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§25-tilladelse: Biogasanlægget på Tågholmvej 
Aabenraa Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til 

udvidelse af biogasanlæg på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro. Tilladelsen gives på bag-

grund af gennemført miljøkonsekvensvurdering (tidl. VVM-redegørelse) af projektet, 

samt Aabenraa Kommunes vedtagelse den 26. maj 2021 af Kommuneplantillæg nr. 37 

og Lokalplan nr. 134 ”Biogasanlægget på Tågholmvej”. 

 

Aabenraa Kommune anmodede d. 19. juni 2020 Miljøstyrelsen om at få overdraget 

myndighedskompetencen for miljøvurderingen af projektet og d. 21. juli 2020 over-

drog Miljøstyrelsen myndighedskompetencen til Aabenraa Kommune. 

 

Tilladelsen meddeles i henhold til § 25 stk. 1 jf. LBK nr. 973 af 25/06/2020 "Bekendt-

gørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM)"1.  

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. 

miljøvurderingslovens § 39. 

Projektbeskrivelse 

Det ansøgte projekt omfatter udvidelse af det eksisterende biogasanlæg på Tågholm-

vej 2, 6230 Rødekro. Projektområdet udgør ca. 5 ha. Den nye selvstændige matrikel, 

der kommer til at udgøre den nye ejendom, hvorpå biogasanlægget ligger beskrives i 

dette dokument som projektområdet, som også er identisk med det område, der ud-

lægges i kommuneplantillægget og lokalplanen. ”Undersøgelsesområde” benyttes om 

en ca. 50 m bufferzone rundt om en eventuel pumpeledning, der overvejes etableret 

mellem biogasanlægget og husdyrbruget på Kassøvej 54. 

                                           
1 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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Fig. 1: Undersøgelsesområdet og planområdet 

 

Projektet består af eksisterende biogasanlæg på Tågholmvej 2 og en ny delvis nedgra-

vet fortank til gylle med teltoverdækning på 1.000 m³, en ny tank på ca. 100 m³ med 

betonlåg, til modtagelse af andre flydende biomasser, en ny overjordisk gastæt reak-

tortank på 3.800 m³, en ny delvis nedgravet reaktortank på 3.200 m³ med gastæt 

membranoverdækning, en ny delvis nedgravet tank som enten bliver en reaktortank 

eller en udkørselstank på 3.200 m³ med  membran eller teltoverdækning, et nyt tek-

nikhus, en udvidelse af køresiloerne på ca. 1.700 m² samt en ny jordvold/mur nord, 

vest og syd omkring området med tanke og køresiloer. Der etableres ligeledes en ny 

plads til et separationsanlæg samt en pumpeledning til Kassøvej 54. Pumpeledningen 

etableres som en nedgravet ca. 1,5 km lang trykledning i PVC-rør.  

 

Projektområdet er opdelt i delområder, hvor der i delområde 2 må etableres tanke i op 

til 10 meters højde og i delområde 3 må etableres tanke i op til 20 meters højde. 
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Fig. 2: Projektskitse af områdets indretning. For detaljeret indretning af anlægget henvises til 

miljøkonsekvensrapporten 

 

Med udvidelsen af biogasanlægget øges kapaciteten til behandling af husdyrgødning 

(gylle og dybstrøelse), majs, græs, halm og andre planteprodukter, mave-tarm ind-

hold fra slagteri og fedtholdigt affald mv fra knap 100 ton til ca. 342 ton pr. dag i gen-

nemsnit. 

 

For at reducere anlæggets visuelle påvirkning skal der etableres afskærmende be-

plantning. 

 

Endvidere skal der, for at reducere forureningsrisikoen ved uheld etableres en afvær-

geforanstaltning, der kan tilbageholde flydende biomasse i tilfælde af udslip. Afværge-

foranstaltningen opføres i form af f en jordvold/mur.   
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Offentlighedens inddragelse 

Vedtagelsen af ovennævnte planer og tilladelse er sket på baggrund af to offentlige 

høringsperioder, hvor der dels er indkaldt ideer og forslag til planlægningen og af-

grænsningen af miljøkonsekvensrapporten, og dels er afholdt høring af offentliggjorte 

planforslag, miljørapport og miljøkonsekvensrapport. 

 

I forbindelse med høringen af afgrænsningsrapporten er der indkommet syv hørings-

svar, hvoraf de fem var en tilbagemelding om, at notatet ikke giver anledning til be-

mærkninger. De to øvrige høringssvar går på mindre ændringer i forhold til formule-

ringen i afgrænsningsnotatet samt en kommentar fra Hjordkær Vandværk om en drik-

kevandsledning, som en eventuel pumpeledning skal krydse. Forholdene omkring de 

to høringssvar er indarbejdet miljøkonsekvensrapporten. 

 

Udkast til denne tilladelse og miljøkonsekvensrapporten har været udsendt i offentlig 

høring i perioden fra den 10. februar 2021 til og med den 7. april 2021. Der indkom 

ingen høringssvar fra offentligheden eller myndigheder i løbet af høringen og der er 

således ikke foretaget ændringer i §25-tilladelsen på baggrund af høringen. 

Tilladelsens omfang og forudsætninger 

Tilladelsen omfatter udvidelse af biogasanlægget på Tågholmvej i Aabenraa Kom-

mune. 

 

Tilladelsen meddeles på baggrund af bygherres ansøgning, og skal etableres inden for 

de fysiske og miljømæssige rammer og forudsætninger, som fremgår af ”Miljøkonse-

kvensrapport, udvidelse af biogasanlægget Biogas Tågholm P/S, med tilhørende bilag, 

december 2020” Projektet skal således opføres som beskrevet i Miljøkonsekvensrap-

portens kapitel 4. 

Vilkår for tilladelsen 

Tilladelsen, der er baseret på de beskrivelser af projektet og dets udførelse, som frem-

går af miljøkonsekvensrapporten, erstatter ikke andre tilladelser eller dispensationer, 

som er nødvendige for projektets realisering. 

 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

 

1. Projektet etableres i overensstemmelse med Kommuneplantillæg nr. 37 og Lo-

kalplan nr. 134 for "Biogasanlægget på Tågholmvej" og projektbeskrivelsen i 

miljøkonsekvensrapporten for projektet, herunder bl.a. bestemmelser for af-

skærmende beplantning, etablering af jordvold/mur mv.  

2. Pumpeledningen skal trykprøves med vand forud for, at den tages i brug. Den 

må kun tages i brug, såfremt det kan attesteres, at den er tæt samt at leve-

randørens anvisninger er fulgt. 
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3. Der skal foretages besigtigelse af den afskærmende beplantning. Besigtigelsen 

skal ske i de første 5 år efter etablering af den afskærmende beplantning og 

skal foretages 1 gang årligt i forår/sommer. Hvis enkelte træer/buske, eller 

strækninger af beplantningen er gået ud, skal disse erstattes. 

Begrundelse for afgørelsen 

Med baggrund i Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 134 "Biogasanlægget på 

Tågholmvej" med tilhørende miljøvurdering samt miljøkonsekvensrapport (VVM) er 

det Aabenraa Kommunes vurdering, at etablering og drift af projektet kan ske uden 

væsentlige påvirkninger af miljøet og omgivelserne.  

 

Ud over vilkårene i §25-tilladelsen vil der i miljøgodkendelsen af biogasanlægget blive 

stillet vilkår til biogasanlæggets indretning og drift, således at det sikres, at biogasan-

lægget kan drives uden risiko for væsentlig forurening af det omgivende miljø. 

Projektændringer 

Udgangspunktet for §25-tilladelsen er det projekt, som er anmeldt og beskrevet i mil-

jøkonsekvensrapporten: ”Miljøkonsekvensrapport, udvidelse af biogasanlægget Biogas 

Tågholm P/S, med tilhørende bilag, december 2020”. Ændringer i projektet eller væ-

sentlige afvigelser i forudsætningerne for vurderingen af miljøpåvirkningerne skal an-

meldes og vurderes i forhold til miljøvurderingslovens bilag pkt. 13a, stk. 1. hvis der 

er risiko for væsentlige miljøpåvirkninger.  

Anden lovgivning  

§25-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for 

projektets realisering, herunder miljøgodkendelse af anlægget.  

 

Der gøres opmærksom på, at der med denne afgørelse ikke er taget stilling til evt. an-

dre nødvendige tilladelser, som f.eks. byggetilladelse, krydsningstilladelser mv. som 

meddeles særskilt på baggrund af et detaljeret projekt.  

 

Desuden gøres opmærksom på, at affald skal bortskaffes i henhold til Aabenraa kom-

munes regulativer. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig inte-

resse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som for-

mål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteres-

ser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres 

formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet.  
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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 af-

gørelse, 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 be-

kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udlø-

ber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklage-

nævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-

mes. 

Domstolsprøvelse 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal en sag anlægges inden 6 måneder 

regnet fra den offentlige annoncering eller inden 6 måneder efter Natur- og Miljøkla-

genævnet har truffet afgørelse i en eventuel klage over afgørelsen. 

Offentliggørelse 

Afgørelsen er offentliggjort på Aabenraa Kommunes hjemmeside den 8. juni 2021. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mette Frederiksen, Plan & Udvikling på tlf. 7376 

6288 eller via e-mail på adressen: mf@aabenraa.dk. 

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/

