
 
Pressemeddelse udsendt d. 26/4-2019 
 
DN Holbæk ønsker retssag om biogas 
 
- Holbæks kommunalbestyrelse bør stå til ansvar for deres foragt for 
planlægningen i kommunen, mener Carsten Lambrecht, formand for Danmarks 
Naturfredningsforening i Holbæk. - Det er forkasteligt, at få måneder efter en ny 
kommuneplan er offentliggjort, vil et flertal i kommunalbestyrelsen placere et af 
landets største biogasanlæg syd for Regstrup. Det sker på trods af, at 
kommuneplanen udpeger to andre områder til biogas. Vi vil derfor bede vores 
hovedforening vurdere, om der kan føres en retssag om spørgsmålet. 
 
Planloven foreskriver at "Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens 
gennemførelse". Det er svært at påstå, at det et det der sker i Holbæk. 
Kommuneplanen blev vedtaget d. 12/9-2018 og offentliggjort d. 20/12-2018. 
Planen anviser to områder til biogasanlæg et mod syd ved St Merløse og et mod 
nord ved Audebo. Men andre placeringer midt i kommunen kom hurtigt på tale. 
Den første blev opgivet af trafikale grunde. Den næste placering et par km vestpå 
blev opgivet efter massive naboprotester. Man rykkede så bare 600 meter, og nu 
har et flertal i kommunalbestyrelsen sendt et kommuneplantillæg og en lokalplan 
i høring.Det på trods af fortsat massive naboprotester. 
 
Kommuneplanens udpegninger af biogasanlæg er i tyndt befolkede områder. I 
modsætning til dette er den uplanlagte placering ret tæt på flere tusinde naboer, 
skoler og institutioner. Lugt-, støj-, og trafikgener giver derfor langt større 
konsekvenser, end de planlagte placeringer ville medføre. 
 
- At kommunalbestyrelsens flertal på den måde tilsidesætter deres pligt jfr. 
planloven til at "virke for kommuneplanens gennemførelse", mener vi ikke kan gå 
upåtalt hen. Udover foragt for loven er det også foragt for egne borgere. Som en 
tyv om natten dukker et af landets største biogasanlæg op tæt på bebyggede 
områder. At lave en så indgribende og hurtig ændring til kommuneplanen, uden 
at kommunen på nogen måde er i en nødsituation, er ikke et demokrati værdigt, 
slutter Carsten Lambrecht, - Vi ønsker derfor om muligt sagen prøvet i 
retssystemet. 
 - - - 
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 - - - 
Citater fra kommuneplanen, der er vedtaget d. 12/9-2018 og offentliggjort d. 
20/12-2018 
1) Kommuneplanen er omdrejningspunkt for arealplanlægning og initiativer, der 
har et fysisk aftryk. 
2) Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag 
for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det 
åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. 
3) Et af hovedformålene med kommuneplanlægning er, at kommunalbestyrelsen 
får mulighed for at samarbejde med borgere og erhvervsliv om at tilrettelægge en 
udvikling, der tilgodeser flest mulige. Det betyder, at Holbæk Kommune har pligt 
til at inddrage borgerne og erhvervslivet i arbejdet med planen. 
 
Planloven 
§ 12. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, 
herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, jf. dog §§ 5 u, 19 og 
40. 


