Debatoplæg - indkaldelse af idéer og forslag mv.
- Areal til biogasanlæg og solcellepark mellem Lovrup og Vester Terp
Høringsperiode: 21. december 2018 til 11. januar 2019

HVORFOR ÆNDRE KOMMUNEPLANEN?
Tønder Kommune påtænker at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2017-2029 for at skabe mulighed
for at opføre et nyt biogasanlæg og en solcellepark på matr.nr. 167 V. Terp, Nr. Løgum. I den
forbindelse planlægges der at udlægge et nyt rammeområde til tekniske formål som vist på kortet
ovenfor. Anvendelsen planlægges fastlagt til tekniske formål i form af biogasanlæg og solcellepark med
tilhørende faciliteter, tekniske installationer mv. Inden den egentlige planlægning kan sættes i gang
skal der indkaldes idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet, jf. Planlovens § 23c.

ANDRE IDÉER OG FORSLAG?
Offentligheden skal have mulighed for at komme med idéer og forslag mv. til den foreslåede ændring
af kommuneplanen. Formålet er at alle skal have mulighed for at fremkomme med deres forslag til
arealets anvendelse, eller nye synspunkter og vinkler på den påtænkte anvendelse, så de kan komme i
betragtning i det videre planlægningsarbejde.

EKSISTERENDE PLANLÆGNING OG FORHOLD
Matriklen er omfattet af lokalplan 02-36 for et vindmølleområde vest for Løgumgårde af 2. september
1997. Det ca. 830 ha. store lokalplanlagte område er dog kun i mindre udstrækning målrettet til
opstillingen af vindmøller; kun 5 vindmøller i alt. Lokalplanen skal primært sikre udsigten fra Vongshøj
ved netop at friholde størstedelen af området for vindmøller. Ca. 270 meter hhv. 380 meter øst for
matriklen er to vindmøller placeret, der er rammelagt i område 350.81.2. Matriklen udgøres af
landbrugsjord og rummer eksempelvis et åbent beskyttet vandløb mod vest samt et rørlagt beskyttet
vandløb i den sydøstlige del. Matriklen er derudover omfattet af en økologisk forbindelse.

TANKER OM FREMTIDIG ANVENDELSE
Tønder Kommune har besluttet at arbejde for, at der på matr.nr. 167 V. Terp, Nr. Løgum skal
etableres et nyt biogasanlæg og skabes mulighed for at etablere en solcellepark.
Biogasanlægget består helt overordnet af tanke til modtagelse af husdyrgødning, ensilageplads til
lagring af energiafgrøder, procestanke, hvor biogassen dannes samt efterlagertanke, hvor den
afgassede biomasse opbevares. Efter afgasning returneres den afgassede biomasse til leverandørernes
gyllebeholdere inden den anvendes som gødning på landbrugsarealer. Gassen opgraderes og afsættes
via en distributionsledning til naturgasnettet.
Solcelleparken vil blive etableret i direkte tilknytning til biogasanlægget.

KOMMUNEPLANTILLÆG, LOKALPLAN, MILJØVURDERINGER OG MILJØGODKENDELSE
Der skal, som nævnt, udarbejdes et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-2029, der skal ændre
anvendelsen af matriklen til tekniske formål i form af biogasanlæg og solcellepark.
Kommuneplantillægget sætter krav til max. højde på bygninger, bebyggelsesprocent mv.
Ud over et kommuneplantillæg skal der udarbejdes en lokalplan for arealet, der udgør et juridisk
bindende dokument, som indeholder bestemmelser for, hvad matriklen specifikt må anvendes til.
Biogasanlægget er, grundet sin daglige kapacitet på behandling af mere end 100 tons biomasse,
omfattet af 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 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018.
På denne baggrund skal der udarbejdes en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet
(miljøkonsekvensrapport) og en miljøvurdering af plangrundlaget (miljørapport), dvs. af
kommuneplantillæg og lokalplan. Der vil blive udarbejdet en samlet såkaldt miljøvurderingsrapport,
der opfylder kravene for både miljøkonsekvensrapport og miljørapport.
Der skal til biogasanlægget ligeledes forfattes en miljøgodkendelse, hvis udarbejdelse indgår i
ovenstående proces.

DET VIDERE FORLØB
Efter debatperiodens udløb vil Tønder Kommune udarbejde et forslag til kommuneplantillæg og
lokalplan med tilhørende miljøvurderingsrapport og udkast til miljøgodkendelse, der vil blive sendt i
offentlig høring i 8 uger. Berørte myndigheder, parter, interesseorganisationer og offentligheden vil her
få mulighed for at give deres mening til kende i forhold til de konkrete planforslag. Relevante inputs vil
efterfølgende blive indarbejdet i planerne, inden de vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen.

DELTAG I DEBATTEN
Offentligheden skal have mulighed for at komme med idéer og forslag mv. De indkomne svar vil indgå
i det videre planlægningsarbejde.
Høringsfrist: 11. januar 2019

Dine evt. bemærkninger bedes sendt digitalt til: Tønder Kommune, Afdeling Plan & Byggeri, E-mail:
teknisk@toender.dk under angivelse af sags id.: 01.02.15-K04-4-18.
Alternativt kan dine evt. bemærkninger sendes til Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder,
Afdeling Plan & Byggeri under angivelse af sags id.: 01.02.15-K04-4-18. Dine bemærkninger skal være
ledsaget af en komplet angivelse af dine kontaktdata, inkl. E-mailadresse.
Skulle du have spørgsmål til idéhøringen, er du velkommen til at kontakte byplanlægger Jan Daniel
Fandrey, telefon: 74 92 92 76, E-mail: teknisk@toender.dk.

