Debatoplæg - indkaldelse af idéer og forslag mv.
- Udvidelse af biogasanlægget ved Storde
Høringsperiode: 13. maj 2019 til 27. maj 2019

Kort: Nyt, udvidet rammeområde (rød linje)

HVORFOR ÆNDRE KOMMUNEPLANEN?
Tønder Kommune påtænker at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, da Storde
Biogas I/S ønsker at udvide det eksisterende biogasanlæg, herunder udvide afgrænsningen af
rammeområdet samt justere indretningen af biogasanlægget. Kommuneplanens eksisterende
rammeområde nr. 15-110, der udgør et område til tekniske formål, agtes udvidet som skitseret på ovenstående kort (rød linje). 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
Den eksisterende kommuneplanramme nr. 15-110 er udlagt i forbindelse med vedtagelsen af
lokalplan nr. 072-110 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro af 31. oktober 2013.

TANKER OM FREMTIDIG ANVENDELSE
Den ønskede geografiske udvidelse samt justering af indretningen mv. omfatter:












Opførelse af yderligere 5 tanke, der får samme størrelse som de eksisterende tanke
(4.600 m³ pr. tank)
Etablering af en yderligere svovlvasker
Plansiloen, beliggende nord for anlægget, udvides med ca. 3.500 m²
Plansiloen på ca. 3.200 m² vest for anlægget inkluderes i rammeområdet
Der etableres kørevej/arbejdsområde med tæt belægning mellem de to plansilo-arealer
Det 180 m³ store bassin til overfladevand, beliggende nordvest for anlægget, inkluderes i rammeområdet
Modtagehallen inkluderes i rammeområdet
Den årlige anvendte råvaremasse stiger fra 75.000 tons/år til 200.000 tons/år
Den producerede gasmængde stiger fra 3 til 10 mio. m³ metangas
Selve rammeområdet øges fra ca. 2,5 ha til ca. 4,6 ha.

Storde Biogas I/S oplyser at udvidelsen nødvendiggøres af, at virksomheden ønsker at overgå
til billigere råvarer, der kræver længere opholdstid på biogasanlægget. Desuden er der kommet nye regler for, hvor stor en andel husdyrgødningen skal udgøre af råvarerne. På sigt er
det planen at udfase energiafgrøderne helt. Etableringen af ekstra opbevaringskapacitet til afgasset biomasse på biogasanlægget, vil desuden reducere behovet for etableringen af ekstra
kapacitet hos modtagerne af den afgassede biomasse. Resultatet bliver en øget fleksibilitet i
tidspunktet for transport af afgasset biomasse fra biogasanlægget.

KOMMUNEPLANTILLÆG, LOKALPLAN, MILJØVURDERINGER OG MILJØGODKENDELSE
Der skal, som nævnt, udarbejdes et nyt kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-2029, der
tager højde for den ønskede udvidelse. Kommuneplantillægget sætter krav til max. højde på
bygninger, bebyggelsesprocent mv.
Ud over et kommuneplantillæg skal der udarbejdes en ny lokalplan for biogasanlægget, der
udgør et juridisk bindende dokument, som indeholder bestemmelser for, hvad biogasanlægget/projektområdet specifikt må anvendes til.
Udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg ved Storde er som udgangspunkt omfattet af bilag
2, pkt. 13a, i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018:
”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger
på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).”
Bygherre har, jf. § 18, stk. 2, og § 15, stk. 1, pkt. 3, i LBK nr. 1225 af 25/10/2018, anmodet
om, at ansøgningen automatisk skal undergå en ny miljøvurdering. På denne baggrund vil der
blive udarbejdet en ny 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 ny 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
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planforslag. Relevante inputs vil efterfølgende blive indarbejdet i planerne, inden de vedtages
endeligt af Kommunalbestyrelsen.
Vedtages planerne endeligt kan enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende
organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage over kommunens afgørelse. En evt.
klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

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: 27. maj 2019
Dine evt. bemærkninger bedes sendt digitalt til: Tønder Kommune, Afdeling Plan & Byggeri, Email: teknisk@toender.dk under angivelse af sagsnummer: 01.02.15-K04-2-19.
Alternativt kan dine evt. bemærkninger sendes til Tønder Kommune, Afdeling Plan & Byggeri,
Wegners Plads 2, 6270 Tønder, under angivelse af sagsnummer: 01.02.15-K04-2-19.
Dine bemærkninger skal være ledsaget af en komplet angivelse af dine kontaktdata, inkl. Emailadresse.
Skulle du have spørgsmål til debatoplægget, er du velkommen til at kontakte byplanlægger
Jan Daniel Fandrey, telefon: 74 92 92 76, E-mail: teknisk@toender.dk.

Tønder Kommune
Afdeling Plan & Byggeri
9. maj 2019
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