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Sammenfattende redegørelse - Miljørapport 

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en 

miljøvurdering med formålet at fremme bæredygtig udvikling. Der er foretaget en 

screening af planforslaget i henhold til miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 
1225 af 25/10/2018.  

Den planlagte udvidelse af Horsens Bioenergi falder på grund af mængden af 

biomasse falde ind under punkt 10, anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald med 

en kapacitet på over 100 tons/dag, i bilag 1 i Bekendtgørelse af lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (BEK nr. 1225 af 

25/10/2018). Projektet er derfor miljøvurderingspligtigt, hvorfor der er udarbejdet 

en miljøkonsekvensrapport. Derudover skal der inden der kan meddeles tilladelse til 

projektet udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan som ligeledes er 
miljøvurderet i en miljørapport.  

Den udarbejdede Miljørapport har været offentliggjort sammen med 
Kommuneplantillæg og lokalplanforslaget i høring i 12 uger.  

Sammenfattende redegørelse  

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg og lokalplan skal 
der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som skal belyse følgende emner:  

 hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,  

 hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, 

er taget i betragtning,  

 hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne 

program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været 

behandlet, og  

 hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af 
planen eller programmet.  

Det ikke-tekniske resumé fra miljørapporten, som er indsat i det følgende, 

indeholder redegørelse for det første og de to sidste af de 4 emner. Herudover er 

det i det ikke-tekniske resume beskrevet hvordan miljørapportens konklusioner er 
taget i betragtning.  

Emnerne er mere dybdegående beskrevet i miljørapporten. I afsnittet herunder er 

der redegjort for hvordan de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er 

taget i betragtning.  

Miljøfaktorer, der er miljøvurderet i miljørapporten 

 Overfladevand 

 Spildevand 

 Trafik 

 Støj 

 Visuel påvirkning 

 Kulturarv 

 Natura/2000 _ BilagIV 

 Lugt 

 Befolkning og menneskers sundhed 

 Biomasse 

 Risikoanlæg 

 Virksomhedsklasse 
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Ikke teknisk resume´  

Det ikke-tekniske resumé har til formål at give et læsevenligt overblik over indhold 
og konklusioner i miljørapporten for planlægningen. 

2.1 Planerne 
Horsens Bioenergi er omfattet af kommuneplanramme 98TE03 i Horsens 

Kommuneplan 2017 og Lokalplan 7 – 2012, Rådved by, Biogas Horsens Nord. I 

kommuneplanrammen er området fastlagt til teknisk anlæg i form af biogasanlæg 

med de tilhørende bygninger, tanke og andre faciliteter, der er nødvendige for 

anlæggets drift. Anlægget er beliggende i landzone. Den påtænkte udvidelse kan 

ikke rummes inden for de gældende rammer og Horsens Kommune har vurderet, at 

der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan som følge af det anmeldte 
projekt. 

Horsens Bioenergi ApS har søgt om at det eksisterende biogasanlæg udvides. Der 

vil forekomme udvidelse af biomassemængderne, anlægsdelene samt den 

geografiske afgrænsning. 

2.2 Alternativer 
Det fremlagte projekt øger indtaget af biomasse fra 340.000 ton til 550.000 ton, og 

produktionen af biogas med 11,5 Nm3 bionaturgas. Afsnit 3 i rapporten beskriver 

hvordan den nuværende miljøstatus vil udvikle sig, hvis planen ikke vedtages og 

projektet ikke realiseres. Endvidere vurderes alternativer til det fremlagte projekt, 
og der redegøres for, hvorfor projektet er valgt fremfor alternativerne. 

Realiseres projektet ikke, fortsættes den nuværende områdeafgrænsning og drift af 

biogasanlægget. 

Det betyder, at biomasse fra de involverede industrier samt husdyrgødning 

udnyttes eller bortskaffes som nu. Biogasanlægget producerer den samme mængde 

biogas som hidtil. Følgende alternativer til projektet der ligeledes vil kunne øge 
gasproduktionen er undersøgt: 

 Kapacitetsudvidelse fremkommet ved 24-timers drift på anlægget, samme 

biomassemix 

 Ændret biomassemix på eksisterende anlæg 
 Ændret biomassemix på et mindre udvidelsesprojekt 

Ingen af disse alternativer vurderes realistisk gennemførlige. 

Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg giver mulighed for 

samfundsmæssige positive effekter ift. øget produktion af grøn energi, reduktion af 

CO2-emissioner og recirkulering af næringsstoffer samt behandling af økologisk 

biomasse dette vil dog også medføre, at bygningsmassen på lokaliteten øges og 
anlægget herved bliver mere synligt. 

2.3 Overfladevand 
Overfladevand (regnvand fra tage og befæstede arealer) håndteres i anlæggets 

eksisterende regnvandsbassin som udvides ifm. anlægsudvidelsen og 

dimensioneres i henhold til spildevandsplanens tillæg 22. Bassinet har udløb til et 

privat drænsystem, som munder ud i en åben grøft. Udløbet fra bassinet 

konstrueres således at et evt. biomasseudslip kan tilbageholdes. I virksomhedens 
miljøgodkendelse (og udledningstilladelse) indføres vilkår for bassinets udformning. 

Al håndtering og transport af biomasse vil finde sted på tæt underlag med mulighed 

for opsamling, og oplag af nødvendige kemikalier vil ske i korrosionsbestandige 
lukkede beholdere således at udslip og nedsivning undgås. 
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Gennemførelse af planerne vurderes ikke at give anledning til væsentlig påvirkning, 
da overfladevand forsinkes i regnvandsbassin inden udledning via drænsystem. 

Udledning af regnvand forudsætter at der opnås tilladelse til dette, ligesom 

udledning til privat drænsystem kræver at der kan opnås en medbenytteraftale fra 
øvrige lodsejere, der benytter samme drænsystem. 

2.4 Spildevand 
Sanitært spildevand håndteres ved rensning i et biologisk minirenseanlæg, idet 

biogasanlægget ligger uden for kloakopland. 

Da arealet ved nedsivningsstrengene umiddelbart ikke asfalteres, forventes 

jordmatricens nedsivningskapacitet ikke forringet ifm. projektet. Renseanlæggets 

hydrauliske funktion/kapacitet vil derfor forblive uændret og projektet vurderes ift. 
spildevand ikke at få negative miljømæssige konsekvenser. 

Samtidig øges den stofmæssige belastning ikke eller kun ganske lidt, hvis der 

ansættes som følge af projektet. Rensegraden kan derfor heller ikke forventes 
kompromitteret. 

Hvis der i fremtiden bliver behov for ændringer af det biologiske minirenseanlæg, 
vil dette blive ansøgt hos Horsens Kommune. 

2.5 Trafik 
Horsens Bioenergi kører i dag ca. 60 lastbiler frem til biogasanlægget for at aflæsse 

frisk biomasse eller levere afgasset biomasse, mens Daka Refood i gennemsnit 
kører op til 36 biler ind og ud. Det vil sige 172 kørsler i alt i begge retninger. 

I fremtiden vil der være behov for yderligere 33 lastbiler i gennemsnit pr. dag til og 
fra anlægget. 

Tælles antallet af lastbiler i begge retninger vil der være 66 kørsler i alt. Den 

afgassede biomasse bringes ud til landbrug, hvor biomassen udspredes på 
landbrugsarealer så biomassens næringsstoffer recirkuleres. 

Lastbilerne fordeles i T-krydset ved Ålkærgårdvej og Østbirkvej. I T-krydset er der 

allerede etableret højre- og venstresvingsbane på Østbirkvej til fordeling af 

trafikken. Horsens Bioenergi skønner, at størstedelen af de nye transporter vil køre 

via Motorvejen E45. Det forventes, at ca. 30 af 33 vil køre denne vej, mens kun 3 

af 33 vil køre via Østbirkvej mod Østbirk. Merbelastningen på førnævnte 

vejstrækninger vil ift. den øvrige trafik som findes på Motorvej E45 og Østbirkvej vil 
være mindre end 0,2 %. 

I henhold til ”Håndbog for kapacitet og serviceniveau” er trafikken på 

sekundærvejen, Ålkærsgårdvej så lille, også med den planlagte forøgelse, at der 
ikke er behov for en reel kapacitetsberegning. 

På antal og fordeling af mertrafikken skønnes trafikken fra udvidelsen af Horsens 
Bioenergi ikke at give anledning til væsentlig trafikal merbelastning. 

2.6 Støj 
For vurdering af Horsens Bioenergis støjbidrag i driftsfase er der udført en 

støjberegning, hvor alle biogasanlæggets nuværende og fremtidige støjkilder er 

medregnet. Herved sikres, at biogasanlægget også i fremtiden kan overholde 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder. 

Grænseværdierne er generelle for alle typer af virksomheder. Støjberegningen er 

foretaget ud fra et konservativt perspektiv med driftsaktivitet ud over dagtimerne 
for at sikre, at biogasanlægget altid overholder grænseværdierne. 
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På baggrund af ovenstående vurderes det, at udvidelsen af Horsens Bioenergi ikke 
vil give anledning til væsentlig støjmæssig indvirkning på miljøet. 

2.7 Visuel påvirkning af naboer og naboområder 
Området for lokalplan samt kommuneplantillægget ligger i et bølgende landskab 
med spredt beplantning og bebyggelse. 

Der er foretaget visualiseringer fra 9 visualiseringspunkter med 9 scenarier, 

forudbestemt af Horsens Kommune. Der er vurderet for nær-, mellem- og 

fjernafstand for forskellige faser i udbygningen. 

Herudover er der vurderet på 

I det følgende ses visualisering fra visualiseringspunkt 2, hvor Figur 2-1 er uden 

udvidelse og Figur 2-2 er visualisering med 6 reaktortanke, der er antracitgrå samt 

med beplantning. Visualiseringspunkt 2 er taget fra Ålkærgårdvej 2 mod 
biogasanlægget. Adressen ligger ca. 600 meter syd for biogasanlægget. 

Ud fra en samlet vurdering for nær-, mellem- og fjernafstand vurderes de lysgrå 

reaktortanke at være den bedste løsning for udbygningen af biogasanlægget, 

således reaktortanke på det eksisterende anlæg og reaktortanke i udbygningen ikke 
vil stå i kontrast til hinanden. 

 

Figur 2-1: Visualiseringspunkt 2 fra Ålkærgårdvej 2 mod biogasanlægget - Før 
udvidelse (VP2-1) 
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Figur 2-2: Visualiseringspunkt 2 fra Ålkærgårdvej 2 mod biogasanlægget – 

Udvidelse med seks ekstra reaktorer, antracitgrå reaktorbeklædning og beplantning 

(VP2-5b). 

2.8 Kulturarv 
Horsens Museum har anbefalet, at der laves en arkæologisk forundersøgelse inden 

byggearbejdet påbegyndes. Denne udføres, idet der tidligere er gjort arkæologiske 

fund ifm. biogasanlæggets opførelse i 2014. 

Fra Lundum Kirke kan der være mulighed for at se biogasanlægget. Der er dog 

bygninger relativt tæt på kirken, samt bakketop som kan virke afskærmende. 
Biogasanlægget vurderes ikke, at være afskærmende for indsyn til Lundum Kirke. 

2.9 Natura 2000/bilag IV arter 
Det nærmeste Natura 2000-område er Bygholm Ådal, som ligger ca. 6 km fra 

lokalplanområdet. På grund af afstanden til Natura 2000-området vurderes det, at 

projektet ikke vil give en væsentlig negativ påvirkning. Horsens Kommune har 

kendskab til, at der omkring projektområdet forekommer arter af flagermus, odder, 

stor vandsalamander, spidssnudet frø og grøn mosaikguldsmed. Ingen af arterne 

vurderes at være i risiko for at blive væsentlig påvirker af planernes 

gennemførelse. Det vurderes, at projektet ikke påvirker yngle- og rasteområder for 

de bilag IV arter, som forekommer omkring projektområdet, negativt. 

2.10 Lugt 
Udvidelsens af Horsens Bioenergi vil give en mindre øgning af lugtpåvirkning i 

området umiddelbart omkring anlægget. Den øgede påvirkning vurderes ikke 

problematisk og vejledende grænseværdier for lugt vil fortsat overholdes ved fuld 
udbygning af biogasanlægget. 

Der vil kunne forekomme kortere perioder ifm. vedligehold, hvor urenset diffus luft 

ledes til atmosfæren, og dermed forårsage lugtgener. Dette ville kunne ske ved 

tankrensning eller vedligehold af filtre i luftbehandlingssystemet. Ved større 

vedligeholdelsesopgaver, der kan bevirke lugtgener, vil dette blive annonceret. 

I dag udledes diffus lugt ved hver pålæsning af tankbiler med afgasset biomasse, 

da det sker udendørs og fortrængningsluft udledes til det fri. Gennemførelse af 
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planerne giver mulighed for etablering af en ny hal, hvor lastbiler kan aflæsse 
indendørs hvormed fortrængningsluften behandles i anlæggets biofiltre. 

Der er knyttet alarmsystem til anlægget, således uregelmæssigheder i driften 

spores, desuden tilkaldes driftsmandskab. 

Lugtbidrag vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af naboer til 

anlægget. Denne vurdering forudsætter at både grænseværdier for lugtbidraget og 
immissionsgrænseværdier overholdes. 

Herudover er det væsentligt at anlægget monitorerer centrale emissionsfaktorer og 

orienterer naboer til anlægget ved driftsforstyrrelser der giver anledning til øgede 

atmosfæriske emissioner. 

2.11 Befolkning og menneskers sundhed 
Væsentlige miljøpåvirkninger, der kan have direkte eller indirekte indvirkning på 

befolkningen og menneskers sundhed som følge af planernes gennemførelse er 

beskrevet og vurderet, herunder bidrag til den atmosfæriske luftkvalitet, støj og 
vibrationer. Herudover er der redegjort for socioøkonomiske forhold. 

Anlæggets udledning af lugt og forurenende stoffer vurderes til ikke at give 

anledning til væsentlige påvirkninger, der kan være til skade eller gene for 

befolkningen. Vurderingen forudsætter en begrænsning af anlæggets emissioner, 

hvilket sikres gennem krav der stilles i blandt andet anlæggets miljøgodkendelse. 

Der er udført beregninger for anlæggets støj og vibrationer, som hovedsageligt 

stammer fra anlæggets tekniske udstyr, samt lastbiler til transport af biomasse. 

Beregningerne viser at alle støj grænser kan overholdes, selv ved et worst-case 
scenarie af statiske og dynamiske (kørende) støjkilder. 

Udvidelsen af anlægget omfatter både negative og positive klimapåvirkninger, men 

vurderes samlet set til at udgøre en positiv klimaeffekt. Anlægget er et positivt 
virkemiddel til at reducere Horsens 

Kommunes udledning af CO2 og bidrager betydeligt med målsætningen om at have 
en fossilfri energiforsyning. 

Udvidelsen kan være med til at skabe arbejdspladser for både lokal og udenlandsk 
arbejdskraft igennem både anlægsfasen og anlæggets drift. 

Anlægget bidrager positivt til recirkulering af lokale næringsstoffer og gavner 

økologiske landmænd med udbud af økologisk gødning. 

Både etablering og drift af anlæggets udvidelse vurderes til at have positiv 

socioøkonomisk effekt, som ikke medfører væsentlige risici for befolkningen og 
menneskers sundhed. 

2.12 Biomasse 
Den afgassede biomasse skal spredes på landbrugsjord. Produktion af afgasset 

biomasse vil efter udvidelsen give et samlet arealbehov på ca. 25.700 ha/år, 

afhængig af arealernes sårbarhed. I en radius op til 20 km fra anlægget er der 
potentielt 73.328 ha arealer i omdrift, som kan anvendes som udspredningsarealer. 

Horsens Bioenergi forventer at kunne udnytte ca. 35 % af de potentielle 

udspredningsarealer inden for en radius af 20 km. Der skal dog indgås endelige 

aftaler med aftagere, før det vides, hvor de specifikke udspredningsarealer 

forefindes. Det er ikke alle som ønsker at modtage afgasset biomasse, og derfor 

kan det være nødvendigt at udspredningsarealer kan være længere væk fra 

biogasanlægget end 20 km. 
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Horsens Bioenergi vil indgå aftaler med landbrugene om modtagelse af biomasse og 

udspredelse af afgasset biomasse. Det er i biogasanlæggets interesse at køre 

mindst muligt efter biomasse til den bedst mulige biogasproduktion. Husdyrgødning 

fra nogle besætninger kan være bedre for biogasproduktionen end husdyrgødning 

fra andre besætninger. En sammensætning af forskellige typer af biomasse giver 
den bedste biogasproduktion. 

2.13 Risikoanlæg 
Udvidelsen af anlægget vil foregå i 3 faser. Efter udvidelse i fase 2 vil der på 

anlægget forekomme oplag af biogas og brandfarlige væsker i mængder der gør, at 

der vil på dette tidspunkt blive tale om en risikovirksomhed iht. 
Risikobekendtgørelsen2. 

Når Horsens Bioenergi på et tidspunkt udvides i et sådant omfang, at der bliver tale 

om en risikovirksomhed, vil det betyde at der fra myndighedernes side kommer 

skærpet fokus på sikkerhedsforholdene, jf. bekendtgørelsen. For at dokumentere at 

der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til imødegåelse af uheld/ulykker, skal 

der derfor udarbejdes et sikkerhedsdokument, som skal godkendes af relevante 
myndigheder. 

Der udføres en risikoanalyse, hvor risikoen ved gennemførelse af lokalplan og 

kommuneplantillæg vurderes. Nedenstående 3 punkter beskriver omfanget af 

risikoanalysen som vedlægges som bilag 5. 

 1. Kortlægning af væsentlige scenarier med udgangspunkt i det udvidede anlæg 

 2. Grov estimering af maksimale konsekvensafstande for ovennævnte scenarier 

og beskrivelse af disse i detaljerede scenariebeskrivelser 

 3. Isorisikokurven for dødsfaldssandsynlighed 1*10-9 pr. år defineres som den 

maksimale konsekvensafstand og indtegnes på satellitfoto – dette bliver 

produktet til lokalplanlægningen og miljørisikovurderingen (der bør så defineres 

at der hverken må findes eller være planlagt følsom arealanvendelse (normal 

grænse er 1*10-6 pr. år.) eller institutioner der indgår i det offentlige 

beredskab inden for denne afstand) – dette bør kunne accepteres af 
Risikomyndighederne 

2.14 Virksomhedsklasse 
Der foretages ændring af den eksisterende kommuneplanramme for Horsens 
Bioenergi, idet området udvides. 

Bebyggelsesprocenten for området ændres fra 40 % til 60 %. 

Virksomhedsklassen, der er angivet til at være virksomhedsklasse 4-7, fastholdes. 

Da der planlægges for en risikovirksomhed udlægges området til virksomhed med 

særlige beliggenhedskrav i kommuneplantillægget. Det betyder bl.a. at der med 

kommuneplantillæg 2017-20 udlægges et konsekvensområde og planlægningszone 

på 500 meter omkring virksomheden, hvor der ikke kan etableres følsom 

anvendelse, f.eks. nye boligområder, jf. kommuneplanens retningslinjer 7.3 

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Der er i kommuneplantillægget 2017-

20 derfor udarbejdet ny retningslinje 7.3.6, som kræver at risiko for uheld 

inddrages i planlægningen, og at der udlægges en planlægningszone på 500 meter 

omkring virksomheden. 

2.15 Overvågning 
Driften på anlægget overvåges automatisk af anlæggets styrings-, regulerings- og 

overvågningssystem (SRO-system), og herudover føres der eksternt tilsyn af 

miljømyndighederne. I forbindelse med udvidelsen af anlægget revurderes 

anlæggets eksisterende miljøgodkendelse. I miljøgodkendelsen fremgår vilkår for 
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driften af anlægget og Horsens Kommune vil som myndighed føre tilsyn med 
anlægget. 

2.16 Afværgende foranstaltninger 
Dele af anlægget omkranses af en vold som afværgende foranstaltning. Dette skal 

sikre, at såfremt der skulle ske en lækage fra en tank på anlægget at lækagen vil 

blive tilbageholdt. Dette vil forhindre en eventuel forurening af de nærtliggende 

naturområder med næringsstoffer. Anlæggets regnvandsbassin er placeret udenfor 

volden. Bassinet har et manuelt spjæld til regulering og lukning af udløbet, hvorved 

det bliver muligt at tilbageholde et eventuel biomasseudslip fra anlægget. I 

anlæggets miljøgodkendelse og udledningstilladelse fastsættes vilkår til bassinets 
udformning. 

Som afværgeforanstaltning for anlæggets visuelle påvirkning udføres bygninger og 

tanke i materialer og nuancer, der naturligt falder ind i det eksisterende 
biogasanlægs udtryk samt ikke er reflekterende. 

Reaktortanke etableres i en neutral farve. Herudover etableres beplantning vest og 

syd for udvidelsen. 

Afværgeforanstaltninger til reduktion af lugtemission foretages med anlæggets 

biologiske luftbehandlingssystem. 

Drift og overvågning af luftbehandlingssystemet og biofilter udføres i 
overensstemmelse med vilkårene, som indgår i biogasanlæggets miljøgodkendelse. 

 

Udtalelser fra offentligheden, indkommet i forbindelse med 
høringen af Kommuneplantillægget, lokalplanforslaget og 

miljørapporten.  

Planforslaget og den tilhørende miljørapport har været fremlagt i offentlig høring i 
perioden 02. november til 25. januar 2021.  

Der er i forbindelse med høringen indkommet 23 høringssvar. Høringssvarene 

spænder bredt, og nogle er rettet direkte mod miljørapportens indhold, feks. lugt, 
støj, trafik og visuel påvirkning.  

Hovedparten af høringssvarene omhandler, lugtgener fra anlægget. Generne 

spænder vidt fra få gange til jævnligt, til ejendomme, hvor man vælger ikke at 

tørre tøj udenfor, ikke at anvende terrassen og generelt føler at lugt generne griber 

ind i alm. dagligdag, udover det rimelige. Der refereres om mange henvendelser til 

anlæggets personale om lugtgener, med svingende efterfølgende resultat i form 

mindre lugtgener. Der er en generel frygt for, at generne med en udvidelse af 

anlægget, vil tage til. Et par indsigelser går på at emissionsgrænseværdierne ikke 

er påvist overholdt. 

I lyset af at mange af høringssvarene går på lugt, har det givet anledning til at 

skærpe efterfølgende vilkår om lugtmonitering og monitering for H2S. Monitering af 
lugt dækker over mange andre stoffer, herunder NH3. 

Der er også en generel bekymring for værdiforringelser af ejendomme rundt om 

anlægget. Det er begrundet med at det allerede i dag er svært at sælge 

ejendomme, særligt hvis man kan se biogasanlægget fra ejendommen. Beboerne i 
Rådved By har også denne bekymring. 

Nogle høringssvar efterlyser generelt en anden placering til biogasanlægget, da det 

skaber gener for ejendommene og beboerne i nærområdet. Der er flere som 
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efterlyser at anlægget flyttes, og en borger foreslår at udvidelsen sker mod nord og 
ikke mod syd. 

Der er udtryk bekymring, ved muligheden for at blive nabo til en kommende 

risikovirksomhed. Der er også en del spørgsmål, tvivl og holdninger til, hvad det 
indebærer at der udlægges en 500 meter risikozone rundt om virksomheden.     

Ved en udvidelse af anlægget, beskrives der i nærområdet en generel forventede 

øget trafikbelastning til og fra anlægget. Der fortælles særligt om eksisterende 

problemer på Østbirkvej, når lastbiler skal svinge ind af Ålkærgårdsvej, hvor der 

dyttes, og der er eksempler på farlige overhalinger, fordi lastbilerne holder stille og 

venter på at svinge. Der er et ønske om fartdæmpere på Østbirkvej, så hastigheden 

kan dæmpes til gavn for trafiksikkerheden. Enkelt nævner støj fra lastbiler som et 
problem. 

Der klages i høringssvarene over gener fra lys inde på anlægget. Lyset er kraftigt 

og generer naboer, der bor rundt om anlægget. 

Der meldes i høringssvarene om bekymring for en øget støjbelastning fra 

virksomheden, hvis der gives accept til en udvidelse. Der er naboer som i dag føler 

at støjen er et problem, herunder også om natten, og forventer på den baggrund, 
at påvirkningen vil blive øget med en udvidelse. 

Der er i høringssvarene en bekymring for at de to 500 meter zoner som udpeges 

ved udvidelsen af biogasanlægget, vil spænde ben for tilbygninger, byggetilladelser 
ect. Zonerne opleves som et generelt stop for at nyt byggeri. 

Der er utilfredshed med beplantning som blev plantet i 2014, fordi den ikke er groet 

længere op end tilfældet er. Det opfattes som en manglende overholdelse af 

eksisterende lokalplan, og de forudsætninger som blev meldt ud ved etableringen 

af anlægget. Der efterlyses flere krav til beplantning, hastigheden hvormed 
beplantningen skjuler anlægget, og størrelsen på de træer som skal plantes. 

Som en konsekvens deraf ændres lokalplanbestemmelse §10.1, så der kommer et 
afstandskrav til placering af træerne. Maksimalt 15 meter imellem træerne.  

Der er flere forskellige henvisninger til anlæggets visuelle påvirkning af området. 

Nogle synes det er synd, at det kun er forsiden der har en skærmvæg, andre mener 

at samme væg ikke er pæn. Generelt påpeges det at facaden mod Rådved by bør 

bearbejdes. Det gælder både udformning af anlægget, placering af tanke og 

hvorledes der beplantes rundt om anlægget. Der er ikke en holdning til farverne, 

men mere anlæggets visuelle dominans i landskabet, da det ligger på en bakketop 
og kan ses på lang afstand. 

Der er i høringssvarene en bekymring for at de to 500 meter zoner som udpeges 

ved udvidelsen af biogasanlægget, vil spænde ben for tilbygninger, byggetilladelser 
ect. Zonerne opleves som et generelt stop for at nyt byggeri. 

Høringssvarene giver indtryk af, at udvidelsen af biogasanlægget vil stoppe en 

forventede udstykning i Rådved by, med begrundelse i at nybyggere ikke vil 

investere i nybyggeri, så tæt på et biogasanlæg. Der er bekymring for at Rådved 

By, vil miste tilflyttere på grund af udvidelsen. Der henvises derudover til Tryg 

Landsby, hvor Rådved Borgerforening for 2 år siden fik tildelt 100.000 kr. af 

byrådet, og forventede en efterfølgende mulighed for at kunne udstykke i 
landsbyen.   

Der er høringssvar, hvor der er en overraskelse over anlæggets størrelse i dag. Der 

er en undre over at anlægget har kunnet udvide, uden at naboerne er blevet hørt. 

Derudover er der en bekymring for at anlægget med forslag til lokalplan 329, vil 

kunne vokse sig endnu større, uden forudgående nabohøringer. Det bekymre også 

at man ikke kender fremtidige evt. stramninger af reglerne for biogasanlæg, hvor 
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lovgiver evt. vil kunne udvide planlægning- og konsekvenszoner udover de 500 
meter, til gene for naboerne udenfor 500 meter zonerne.  

Der er spørgsmål ang. de høringsrunder som planlægning har givet anledning til. 

Der stilles spørgsmål ved hvem der er blevet hørt og hvorfor. Det er en generel 
undren over at der er flere med i anden høringsrunde, end i den første.  

Et høringssvar ønsker svar på, hvad man gør for at undgå CO2 udledninger ved 
opgradering af biogas til naturgasnettet. 

Der stilles spørgsmål til enkelte forhold i udkast til miljøgodkendelse, hvor der 

undres over manglende kontrol af virksomheden i forhold til lugt, og for lempelige 

vilkår for kontrol og indberetninger. Derudover er der flere høringssvar som 

beskriver hele teknologien for biogasanlægget som værende forældet og man 

efterlyser BAT (engelsk forkortelse for Bedst Kendte Teknologi) som standart krav 
ved udvidelsen. 

Der er et enkelt høringssvar som stiller spørgsmål ved helbredeffekten af biogas i 

nærområdet. Det handler om tilvækst af alger på overflader, øget indhold af 

svovlbrinte, nitrogenoxid, ammoniak og kulmonooxid i luften, og hvad 

konsekvenserne af det er for helbredet i det lange løb, grundet observeret kvalme 
og påvirkning af åndedræt ved kraftige lugtgener fra anlægget. 

Der er høringssvar som enten ikke har nogle bemærkninger til forslaget, eller som 

bifalder en øget produktion af grøn energi i lokalområdet, til gavn for en mere 
bæredygtig fremtid. 

Konklusion er at der ikke er behov for at gennemføre yderligere vurderinger og at 
de øvrige bemærkninger ikke medfører ændringer i plangrundlaget. 

 

 

Bilag 

Bilag til sammenfattende redegørelse er Notat om høringssvar.  



 

 

Følg os 

 facebook.com/endelafflokken 

 linkedin.com/company/horsens-kommune 

Find os 

www.horsens.dk 

Kontakt os 

76292929 

Afs. Plan Teknik og Miljø 

Rådhustorvet 4, 8700 Horsens 

 

 
 

Notat om høringssvar 

Kommuneplantillæg 2017-20 og Lokalplan 329, Udvidelse af biogasanlæg, Rådved, Horsens. 

Ved høringsfristens udløb den 25.01.2021, havde Horsens Kommune modtaget 23 høringssvar fra:  

 
Nr. 

 
Navn, adresse, postnummer og by 

 

1.  

 
Bente og Vagn Åge Sindberg, Ålkærgårdvej 15, 8700 Horsens 

 

2.  

 
Arne Jensen 

 

3.  

 
Dennis Madsen, Rådvedvej 127, 8700 Horsens 

 

4.  

 
Renata Madsen, Rådvedvej 127, 8700 Horsens 

 

5.  

 
Michelle Hørby Thorell, Ålkærgårdvej 6, 8700 Horsens 

 

6.  

 
Samn Forsyning, Alrøvej 11, 8700 Horsens 

 

7.  

 
Peter Legård Jensen, Østbirkvej 39, 8700 Horsens 

 

8.  

 
Ole Søgaard Andersen, Lundumhedevej 65, 8700 Horsens. 

 

9.  

 
Hansted-Egebjerg Lokalråd – Egebjerg – Horsens.  

 

10.  

 
Aarhus Stift 

 

11.  

 
Anne Thyø, Rådvedvej 99, 8700 Horsens. 

 

12.  

 
Jens Jørgensen, Ålkærgårdvej 16, 8700 Horsens 

 

13.  

 
Jørn Egebjerg, Rådvedvej 115, 8700 Horsens  

 

14.  

 
Søren Ruby, Ålkærgårdvej 1, 8700 Horsens 

 

15.  

 
Susanne Rasmussen, Østbirkvej 40, 8700 Horsens 

 

16.  

 
Ole Søgaard, Østbirkvej 40, 8700 Horsens. 

 

17.  

 
Martin Skinner, Lundumskovvej 9, 8700 Horsens 

 

18.  

 
Hanne Rasmussen og Kenny Jensen, Rådvedvej 75, 8700 Horsens 

 

19.  

 
Elva Larsen, Rådvedvej 109, 8700 Horsens. 

  

Sagsnr. 01.02.05-P16-21-18 
Dato: 28.1.2021 

http://www.facebook.com/endelafflokken
http://www.facebook.com/endelafflokken
http://www.linkedin.com/company/horsens-kommune
http://www.linkedin.com/company/horsens-kommune
https://www.horsens.dk/
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20.  Raadved Borgerforening og arbejdsgruppen imod udvidelsen af biogasanlægget + Underskrifter 

 

21.  

 
Jon Poulsen, Rådvedvej 91, 8700 Horsens. 

 

22.  

 
Envidan – Rådgiver for Horsens Bioenergi 

 

23.  

 
Horsens Bioenergi, Ålkærgårdvej 13, 8700 Horsens  

 

Gruppering af høringssvar 

 
Nr. 

 
Gruppering af høringssvars emner 
 

 
Høringssvar 

 

A.  

 
Lugtgener 

1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 19 ,20 og 
21. 

 

B.  

 
Værdiforringelse af ejendom 

 
1, 7, 14, 15, 16 og 17 

 

C.  

 
Placering og udvidelse mod nord, i stedet for mod syd 

2, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 og 20. 

 

D.  

 
Risikovirksomhed 

3, 4, 13, 15, 16, 18, 19, 
20 og 21. 

 

E.  

 
Trafik 

 
3, 4, 7, 8, 11, 12 og 17 

 

F.  

 
Lys fra projektør 

 
5, 12, 18 og 20 

 

G.  

 
Støj fra virksomheden 

 
5, 11, 14, 18 og 20 

 

H.  

 
Ny bebyggelse i området 

 
5, 13 og 20 

 

I.  

 
Beplantning 

 
7, 14, 17, 18, 19 og 20 

 

J.  

 
Visuel påvirkning 

 
7, 13, 14, 17, 18 og 21 

 

K.  

 
Konsekvenszone for virksomheder med særlige beliggenhedskrav 

 
11,15,16 og 20 

 

L.  

 
Udstykning i Rådved 

 
11, 14, 18 og 20 

 

M.  

 
Udvidelsesmulighed for Biogasanlægget 

 
11, 14 og 20 

 

N.  

 
Høring 

 
14, 20 og 21 

 

O.  

 
Udledning af CO2 fra opgradering 

 
15 og 16 

 

P.  

 
Miljøgodkendelse - BAT 

 
15, 16 og 20 

 

Q.  

 
Helbredsgener fra H2S, NOx, NH3, CO 

 
20 

 

R.  

 
Positive tilkendegivelser eller ingen bemærkninger 

 
2, 6, 9 og 10 
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Opsamling på administrationens forslag til ændringer 

Følgende bestemmelse tilføjes:  

- Lokalplanens bestemmelse §10.1 ændres fra: 
§10.1 Der skal etableres 3-6 række træer, i beplantningsbælte i delområde IV med en placering 
som vist på kortbilag 4. 
Til  
§10.1 Der skal etableres 3-6 række træer, i beplantningsbælte i delområde IV med en placering 
som vist på kortbilag 4. Træerne skal plantes med maks. 15 meter imellem stammerne    
 

- Derudover tilføjes i redegørelsesteksten til bestemmelsen: 
§10.1. De 15 meter skal sikre, at træerne kan være der når de får krone, og der i fremtiden ikke 
skal tyndes så hårdt i dem, at de mister deres betydning som visuel skærm.  
 

- Der er desuden foretaget mindre redaktionelle ændringer i lokalplanen, samt tilføjet 
sammenfattende redegørelse i afsnittet for miljørapport. 

 
 
Nr. 

 
Fremstilling af høringssvar, svar på høringssvar og forslag til ændringer/ beslutning 
 

A. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Lugtgener 
Der er i høringssvarene mange eksempler på lugtgener fra anlægget. Generne spænder vidt fra 
få gange til jævnligt, til ejendomme, hvor man vælger ikke at tørre tøj udenfor, ikke at anvende 
terrassen og generelt føler at lugt generne griber ind i alm. dagligdag, udover det rimelige.   
Der refereres om mange henvendelser til anlæggets personale om lugtgener, med svingende 
efterfølgende resultat i form mindre lugtgener. Der er en generel frygt for, at generne med en 
udvidelse af anlægget, vil tage til. Et par indsigelser går på at emissionsgrænseværdierne ikke er 
påvist overholdt. 

 
Administrationens svar på høringssvar 

Horsens Kommune har ikke siden august 2018 modtaget klager over lugt, bortset fra en enkelt 
klage i januar 2021, som pt. er under behandling. Horsens Bioenergi udvides blandt andet med 
et nyt lugtbehandlingsanlæg, som er af nyeste teknologi og dimensioneret efter de fremtidige 
udvidelser, der er ansøgt om. Lugtanlægget vil også aflaste det eksisterende lugtanlæg, som er 
fuldt udnyttet. 
 
Den første fase af udvidelsen består blandt andet i, at flytte udlevering af afgasset biomasse 
indendørs. Dette vil reducere lugtgener markant, idet fortrængningsluft fra tankbilerne vil blive 
behandlet i lugtanlægget, hvor de nu ledes direkte til det fri.  
 
Der stilles i udkast til ”Revurdering af og tillæg til miljøgodkendelse” krav til lugt i henhold til 
EU's BAT konklusioner. Hvor BAT vilkårene ikke synes at dække, er Miljøstyrelsens udgåede 
standardvilkår for biogasanlæg, som også er fastsat i tidligere miljøgodkendelse, anvendt. Der 
stilles i øvrigt vilkår til indretning af anlægget for at begrænse lugt mest muligt. 
 
Emissionsgrænseværdier der ikke er påvist overholdt:  
Lugtrapport viser overskridelser på mindre områder umiddelbart udenfor anlæggets matrikel. 
De områder, hvor overskridelsen finder sted, er agerbrug og en lille del af Østbirkvej, hvor der 
ikke opholder sig mennesker eller findes bebyggelse. Genen vurderes ikke at være væsentlig, 
netop fordi områderne ikke benyttes til ophold. Grænseværdierne overholdes ved alle boliger. 
Lugtrapporten tager også højde for akkumulation, dvs. den lugt der kommer fra andre 
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virksomheder. At lugtrapporten viser overskridelser er altså ikke alene grundet emissionen fra 
biogasanlægget. 
 
I lyset af at mange af høringssvarene går på lugt, har det givet anledning til at skærpe 
efterfølgende vilkår om lugtmonitering og monitering for H2S. Monitering af lugt dækker over 
mange andre stoffer, herunder NH3. 

  

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

B. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Værdiforringelse af ejendom 
Høringssvarene indeholder en generel bekymring for værdiforringelser af ejendomme rundt om 
anlægget. Det er begrundet med at det allerede i dag er svært at sælge ejendomme, særligt 
hvis man kan se biogasanlægget fra ejendommen. Beboerne i Rådved By har også denne 
bekymring.  

 
Administrationens svar på høringssvar 

Ved borgernes ret til erstatning for værdiforringelse, eller overtagelse ved en kommunal 
planlægning, er det hovedreglen at planlægning normalt er erstatningsfri regulering.  
Det skyldes at planer er generelle og normalt ikke udgør et intensivt indgreb.  

 
Lokalplanen kan på en indirekte måde, gribe ind i borgerens mulighed til at anvende en 
ejendom, men da lokalplanen på den anden side ikke forhindrer, at ejeren fortsætter med den 
hidtidige brug af ejendommen, er der tale om erstatningsfri regulering.  
 

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

C. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Placering og udvidelse mod nord, i stedet for mod syd. 
Høringssvarene efterlyser generelt en anden placering til biogasanlægget, da det skaber gener 
for ejendommene og beboerne i nærområdet. Der er flere som efterlyser at anlægget flyttes, 
og en borger foreslår at udvidelsen sker mod nord og ikke mod syd.  

 
Administrationens svar på høringssvar 

Kommuneplanens retningslinje 6.3 beskriver de krav som der stilles til placering af biogasanlæg.  
Der står: 
6.3.2. Biogasanlæg skal efter en helhedsvurdering placeres, indrettes og drives så de tager størst 
muligt hensyn til naboer, landskab, kultur, natur og miljø. 
 
6.3.3. Biogasanlæg skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til leverandører af husdyrgødning og 
anden biomasse, så energiafsætningen kan ske i overensstemmelse med kommunens 
strategiske energiplan. Biogasanlæg skal samtidig placeres så der sikres gode vej- og 
tilkørselsforhold med henblik på minimering af trafikale gener i nærområdet”. 
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Anlægget er ved etableringen placeret efter de helhedshensyn som kommuneplanen beskriver. 
Det er ved etableringen besluttet, hvor anlægget skal være placeret.   
 
Anlæggets udvidelse skal ikke ske mod nord, fordi terrænet omkring anlægget stiger mod nord. 
Lige nord for anlægget er terrænet i kote 72, syd for kommende nyt skel, ligger terrænet i kote 
64. Anlægget placeres dermed 8 meter lavere i terrænet, alene ved at udbygge det mod syd, 
hvilket er positivt i forhold til placering af nye reaktortanke, og deres synlighed fra det 
omkringliggende landskab.  

 
Der ligger tre ejendommen nord for anlægget. De tre ejendomme der er beliggende tættest på 
det nordlige skel, ligger 238, 299 og 310 meter fra skel til anlægget. Ved at udbygge anlægget 
mod syd, opnår man både at anlægget placeres lavt i terrænet, og at ejendommene nord for 
anlægget ikke får anlægget tættere på.  
 
Den ejendom der kommer til at ligge tættest på nyt skel, ved en udvidelse mod syd bliver 
Ålkærgårdvej 9 som ligger 178 meter fra fremtidig skel. Boligen ligger som er en del af en større 
landbrugsbedrift, og har tre gylletanke på samlet ca. 1600 m² inden for 50 – 100 meter fra 
boligen.  
 
Man får med planlægningen mod syd, samlet de to store anlæg i området, biogasanlægget og 
landbrugsbedriften, hvilket er positivt ud fra en helhedsbetragtning som beskrevet i 
kommuneplanen.  

 

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

D. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Risikovirksomhed 
Høringssvarene giver udtryk for en bekymring, ved muligheden for at blive nabo til en 
kommende risikovirksomhed. Der er også en del spørgsmål, tvivl og holdninger til, hvad det 
indebærer, at der udlægges en 500 meter risikozone rundt om virksomheden.     

 
Administrationens svar på høringssvar 

Risikovirksomhed er et begreb som ikke tidligere har været anvendt i Horsens kommune.  
Der er med planloven en tillægsbekendtgørelse som beskriver hvad der kræves, når en 
virksomhed kan få en samlet mængde brandbare gasser og væsker, som overstiger en specifik 
mængde, jf. loven. I det tilfælde kræver staten at der tages stilling til, hvad man planlægger for 
inden for risikozonen.  
 
Det er formålet med bekendtgørelsen at sikre sig, at beredskabet har mulighed for en hurtig og 
effektiv evakuering. Man laver derfor en planlægningszone, som kræver at kommunen 
overvejer, om en given fremtidig placering af en ny aktivitet, er hensigtsmæssig i forhold til en 
evakuering. Det er samtidigt et krav at risikomyndighederne bliver hørt hver gang kommunen 
planlægger indenfor zonen. Risikomyndighederne er Politi og Brandvæsen, men også f.eks. 
arbejdstilsynet. 
 
De arealer, der ligger uden for biogasanlæggets eget område, men inden for en 500 meter 
planlægningszone, er underlagt visse restriktioner. Restriktionerne begrænser, hvilken 
anvendelse der kan planlægges for fremover. 
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Planlægningszonen på 500 meter sikrer, at området ikke kan planlægges til formål, som det 
f.eks. vil være for svært at evakuere for beredskabet.  
 
Inden for de 500 meter er der ikke forbud mod nye virksomheder og andre aktiviteter, som 
normalt kan findes i erhvervs- og industriområder samt landbrugsvirksomheder. Zonen sikre, at 
der ikke planlægges for situationer, som ikke kan håndteres af beredskabet i en eventuel 
ulykkessituation.  
 
Til trods for restriktionerne vil der altså godt kunne planlægges for nye virksomheder inden for 
zonen. Zonerne betyder, at der ikke kan planlægges for nye forureningsfølsomme anvendelser 
som f.eks. nye boliger og rekreative formål.  
 
På baggrund af ovenstående vurderes det ikke, at planlægningen for udvidelsen af 
biogasanlægget stiller sig i vejen for ideerne i Planstrategi 2019, som Byrådet vedtog som led i 
udarbejdelsen af den kommende Kommuneplan 2021. Der skal dog altid ske en konkret 
vurdering af nye sager og arealudlæg. Administrationen kan ikke på det nuværende grundlag 
foretage en konkret sagsbehandling af ønskerne til Kommuneplan 2021. 
 
I områder, der ligger uden for zonen, vil der fortsat kunne planlægges for formål i landzone og 
byzone i overensstemmelse med kommuneplanens øvrige bestemmelser. I bekendtgørelsen for 
planlægning omkring risikovirksomheder står, at planmyndigheden (dvs. kommunen) skal tage 
hensyn til risikoen for større uheld i planlægningen. Dette skal ske forud for ændringer i 
arealanvendelsen i en kommune- og lokalplan, som omfatter arealer, der ligger nærmere end 
500 meter eller inden for en passende sikkerhedsafstand fra en risikovirksomhed. 
 
Det gælder f.eks. afstanden fra risikovirksomheden til offentlige arealer, rekreative områder, 
områder, som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, større 
veje og andre transportanlæg, boligområder, offentlige bygninger og andre bygninger, hvor der 
samles mange mennesker f.eks. hoteller, plejeinstitutioner, daginstitutioner, forsamlingslokaler, 
undervisningslokaler og butikker samt bygninger og områder, der er svære at evakuere. 
 
Bekendtgørelsen beskriver, hvad der skal tages hensyn til. Det er generelt steder, som 
tiltrækker mange mennesker, hvor mange mennesker sover, lever eller er tilstede, og hvor det 
er svært at evakuere fra. Reglerne skal sikre en planlægning, så man undgår situationer, der er 
svære at løse for beredskabet. 
 
Planlægningen skal underlægge sig risikomyndighedernes anvisninger, og derfor er 
risikomyndighederne også blevet lovpligtigt hørt i forbindelse med planlægningen for 
udvidelsen af biogasanlægget. Den foreslåede planlægning overholder alle disse anvisninger, 
hvilket også er blevet vurderet af Horsens Kommunes rådgivere på området. 
 
Der skal ske en vurdering, hver gang man vil etablere noget konkret og nyt indenfor 
planlægningszonen. Virksomheder som f.eks. logistik, lager eller anden virksomhed, som kræver 
store arealer og har relativt få mennesker til at arbejde på virksomheden, vil typisk ikke være et 
problem, da de let kan evakueres og forventes at være selvhjulpne i en krisesituation. 
 
Kommuneplantillæg 2017-20 har en ny retningslinje for planlægningszonen. I retningslinjen 
står, at:  
”7.3.6 Risiko for større uheld skal inddrages i planlægningen, hvis arealet ligger indenfor 500 m 
fra en risikovirksomhed. Omkring risikovirksom-heder udlægges en planlægningszone på 500 
meter. Ændringer af planlægningszonen skal bero på en konkret risikovurdering. 
Planlægningszonen vises på kort”. 
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Retningslinjen for planlægningszonen bygger på en beregning af det maksimale samlede oplag 
af brændbare gasser og væsker. De 500 meter er den maksimale afstand, men zonen kan ved 
beregning være langt mindre. 
 
Risikoberegningen og det at være en risikovirksomhed:  
500 meter zonen forklaret ovenfor er alene en planlægningszone og har ikke noget med 
risikoberegningen at gøre. Horsens Biogasanlæg har ansøgt om et oplag af gasser på lidt over 13 
tons. I Miljø- og Fødevareministeriets risikobekendtgørelse opereres med 2 grader af risiko – en 
høj og en lav, hvor Horsens Bioenergi indfinder sig under den lave, der har en tærskelværdi på 
10 tons gas (den høje er på 50 tons).  
 
Horsens Bioenergi har udfærdiget et risikodokument, der beskriver risikoen ved det værst 
tænkelige uheld. Dokumentet viser en risikozone, der udbreder sig op til 150 m uden for 
anlæggets matrikel. Indenfor denne zone er der en risiko for 1 dødsfald hvert milliardende år. 
Der er ingen boliger inden for denne zone. Dokumentet er baseret på en konservativ vurdering, 
idet man har benyttet risikokurven for gastanken til biomasselagertankene også, selvom 
indholdet af gas i disse er betydeligt mindre. Dette er gjort fordi anlægget endnu ikke er opført, 
hvilket vil give en del usikkerheder i beregningen. Ved denne konservative metode vil den 
samlede risikokurve udbrede sig betydeligt mere. Horsens Kommune vurderer at beregningen 
er foretaget på et tilpas konservativt grundlag. Der stilles krav i forhold til risiko i 
miljøgodkendelsen. 
 
Se også besvarelsen af emnet K - Konsekvenszone for virksomheder med særlige 
beliggenhedskrav. 
  

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

E. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Trafik 
Ved en udvidelse af anlægget, beskrives der i nærområdet en generel forventede øget 
trafikbelastning til og fra anlægget. Der fortælles særligt om eksisterende problemer på 
Østbirkvej, når lastbiler skal svinge ind af Ålkærgårdsvej, hvor der dyttes, og der er eksempler på 
farlige overhalinger, fordi lastbilerne holder stille og venter på at svinge.  
 
Der er et ønske om fartdæmpere på Østbirkvej, så hastigheden kan dæmpes til gavn for 
trafiksikkerheden.  
 
Enkelt nævner støj fra lastbiler som et problem. 

 
Administrationens svar på høringssvar 

Trafikken til og fra biogasanlægget håndteres fra det overordnede vejnet (Østbirkvej).  
Krydset Østbirkvej/Ålkærgårdsvej er allerede i dag udformet som et kanaliseret anlæg, hvor 
svingende trafik har mulighed for at vige indtil, der er fri passage. Denne krydsudformning er 
hensigtsmæssig på det overordnede vejnet, hvor afviklingen af trafikken for de ligeudkørende 
prioriteres højt, da de kan passere krydset uden forsinkelser. Krydsudformningen reducerer 
desuden risikoen for bagendekollisioner, hvorfor det trafiksikkerhedsmæssigt er en god løsning. 
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Trafikmængder og kapacitetsberegninger viser, at trafikken i krydset kan afvikles på et 
acceptabelt serviceniveau uden nævneværdige forsinkelser for de svingende trafikanter på 
Østbirkvej og trafikanter, der skal ud fra Ålkærgårdsvej - også ved en fuld udbygning af 
biogasanlægget.   

 

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

F. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Lys fra projektør 
Der påpeges i høringssvarene at der er gener fra lys inde på biogasanlægget. Lyset er kraftigt og 
generer naboer, der bor rundt om anlægget.  

 
Administrationens svar på høringssvar 

Der i lokalplanens §7 fastsat flere bestemmelser som skal sikre at ejendomme rundt om 
biogasanlægget ikke skal blive generet at lys fra anlægget. Der står f.eks.  
”Belysning skal være nedadrettet og må ikke lyse ud over ejendommens skel og genere 
naboerne. Kun de mest nødvendige arbejdsområder, bør være belyst. Belysning kan opsættes 
under forudsætning af, at lyset er nedadrettet og ikke lyser ud over ejendommens skel og ikke 
genere naboerne. Lyskilden skal afskærmes, således at naboer og trafikanter ikke kan se direkte 
ind i lyskilden”.  
 
Bestemmelserne skal sikre, at naboer og trafikanter i den mørke periode både, ikke er 
genereret af skarpt lys fra belysning inde fra lokalplanområdet, og sikre unødvendig 
lysforurening. Hvorfor lokalplanen allerede adresserer en løsning ift. høringssvarene.  

 
Med lokalplanens bestemmelser sikres det at, 

 
”7.1 Belysning af virksomheders interne færdsels- og arbejdsarealer skal være nedadrettet og 
må ikke lyse ud over ejendommens skel og genere naboerne.  

 
7.3 Belysning kan opsættes på faste anlæg over 20 meters højde under forudsætning af, at lyset 
er nedadrettet og ikke lyser ud over ejendommens skel og ikke generer naboerne. 

 
7.5 Lyskilden skal afskærmes, således at naboer og trafikanter ikke kan se direkte ind i lyskilden”. 
 

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

G. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Støj fra virksomhed 
Der peges i høringssvarene på en bekymring for en øget støjbelastning fra virksomheden, ved 
en eventuel udvidelse. Der er naboer, som i dag føler,m at støjen er et problem, herunder også 
om natten, og forventer på den baggrund, at påvirkningen vil blive øget med en udvidelse.  

 
Administrationens svar på høringssvar 
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Der er udarbejdet et støjnotat, der viser, at støjgrænser for virksomheden overholdes. 
Notatet er udarbejdet på baggrund af en konservativ beregning baseret på fuld drift alle 
dage (også søndag, hvor støjgrænserne er lavere) ved fuld udvidelse.  
 
Kildestyrkerne, dvs. den støj de forskellige anlægsdele udsender, er baseret på ældre 
målinger fra et tilsvarende biogasanlæg. De nye anlægsdele forventes at være mere 
støjsvage end de anlægsdele, der bruges til værdier fra i støjnotatet. Trafikken på anlægget 
er ligeledes konservativt vurderet med en del flere kørsler end det forventes. Horsens 
Kommune vurderer derfor, at støjnotatet viser et realistisk støjbillede, hvor 
støjudsendelsen ligger inden for grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra 
virksomheder. Der fastsættes støjvilkår i henhold til vejledningen. 
 
Horsens Kommune har ikke modtaget klager over støj siden 2016, og vurderer på baggrund 
heraf, at der ikke er grundlæg for at stille skærpede krav til støj fra anlægget. 
 

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

H. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Ny bebyggelse i området 
Der er i høringssvarene en bekymring for at de to 500 meter zoner som udpeges ved udvidelsen 
af biogasanlægget, vil spænde ben for tilbygninger, byggetilladelser etc. zonerne opleves som et 
generelt stop for nyt byggeri.  

 
Administrationens svar på høringssvar 

Indenfor 500 meter zonen vil der ikke blive pålagt begrænsninger for udvidelse af eksisterende 
boliger. De to 500 meter zoner begrænser udelukkende, hvilke typer af aktiviteter der kan 
tillades i fremtiden, men det indebærer ikke nedlæggelse af eksisterende boliger, eller 
begrænsninger i tilbygninger til eksisterende boliger.  
 
Det er kun indenfor planlægningszonen at der kommer begrænsninger for, hvad der kan 
etableres af ny bebyggelse. Begrænsningen består i at der ikke kan planlægges for nye 
forureningsfølsomme anvendelser som f.eks. nye boliger og rekreative formål. Formålet med 
planlægningszonerne er at bruge den fysiske planlægning til at holde arealanvendelserne 
opdelt, så der ikke opstår nye miljøkonflikter. Samtidig skal zonerne sikre, at der ikke 
planlægges for situationer, som ikke kan håndteres af beredskabet. 
 
Udenfor 500 meter planlægningszonen fortsætter de eksisterende muligheder.  
Der er med planlægningen, derfor ikke nogen ændringer af mulighederne, for nye 
boligudstykninger i Rådved By. 
 
Se også svarene til D - Risikovirksomhed og K - Konsekvenszone for virksomheder med særlige 
beliggenhedskrav.  
 

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
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I. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Beplantning 
Der er utilfredshed med beplantning som blev plantet i 2014, fordi den ikke er groet længere op 
end tilfældet er. Det opfattes som en manglende overholdelse af eksisterende lokalplan, og de 
forudsætninger som blev meldt ud ved etableringen af anlægget. Der efterlyses flere krav til 
beplantning, hastigheden hvormed beplantningen skjuler anlægget, og størrelsen på de træer 
som skal plantes. 
 
Administrationens svar på høringssvar 

Lokalplanforslaget for udvidelsen af biogasanlægget beskriver ret præcist hvad der minimum 
skal plantes rundt om anlægget. F.eks. skal træer min. være Ø16 ved plantning. Det betyder, at 
stammen skal være min. 16 cm i omkreds eller ca. 5 cm i diameter, når træet plantes.  
Derudover skal der plantes minimum 3 rækker træer, for at sikre en beplantning som bedre 
skærmer af.   
     
Lokalplanen har dermed allerede taget hånd om den kritik der har været af tidligere 
beplantning rundt om anlægget. Træerne plantes på den vold der etableres rundt om anlægget. 
Imellem skal der også plantes buske. Der er derudover med §10 sikret, at beplantningen rundt 
om anlægget vil bidrage til biodiversiteten, da der er krav om hjemmehørende sorter.   
 
I lokalplanen §11 stilles der krav om at ”Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug, før der de 
nævnte forhold i §10.1, §10.2, §10.3 er etableret”. Dette skal sikre, at vold og beplantning 
etableres først. 
 
Med lokalplanens bestemmelser sikres det at. 

 
”10.1 Der skal etableres 3-6 række træer, i beplantningsbælte i delområde IV med en placering 
som vist på kortbilag 4. 
 
10.2 I delområde IV etableres en jordvold, minimum 1,2 meter høj over terræn, og med 
maksimalt 45 graders skråninger til begge sider. Jordvoldens højde skal mod øst, syd og vest, 
dimensioneres i forhold til terrænet, så den minimum kan tilbageholde en volumen på 9500 m³, 
samt sikre den beregnede regn volumen jf. vandhåndteringsplanen og samtidigt sikre 
overholdelse af §10.9. 
 
10.3 Beplantningsbæltet skal bestå af træer og buske, som er naturligt hjemmehørende i den 
østjyske region, artsliste fremgår redegørelsen nedenfor. Træerne skal være løvtræer, f.eks. 
ahorn, eg og lind, og træer skal minimum være Ø16 cm i stammeomkreds, når de plantes. 

 
10.4 Der kan opsættes et trådhegn på indersiden af beplantningsbæltet med maksimum højde 
som beplantningsbæltet. 

 
10.5 Beplantningsbælter kan gennembrydes af veje, stier og sigtelinjer, når indtrykket af en 
samlet beplantning bevares. 
 
11.1 Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug, før der de nævnte forhold i §10.1, §10.2, 
§10.3 er etableret”. 
 

Forslag til beslutning 

 
Lokalplanens bestemmelse §10.1 ændres fra: 



 

  Side 11 

  
”§10.1 Der skal etableres 3-6 række træer, i beplantningsbælte i delområde IV med en placering 
som vist på kortbilag 4”. 
 
til  
 
”§10.1 Der skal etableres 3-6 række træer, i beplantningsbælte i delområde IV med en placering 
som vist på kortbilag 4. Træerne skal plantes med maks. 15 meter imellem stammerne”.    
 
Derudover tilføjes i redegørelsesteksten til bestemmelsen: 
”§10.1. De 15 meter skal sikre, at træerne kan være der når de får krone, og der i fremtiden ikke 
skal tyndes så hårdt i dem, at de mister deres betydning som visuel skærm”.  
 

 
 

J. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Visuel påvirkning 
Der er flere forskellige henvisninger til anlæggets visuelle påvirkning af området. Nogle synes, 
det er synd, at det kun er forsiden der har en skærmvæg, andre mener at samme væg ikke er 
pæn. Generelt påpeges det at facaden mod Rådved by bør bearbejdes. Det gælder både 
udformning af anlægget, placering af tanke og hvorledes der beplantes rundt om anlægget. Der 
er ikke en holdning til farverne, men mere anlæggets visuelle dominans i landskabet, da det 
ligger på en bakketop og kan ses på lang afstand.      
 
Administrationens svar på høringssvar 

Planlægningen vil ikke ændre på den karakteristiske facade mod Østbirkvej, det er bagved og 
syd for facaden at der udbygges. De nye bygninger holdes under 20 meters højde og bygninger 
skal holdes i samme mørkegrå farve som facaden mod Østbirkvej. Nye reaktortanke skal holdes 
i lysegrå, så tankene falder i med himlen og opnår samme neutrale effekt mod himlen som 
f.eks. vindmøller.   
 
Den vest/sydvestlige facade mod Rådved by, vil med beplantning rundt om reaktortankene 
fortsat at være synlige, men i lavere kontrast til omgivelserne, end uden beplantning. Ny 
beplantningen vurderes, at give en endnu større sammenhæng mellem det eksisterende anlæg 
og de nye reaktortanke. Reaktortanke vurderes fra vest at have karakter af en fast samlet 
tankanlæg, men i sammenhæng med det eksisterende biogasanlæg.   
 
Lokalplanen stiller krav om etablering af jordvold mod syd og vest, i forhold til ny 
lokalplanafgrænsning af anlægget. Lokalplanen stiller også krav om plantning af 3-6 rækker 
træer på jordvolden, som plantes i minimum størrelse Ø16, som normalt er træer på ca. 2-3 
meter højde på plantetidspunktet. Kravet om jordvold og beplantning, skal virke afskærmende, 
og sikre at anlæggets dominans reduceres af volden og beplantning. Udbygningen af anlægget 
etableres derudover med samme dæmpede matte farver, form og materialer, som det 
eksisterende Horsens Bioenergi så anlægget i dets arkitektoniske udtryk, fremstår samlet. Se 
også svar I – Beplantning. 

 
Med lokalplanens bestemmelser sikres det at, 
 
”9.1 Bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal fremstå som en samlet helhed i farver, form 
og materialer. 
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9.2 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer, bortset fra vinduesglas eller 
anlæg for udnyttelse af solenergi. 
 
9.3 Bygninger skal holdes i samme grå farve som facaden mod Østbirkvej. 
 
9.4 Facaden mod Østbirkvej, skal fastholde sine nuværende former og farver, så det oprindelige 
arkitektoniske udtryk bevares. 
 
9.5 Facader/ydervægge på bygninger og lave tankanlæg skal bestå af overfladebehandlede 
(malet, galvaniseret eller lign.) metalplader, dog også hulplader, eller behandlet/ubehandlet 
beton. 
 
9.6 Facader/ydervægge på bygninger og afskærmninger mellem disse samt 
pasteuriseringstanke skal fremstå i en ensartet grå nuance”. 
 

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

K. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Konsekvenszone for virksomhed med særlige beliggenhedskrav 
Der er i høringssvarene udtrykt bekymring for at de to 500 meter zoner som udpeges ved 
udvidelsen af biogasanlægget, vil spænde ben for tilbygninger, byggetilladelser etc. Zonerne 
opleves som et generelt stop for at nyt byggeri.  

 
Administrationens svar på høringssvar 

500 meter konsekvenszonen udlægges for at sikre, at virksomhederne inden for zonen ikke 
pålægges nye miljøkrav på grund af nye følsomme naboer. 
 
Inden for de 500 meter er der ikke forbud mod nye virksomheder og andre aktiviteter, som 
normalt kan findes i erhvervs- og industriområder samt landbrugsvirksomheder. Formålet med 
zonen er at bruge den fysiske planlægning til at holde arealanvendelserne opdelt, så der ikke 
opstår nye miljøkonflikter. Der udlægges en 500 meter konsekvenszone, fordi området i 
kommuneplantillægget udpeges til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. 
 
Det fremgår af den gældende kommuneplan, at nogle virksomheder belaster med eksempelvis 
tung trafik eller kan udgøre en miljømæssig påvirkning for de nære omgivelser på trods af 
foranstaltninger for at imødegå det. Sådanne virksomheder placeres bedst i områder til 
virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvor der er god afstand til beboelsesområder og 
rekreative områder. Konsekvensområdet omkring de udpegede områder svarer til 
planlægningsafstanden mellem boliger og erhvervsvirksomheder med et støjkrav på 70 dB(A) i 
skel. 
 
Konsekvensområdet er en beskyttelse af virksomhederne mod miljøkrav, som kan opstå ved 
forureningsfølsom anvendelse. Det er f.eks. kategorier som boligområder, børnehaver, 
rekreative områder og lignende nytilkomne naboer inden for zonen, som ikke tåler 
virksomhedens påvirkning. Dermed kan andre virksomheder, som kan tåle påvirkningerne fra 
virksomheden, godt ligge inden for konsekvenszonen 
 
Kommuneplan 2017, afsnit 7.3 omhandler virksomheder med særlige beliggenhedskrav. 
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Målet i kommuneplanen er, at der ved placering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav 
skal søges undgås konflikter mellem naboer og virksomheder. Virksomhederne i Horsens 
Kommune skal derudover genere borgerne mindst muligt bl.a. ved at sikre, at Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier for støj og andre miljøforureninger overholdes. 
 
Målene skal sikres, fordi nogle virksomheder belaster med eksempelvis tung trafik, eller udgør 
en miljømæssig risiko for de nære omgivelser på trods af foranstaltninger til at imødegå dette. 
Den type virksomheder placeres bedst i områder til virksomheder med særlige 
beliggenhedskrav, hvor der er god afstand til beboelsesområder og rekreative områder. 
 
Konsekvensområdet på 500 meter omkring de udpegede områder svarer til 
planlægningsafstanden mellem boliger og erhvervsvirksomheder med et støjkrav på 70 dB(A) i 
skel. På den baggrund udlægges der til biogasanlægget en 500 meter konsekvenszone rundt om 
anlægget, netop for at udgå nye miljøkonflikter i fremtiden. 
 
Se også svaret i D - Risikovirksomhed. 

 

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

L. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Udstykning i Rådved 
Høringssvarene giver indtryk af at udvidelsen af biogasanlægget vil stoppe en forventede 
udstykning i Rådved by, med begrundelse i at nybyggere ikke vil investere i nybyggeri, så tæt på 
et biogasanlæg. Der er bekymring for at Rådved By, vil miste tilflyttere på grund af udvidelsen. 
Der henvises derudover til Tryg Landsby, hvor Rådved Borgerforening for 2 år siden fik tildelt 
100.000 kr. af byrådet, og forventede en efterfølgende mulighed for at kunne udstykke i 
landsbyen.   

 
Administrationens svar på høringssvar 

Der er med planlægningen, ikke nogen ændringer af mulighederne, for nye boliger i Rådved. 
Der er ca. 750 meter i fugleflugt fra midten af Rådved by til biogasanlæggets kommende skel. 
Rådved By har i dag 930 meter i fugleflugt til de eksisterende tre reaktortanke.  
 
Rådved by ligger ca. 10 meter lavere i terrænet end biogasanlægget, og den sydlige del af 
Rådved by, ca. 20 meter lavere i terrænet end biogasanlægget. Terrænet er meget kuperet og 
synligheden af biogasanlægget i Rådved by, er begrænset på grund af terrænforskellen.  
 
Tryg Landsby er en økonomisk hjælp til små samfund, som i fællesskab skal kunne etablere 
fællesfaciliteter til gavn for alle beboerne i landsbyen. Midlerne har det sigte at skabe social 
sammenhold i de små samfund, via borgerdreven udvikling. Tildelingen af midler fra Tryg 
Landsby, har ikke sammenhæng med planlægningen for biogasanlægget.      
 
Det vurderes derfor, at planlægningen ikke vil være i vejen for evt. nye boliger i Rådved by, på 
grund af afstanden og terrænforskellen til biogasanlægget. 

 

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
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M. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Udvidelsesmulighed for biogasanlægget 
Der er høringssvar, hvor der er en overraskelse over anlæggets størrelse i dag.  
Der er en undre over at anlægget har kunnet udvide, uden at naboerne er blevet hørt. 
Derudover er der en bekymring for at anlægget med forslag til Lokalplan 329, vil kunne vokse 
sig endnu større, uden forudgående nabohøringer. Det bekymre også at man ikke kender 
fremtidige evt. stramninger af reglerne for biogasanlæg, hvor lovgiver evt. vil kunne udvide 
planlægning- og konsekvenszoner udover de 500 meter, til gene for naboerne udenfor 500 
meter zonerne.    
 
Administrationens svar på høringssvar 

Biogasanlægget er i dag så stort som den gældende lokalplan tillader. Den gældende lokalplan 
blev vedtaget i januar 2013, og anlægget har i et par år, haft udfordringer med at holde sig 
inden for lokalplanens rammer, grundet væksten i selskabet. Der er derfor ikke bygget mere på 
anlægget, end byrådet accepterede ved godkendelsen af lokalplanen i 2013.  
 
De manglende udvidelsesmuligheder er også baggrunden for den planlægning, som netop har 
været i høring. Der er udarbejdet ny planlægning, som sætter rammerne for anlæggets 
fremtidige udvikling. Dette sker for at både selskabet bag anlægget, og naboerne kender 
rammerne for den fremtidige udvikling.  
 
Planlægningen er beskrevet i etaper, som er synliggjort i visualiseringerne. Der er ikke sat årstal 
på etaperne, da det vil være selskabets naturlige vækst som bestemmer farten. Men det ændre 
ikke på, at planlægningen skaber en kontrolleret ramme for udviklingen. Det giver afklaring og 
forudsigelighed, og dermed mulighed for at langtidsplanlægge for begge parter.   

 

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

N. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Høring 
Der er spørgsmål ang. de høringsrunder som planlægning har givet anledning til. Der stilles 
spørgsmål ved hvem der er blevet hørt og hvorfor. Det er en generel undren over at der er flere 
med i anden høringsrunde, end i den første.  

 
Administrationens svar på høringssvar 

Der er afholdt flere høringer i forbindelse med planlægningen.  
 
Først blev der afholdt indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg 2017-20, høring af 
berørte myndigheder, høring af risikomyndigheder og til sidst høring af den samlede 
planlægning.  
 
Den netop afsluttede høring, indebar en høring med adressetræk af alle indenfor 1500 meter 
fra anlæggets kommende skel.  
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Derudover blev myndigheder, organisationer, nærmeste lokalråd og borgerforeninger hørt 
direkte, og offentligheden har derudover haft fri adgang til materialet via kommunens 
hjemmeside.   
 
Alle høringer er afholdt efter de regler som gælder for de enkelte høringsforløb, da det er 
forskellige lovgrundlag som høringsforløbene reguleres efter. Høringerne er altid afsendt med 
digital post, så kommunen kan sikrer, at høringerne er korrekt modtaget af den tiltænkte 
modtager.  
 
Høringen i forbindelse med Kommuneplantillæg 2017-20 og Lokalplan 329 er gennemført med 
længere høringsfrist end lovens minimumskrav på 8 uger, da der blev fastsat til 12 ugers høring 
for at sikre borgerne gode muligheder for at kigge på materialet.   
 
Miljøkonsekvensvurderingen for projektets udførelse og drift, som netop har været i 12 ugers 
høring, er genfremsendt i ny 8 ugers høring med høringsfrist 7. april 2021, grundet en teknisk 
fejl i høringsmodulet på Plandata i forbindelse med gennemførelsen af den 12 ugers høring for 
plandokumenterne. Høringens forlængelse har ikke indflydelse på vedtagelsen af denne 
planlægning. 
 
På baggrund af de mange høringsforløb, deres udvidede høringsfrister, inddragelse af 
borgerforeninger og lokalråd, samt forlængelse af høringer, vurderes det at alle lovens formalia 
vedr. høringsforløbene er opfyldt.   
 

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

O. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Udledning af CO2 fra opgradering 
Et høringssvar ønsker svar på, hvad man gør for at undgå CO2-udledninger ved opgradering af 
biogas til naturgasnettet.  

 
Administrationens svar på høringssvar 

Rå biogas indeholder 25-45 % CO2 som skal adskilles fra biogassen for at den bliver brugbar. Ved 
produktion af biogas fanges den metan og CO2, som ellers ville blive udledt ved direkte 
udspredning af gylle på marken. Der udledes altså ikke mere CO2 ved biogasproduktion, end 
hvis gyllen udnyttes traditionelt. CO2’en udledes blot fra en punktkilde, når gassen opgraderes.  
EU´s BAT konklusioner om affaldsbehandling, som er anvendt i miljøgodkendelsen, lægger ikke 
op til at reducere i udledningen af CO2. Ligeledes er der i Miljøstyrelsens nu udgåede 
standardvilkår heller ikke krav om reduktion af CO2 udledning fra biogasanlæg. Horsens 
Kommune har på den baggrund vurderet at udledningen ikke er af betydning. 
 
Udvidelse af biogasanlægget, vil på sigt kunne give mulighed for metanolproduktion (træsprit) 
ved hjælp af CO2. Metanolproduktion ved hjælp af biogas er en proces, som kan omdanne 
biogas til metanol ved hjælp af en el. Ved at få CO2 omdannet til Metanol vil man kunne lagre 
energien fra CO2 til fremtidig brug andre steder i samfundet.  
Et anlæg som ovenstående kræver dog særskilt godkendelse, efter en konkret vurdering. 
 

-  Med lokalplanens bestemmelser sikres det at, 
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”3.1 Delområde I, II, V fastlægges til biogasanlæg med de tilhørende bygninger, tanke, faciliteter 
og funktioner, der supportere anlæggets drift, samt fremtidige teknologier i forlængelse af 
biogasproduktion som f.eks. Power2X, Metanisering og lign. 
 
3.3 Delområde VI udlægges til parkering og gastankstation eller anden produktion i forlængelse 
af biogasproduktion som f.eks. Power2X, Metanisering og lign.” 
 

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

P. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Miljøgodkendelse - BAT 
Der stilles spørgsmål til enkelte forhold i udkast til miljøgodkendelse, hvor der undres over 
manglende kontrol af virksomheden i forhold til lugt, og for lempelige vilkår for kontrol og 
indberetninger. Derudover er der flere høringssvar som beskriver hele teknologien for 
biogasanlægget som værende forældet og man efterlyser BAT (engelsk forkortelse for Bedst 
Kendte Teknologi) som standart krav ved udvidelsen.  

 
Administrationens svar på høringssvar 

Ang. Kontrol af lugt: Se punkt A – Lugtgener. 
 
Til indsigelse ang. vilkår 85 i miljøgodkendelsen om virksomhedens reaktion ved overskridelser: 
Indsigelse går på, at virksomheden bør lukkes, hvis præstationsmålinger viser at grænseværdier 
er overskredet. Præstationsmålingerne skal vise om grænseværdier overholdes. Gør de ikke 
det, skal virksomheden afhjælpe overskridelsen. Horsens Kommune har ikke beføjelser til at 
lukke en virksomhed på baggrund af en overskridelse, uden at virksomheden har haft mulighed 
for at godtgøre situationen. Vilkåret er et standardvilkår fra Miljøstyrelsen. Vilkåret indgår ikke 
som en del af BAT konklusionen, og er således en skærpelse i forhold til BAT. 

 
Til indsigelse om hvorvidt teknologien er forældet:  
EU´s BAT konklusion om affaldsbehandling omfatter flere typer af 
affaldsbehandlingsvirksomheder. Biogasanlæg falder under punkt 5.3.b.i: 
 
5.3. b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor 
kapaciteten er større end 75 ton pr. dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder 
sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF: i) biologisk behandling. Hvis den 
eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er 
kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 ton pr. dag. 
 
BAT konklusionen indeholder ligeledes en liste over aktiviteter, som ikke er omfattet af BAT 
konklusionen. Biogasproduktion er ikke opført på denne liste og er således omfattet af 
konklusionen. Så længe aktiviteten falder inden for lovgivningen og lever op til BAT kravene, er 
det ikke Horsens Kommunes opgave at vurdere, hvorvidt teknologien er forældet. Så længe 
aktiviteter kan drives inden for lovens rammer, kan Kommunen ikke nedlægge forbud imod 
etablering og drift. 
 
Horsens Kommune har ingen kommentarer til den statsstøttede andel. 

 

Forslag til beslutning 
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Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

Q. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Helbredsgener fra H2S, NOx, NH3, CO 
Der er et enkelt høringssvar som stiller spørgsmål ved helbredeffekten af biogas i nærområdet. 
Det handler om tilvækst af alger på overflader, øget indhold af svovlbrinte, nitrogenoxid, 
ammoniak og kulmonooxid i luften, og hvad konsekvenserne af det er for helbredet i det lange 
løb, grundet observeret kvalme og påvirkning af åndedræt ved kraftige lugtgener fra anlægget.  

 
Administrationens svar på høringssvar 

Horsens Kommune kan ikke udtale sig om helbredsgener fra udledninger. Denne vurdering 
ligger hos embedslægen eller den lovgivende forsamling. 

 
BAT konklusionen for affaldsbehandlingsvirksomheder indeholder ikke krav til måling af NOx og 
CO. Krav til måling af NH3 er ikke gældende for behandling af affald, der primært består af 
husdyrgødning, når der i forvejen måles for lugt.  
 
Krav til H2S er overført uændret fra den tidligere miljøgodkendelse baseret på Miljøstyrelsens 
standardvilkår. Herudover stilles krav om regelmæssig måling for lugt og H2S i henhold. 

 
Når kravene overholdes, bør emissionerne ikke have nogen helbredsmæssig påvirkning. 
 
Lugtgener er behandlet i punkt A - Lugtgener. 

 

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

R. Administrationens fremstilling af høringssvar  

Positive tilkendegivelser / Ingen bemærkninger 
Der er høringssvar som enten ikke har nogle bemærkninger til forslaget, eller som bifalder en 
øget produktion af grøn energi i lokalområdet, til gavn for en mere bæredygtig fremtid.  

 
Administrationens svar på høringssvar 

Kommuneplanen 2017 har i retningslinje 6.3 mål for biogasproduktionen. Der står:   
 
”Biogasproduktionen i kommunen skal øges for at reducere CO2 udledningen, og derved 
medvirke til at opfylde de nationale mål, om afgasning af husdyrgødning til produktion af grøn 
energi”. 
 
Der står derudover i redegørelsen til kommuneplanens retningslinje 6.3:  
”Horsens Kommune ønsker, at landbruget fortsat er et stort aktivt erhverv i kommunen, og der 
er et ønske at anvende husdyrgødning og anden biomasse til produktion af grøn energi, for 
dermed at reducere anvendelsen af fossil energi”.  

 
Biogasanlæg er ikke kun leverandører af energi, men også gødning, som er forudsætningen for 
at opretholde og udvikle en mere bæredygtig og økologisk landbrugsproduktion, som kan 
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fastholde de mange arbejdspladser, som er skabt på grundlag af den lokale 
landbrugsproduktion. 

 
For den økologisk landbrugsproduktion, er afgasset gylle en af meget få gødningskilder i 
fremtiden, da økologerne ikke må anvende kunstgødning. 

 
En øget produktion af biogas, er nødvendigt for at Danmark som nation, kan komme i mål med 
forpligtigelserne om 70% CO2 reduktion i 2030, og CO2 neutralitet i 2050, jf. FN´s Paris aftale. 
Horsens må som samlet lokalsamfund, bidrage aktivt på lokalt niveau, for at målene kan 
indfries. 
 
Til erstatning for fossil naturgas hentet op fra undergrunden, er biogasanlæggenes 
energiproduktion, skabt på restprodukter fra landbruget, vigtige fremtidig CO2 neutral 
energikilder i fremtiden, og væsentlige for internationale forpligtigelser på klimaområdet. 
 

Forslag til beslutning 

 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget. 
 

 
 

 
 
Øvrige ændringer 
 
Administrationens øvrige forslag til ændringer 
Der er desuden foretaget mindre redaktionelle ændringer i lokalplanen, samt tilføjet sammenfattende 
redegørelse i afsnittet for miljørapport. 
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3.5 Usikkerhed i materialet  

 

Indholdet i miljøvurderingen er efter 

miljøvurderingslovens 

§12, stk. 2, begrænset til de oplysninger, 
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Horsens Kommune:  

Sammenfattende redegørelse for 

"Miljørapport for kommuneplantillæg 2017-20 og lokalplan 329, Biogas, Rådved, Horsens” 

 

Fremlagt af: 

Horsens Kommune februar 2021 
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