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Deltag i debatten om etablering af et biogasanlæg  

I perioden 12. juli til 5. september 2022 inviterer Næstved Kommune interesserede til at 

komme med idéer, synspunkter og forslag til den videre planlægning for etablering af et 

biogasanlæg nord for Herlufmagle. 
Som led i debatten inviterer Næstved Kommune til offentligt møde i Tybjerg Forsamlingshus onsdag den 

31. august 2022 kl. 17 til 18.30.  

Baggrund 
Næstved Kommune har modtaget en 

ansøgning om etablering af et biogasanlæg på 

Stokkebrovej 2, Herlufmagle. 

Formålet med anlægget er at producere 

bæredygtig og lokal energi fra husdyrgødning 

og andre landbrugsbaserede biomasser, fx 

halm, suppleret med rester fra 

fødevareproduktion eller madaffald fra 

husholdninger mm. Anlægget skal bidrage til 

Danmarks selvforsyning af vedvarende energi. 

Derudover medfører projektet besparelser i 

forhold til CO2 udslip til atmosfæren og er 

medvirkende til at kvælstoffordampningen fra 

husdyrgødning reduceres. 

Anlægget 
Susaa Bioenergi ønsker at etablere et biogasanlæg, der kan producere ca. 20-25 mio. Nm3 metan pr. år 

(svarende til varmeforbruget i 10-15.000 husstande). Anlægget opføres som et traditionelt biogasanlæg, 

hvor biogassen som udgangspunkt bliver opgraderet til biometan, hvorefter det tilføres naturgasnettet. 

Den afgassede biomasse bruges som gødning på de ejendomme der er leverandører af husdyrgødning og 

de andre landbrugsbaserede biomasser, der bruges i anlægget. 

Tanke og bygninger vil fremstå i ensartede farver og materialer. Den maksimale højde på reaktortankene 

bliver 30 meter, mens den højeste bygning vil blive 26 meter. 

Lokalplanen vil dække et areal på ca. 15,5 ha. Det ansøgte biogasanlæg vil strække sig over ca. 10 ha inden 

for området. Beboelsen på ejendommen bliver nedlagt.  

Planlægning og proces 
Anlæggelsen af biogasanlægget vil kræve et kommuneplantillæg og en lokalplan. Ifølge Kommuneplan 2021 

skal biogasanlæg etableres i jordbrugsområde og uden for landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske 

bindinger/udpegninger. De krav lever placeringen op til.  

Planerne og selve projektet skal også miljøvurderes (tidligere VVM) efter miljøvurderingsloven. Berørte 

myndigheder vil blive hørt særskilt, fx nabokommuner. 

Planprocessen indledes med dette debatoplæg. Alle borgere, interesseorganisationer, foreninger mv. kan 

komme med idéer, synspunkter og forslag til den videre planlægning og emner, der bør indgå i 

miljøvurderingen.  

Vinderupvej 

Tybjergvej  

Hovvej 
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Situationsplan  

Miljøvurderingen kommer som minimum til at behandle følgende emner: 

Støj, herunder transport 

De stationære støjkilder i lokalplanområdet vil være skærmet, da de er indendørs eller i tankanlæg. 

Transporten ind og ud af anlægget vil give noget støj. Transporterne vil primært foregå i dagtimerne og 

primært på hverdage. Der vil være ca. 115 – 130 daglige transporter. Sideløbende med planlægningen, 

undersøger ansøger, om der kan etableres en pumpeledning, der tilfører en del af husdyrgødningen og 

pumpe en del af den afgassede biomasse ud af anlægget. Dette vil kunne nedbringe antallet af daglige 

transporter ind og ud af anlægget. 

Adgangen til anlægget forventes at ske via RGS Nordics indkørsel fra Suså Landevej, og altså ikke via 

Hovvej/Stokkebrovej. 

Luft og lugt 

Læsning og losning af lastbilerne/tankvognene sker i en lukket hal med undertryk og luftrensning for at 

mindske lugtpåvirkning. Det forventes derfor, at der ikke vil være en væsentlig lugtpåvirkning ved anlægget. 

Selve biogasanlægget vil give anledning til udledning af kvælstof til atmosfæren. Størstedelen af kvælstoffet 

vil dog blive fanget i de gastætte overdækninger. Ved efterfølgende udbringning på markerne vil den 

afgassede biomasse afdampe mindre kvælstof end ubehandlet husdyrgødning ville have gjort. 

Landskab 

Placeringen af biogasanlægget er i et relativt lavt beliggende, fladt område med nogle eksisterende 

beplantninger omkring. Lokalplanen vil indeholde bestemmelser om afskærmende beplantning, hvor der 

ikke i forvejen er eksisterende beplantning. 

For at vurdere den konkrete visuelle/landskabelige påvirkning vil der blive foretaget visualiseringer i 

miljøvurderingen. Visualiseringerne vil blive lavet fra steder, hvor anlægget vil være synligt og hvor mange 

færdes, fx fra Suså Landevej. 

RGS Nordic 

Reaktortanke 
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Natur 

Der ligger en mindre beskyttet sø i lokalplanområdet, som der holdes afstand til. Der er ca. 4,9 km til 

nærmeste Natura 2000 område ved Holmegård Mose og Porsmose. 

Deposition af kvælstofoxider og svovloxider i følsomme naturtyper vil også blive belyst i miljøvurderingen. 

Tidsplan 
Næstved Kommune forventer at have et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende 

miljøvurdering af planforslagene samt miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt klar i 1. kvartal 

2023. Forslag til kommuneplan og lokalplan samt tilhørende miljøvurdering bliver efterfølgende sendt i 

offentlig høring i 8 uger, hvor alle har mulighed for at komme med bemærkninger.  

De indkomne bemærkninger fra denne offentlige høring vil indgå i Byrådets endelige behandling af 

kommuneplantillæg og lokalplan. I forbindelse med den endelige behandling af kommuneplantillægget og 

lokalplanen skal der også udarbejdes en tilladelse til projektet efter miljøvurderingsloven for projektet. 

Deltag i debatten 
Kommunen afholder offentligt møde i Tybjerg Forsamlingshus onsdag den 31. august 2022 kl. 17 til 18.30.  

Idéer, synspunkter og forslag skal sendes til blivhoert@naestved.dk senest den 5. september 2022. 

Alternativt kan der sendes fysisk post til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, så den er 

modtaget senest den 5. september 2022. 

Husk navn, adresse og gerne e-mailadresse på henvendelsen. 

 

 

3D model af biogasanlægget, set fra nord (udarbejdet af Lundsby Biogas A/S) 
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Oversigtskort fra ansøger 

  


