Maks. bygningshøjde for tankanlæg og andre faciliteter (m): 20
Maks. bygningshøjde for afkast og skorstene (m): må opføres med den
højde der kræves af miljømyndigheden, dog med en højde på maks. 30 m
Zonestatus
Nuværende zonestatus: Landzone
Fremtidig zonestatus: Landzone
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2015-2026 er vedtaget af Aabenraa
Byråd den XX. måned 20XX.
Forslaget er offentliggjort den X. måned 20XX.
Pbv.
Thomas Andresen
Borgmester

Tom Ahmt
Kommunaldirektør
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Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelser vedrørende denne plan,
kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder
via et link på www.nmkn.dk, 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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Forslag til Tillæg nr. 37
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Plan, Teknik og Miljø i samarbejde med
LandboSyd og Dansk Biogasrådgivning.
Offentliggjort den X. måned 20XX
Tryk: Aabenraa Kommune
Kort: Copyright Aabenraa Kommune og Geodatastyrelsen
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til:
plan@aabenraa.dk
eller som brev til:
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Att. PLAN & UDVIKLING

