Til
Holbæk Kommune
Høringssvar fra Tølløse Lokalforum til den strategiske energiplan for Holbæk Kommune.
Tølløse Lokalforum ser positivt på, at Holbæk Kommune aktivt går ind for en grøn omstilling med henblik
på en nedbringelse af kommunes samlede Co2 udledning inden 2030 med 70%.
Lokalforum er ærgerlig over at høringsperioden ligger i en sommerferieperiode – det vanskeliggør en lokal
høring og debat om den fremlagte strategisk energiplan for Holbæk Kommune. Vores høringssvar omhandler
derfor kun rapportens tema 2 om grøn energiproduktion, og er udtryk for lokalforum bestyrelses holdning.
Vi er overrasket over, at man i planen vælger at pege på områder tæt på to lokalområder (Tølløse og Kr.
Eskilstrup) med omkring 6.000 indbyggere, som en mulig placering af fremtidige biogasanlæg. Dette kun et
år efter at Holbæk Kommunalbestyrelse besluttede at opgive placeringen af et biogasanlæg i et mindre
befolkningstæt område i Snævre ved Regstrup. En af begrundelserne var, at det vil ligge for tæt på byer. En
anden begrundelse var bekymringer om den tunge trafik, som ville belaste området med mange daglige
transporter af gylle. En tredje begrundelse var den manglede erfaring med at drive anlæg så tæt på
byområder.
De tre bekymringer, som lå til grund for at stoppe placeringen af anlægget i Snævre, er de samme, som
Tølløse Lokalforum har i forhold et en eventuel placering af biogasanlæg i nærheden af Tølløse, Nr.
Eskilstrup, Bukkerup og Kr. Eskilstrup byer. Desuden er landsbyer sydøst for Tølløse by (Bukkerup og
Tingerup) i dag ofte plaget af lugtgener fra landbrug med meget store svinebesætninger. Vi ønsker ikke at
risikere en forværring af lugtgenerne for beboerne i disse landsbyer. Lugtgener, som også Tølløse by er
generet af, når der køres gylle ud på markerne omkring byen. I lokalforum har vi gennem flere år målrettet
arbejdet for en positiv byudvikling, og med en risiko for lugtgener, vil dette arbejde være spildt. Ingen
ønsker at bosætte sig i et område, hvor der er eller er risiko for lugtgener i større eller mindre omfang. Der er
intet, der tyder på, at den teknologiske udvikling p.t. indebærer, at et sådan biogasanlæg kan drives
uden lugtgener/risiko for lugtgener.
Det er oplyst, at et biogasanlæg vil medføre en ikke uvæsentlig yderligere tung trafik i og omkring området,
og dette er helt klart uønsket, især i Tølløse, hvor vi dagligt har en masse børn og unge på vejene – til og fra
byens skoler.
Tølløse Lokalforum vil derfor kraftig anbefale, at de mulige arealer for placering af et biogasanlæg mellem
Tølløse og Kr. Eskilstrup, og området nord for Tølløse by, bliver fjernet i den endelige strategiske energiplan
for Holbæk Kommune.
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