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Att. Svendborg Kommune
Erhverv, bolig og natur

Forudgående høring på kommuneplantillæg for biogasanlæg på
Tåsinge – Kragekærvej 12
Biogasanlæg er for Danmarks Naturfredningsforening en central del af løsningen, når det
gælder om minimere miljøbelastningen og for at opnå omstilling til ikke-fossil, bæredygtig
energiforsyning.
For det pågældende anlæg gælder det at der er tale om et gårdanlæg i tilknytning til et meget
stort kvægbrug på 1966 DE.
Danmarks Naturfredningsforening ønsker generelt at fremtidige biogasanlæg opføres som
fællesanlæg frem for som gårdanlæg, da mindre anlæg typisk er mindre energieffektive og
ikke umiddelbart har mulighed for at tilsluttes naturgasnettet. I forhold til det aktuelle anlæg,
er det ikke åbenlyst, hvad et sådan anlæg kan betyde for belastningen af vejene i
lokalområdet, som er mindre veje der i forvejen er meget slidte med store huller og revner til
gene for især cyklister og bilister. Dette slid forventes vel ikke at blive mindre, efterhånden
som kvægbruget udbygges til fuld størrelse, i henhold til den foreliggende miljøgodkendelse
for husdyrproduktionen. Og situationen bliver endnu mere kompliceret med et muligt
biogasanlæg.
Der savnes derfor en plan for hvordan vejnettet skal udbygges, under hensyntagen til bl.a.
bæreevne og vejbredde for at klare den potentielt øgede belastning og også hvordan
transporten til og fra anlægget hænger sammen rent miljømæssigt i forhold til f.eks. udledning
af CO2.
I den forbindelse skal vi gøre opmærksomme på at lokalområdet på Tåsinge, af borgere og
turister opfattes som et stille og smukt, rekreativt område, hvor det også i fremtiden skal være
muligt at færdes sikkert til fods, på cykel og i bil. Selv om en udbygning af anlæg til
bæredygtig energiproduktion er nødvendig, skal det ske under størst mulig hensyntagen til
borgere og de landsbymiljøer, som sådanne områder er præget af.
Placeringen af en sådant anlæg spiller også en rolle, idet anlæggene bør placeres, så de skaber
mindst mulig påvirkning af landskabet. Et sådant anlæg bør derfor placeres langs større veje,
hvor der i forvejen findes større eller mindre tekniske anlæg af den ene eller den anden art.
DN Svendborg savner, som også tidligere efterlyst, en samlet Energiplan, hvor de bedst
egnede områder til placering af tekniske anlæg udpeges på forhånd, således at der undgås
knopskydninger, baseret på mere eller mindre tilfældige tilbøjeligheder. Dette gælder for
såvel, vindmøller som solcelleanlæg og biogasanlæg osv.
Det skal selvfølgelig sikres at lugtgenerne fra anlægget minimeres mest muligt, ved
anvendelse af bedste tilgængelige teknik – selv om man i landzonen, må forvente at der kan
forekomme lugtgener fra landbrugsproduktionen.
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DN Svendborg mener at bebyggelsen i det åbne land skal holdes på et minimum, og at man
skal være særligt påpasselig med placeringen af tekniske anlæg, selv om disse ofte er af
midlertidig karakter.
I stedet for det aktuelle anlæg, med foreslået placering syd for gården, foreslår DN Svendborg
altså, som nævnt ovenfor, at der fra kommunens side, i samarbejde med landbrugene
arbejdes på at oprette større fællesanlæg i kommunen med udgangspunkt i en samlet
Energiplan for kommunen på lokaliteter, hvor transporten til og fra anlæggene kan sikres mere
optimalt end ved en placering i tilknytning til et spinkelt og slidt vejnet til gene for lokale
borgere og til ulempe for turister i området. Dette skal også ses i sammenhæng med
Svendborg Kommune som en mulig kommende lokalitet for en UNESCO Geopark.
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