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Vordingborg Kommune, Plan og By 
tekpost@vordingborg.dk  
 

Høringssvar til Kommuneplantillæg nr 33 og 
Lokalplanforslag T.04.01.01 Biogasanlæg Lynggården 
 
Jungshoved Lokalråd arbejder i samråd med Vordingborg Kommune på at udvikle lokalområdet i 
overensstemmelse med Vision, Mål og Handlingsplan i den vedtagne LUP (Lokal Udviklings Plan), 
herunder specielt den overordnede målsætning: At fremme en bæredygtig omgang med 
Jungshoveds varierede natur.  
Som et bidrag til Vordingborg Kommunes grønne omstilling ser vi gerne at det lokale landbrugs 
biprodukter udnyttes i et biogasanlæg, hvis det sker miljømæssigt forsvarligt.  
Men vi finder det i modstrid med både plan- og miljøhensyn at åbne for import af større mængder 
bioaffald til et af kommunens mest sårbare naturområder. 
  
På den baggrund kan Lokalrådet ikke anbefale hverken planforslag eller anden lovliggørelse, før der 
er sikret en klar beskyttelse af miljøet, herunder en klar beskyttelse mod yderligere tung trafik i 
lokalområdet. 
 
Begrundelserne er: 
 

1. Trafik 
a. Lokalområdet er allerede belastet af tung trafik til/fra såvel svineproduktion som 

biogasanlæg på Lynggården. 
b. Det lokale vejnet er ikke egnet til at bære denne eller yderligere tung trafik. F.eks. er 

der ingen adskillelse af bløde trafikanter, og vejene er allerede tydeligt beskadiget af 
tung trafik (se bilag) 

c. Yderligere tung trafik vil direkte modarbejde vision, mål og initiativer i LUP for 
Jungshoved, herunder især: 

i. Modarbejde den overordnede vision om Jungshoved som et attraktivt sted at 
bo for aktive familier og pensionister, der værdsætter det sunde liv midt i 
naturen. En vision, der også danner forudsætning for det igangværende 
statsstøttede byfornyelsesprojekt. 

ii. Modarbejde det overordnede mål om at fremme bæredygtig omgang med 
Jungshoveds varierede natur og kulturminder. Et mål, der blandt andet 
kræver tryg adgang for cyklister og vandrere. 

iii. Modarbejde effekten af de konkrete forslag til tryghed i trafikken (om 
trafikdæmpning, bløde trafikanter mm), der allerede er udarbejdet i samråd 
med Vordingborg Kommune.  

iv. Modarbejde hele det igangværende byfornyelsesprojekt, der i høj grad sigter 
mod at trække natur, liv og miljø ind i Jungshoved By. 

v. Modarbejde vore bosætningsinitiativer, der blandt andet sigter mod at 
tiltrække endnu flere børnefamilier til Jungshoved. 
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2. Grundvandsbeskyttelse 
a. Området er i kommunens egen Grundvandsredegørelse 2018 udpeget som et 

højrisikoområde, som kommunen er forpligtet til at sikre mod fare for forurening.  
b. At der ifølge forslaget p.t. ikke er konstateret miljøfremmede stoffer i grundvandet 

udgør ingen sikkerhed mod forurening.  
3. Planmæssig sammenhæng 

a. Arealet udlægges i forslaget til et selvstændigt biogasanlæg uden nogen planmæssig 
tilknytning til landbrugsproduktionen, hvilket: 

i. er unødvendigt i forhold til ejerens erklærede formål om at udnytte 
biprodukter fra eget landbrug i en cirkulær landbrugsdrift 

ii. er i modstrid med de planmæssige rammer for Åbent Land, 
iii. øger risikoen for trafik- og miljømæssig belastning med importeret bioaffald. 

b. Selve forslagene til kommuneplan og lokalplan er præget af mange interne 
uoverensstemmelser, f.eks. er beslutningen om at fastholde nuværende byggehøjde 
ikke konsekvent indarbejdet. 

4. Miljøvurdering 
a. Den foreliggende miljøvurdering er helt utilstrækkelig, fordi den bygger på højst 

usikre antagelser om: 
i. brug af egne biprodukter 

ii. påvirkningen af grundvandet 
 
Skal Jungshoved fortsætte den lovende udvikling vi er inde i, forudsætter det som minimum: 

- at der udarbejdes en fyldestgørende miljøvurdering på alle punkter, herunder worst case 
scenarier, der blandt andet tager højde for trafik både i forbindelse med landbrug, 
svineproduktion og biogasanlæg, 

- at der på dette grundlag indarbejdes en klar beskyttelse mod belastning fra tung trafik i 
planforslagene, for eksempel ved at ekstern tilførsel/bortkørsel af biomasse begrænses til det 
absolut nødvendige, 

- at konsekvenserne af den nødvendige trafik afhjælpes gennem tilpasning af veje, ruter og 
hastigheder i samråd med borgere og Lokalråd, 

- at der sikres en overbevisende beskyttelse af drikkevand, grundvand og vandmiljøer. 
 
En seriøs behandling af ovenstående vil kræve væsentlige ændringer af begge forslag og en ny 
høringsrunde, som vi ser frem til at deltage i.  
 
Med venlig hilsen 
Jungshoved Lokalråd 
 
 
Bilag: Vejskader Jungshovedvej 



Jungshoved Lokalråd 

 

                  23. juni 2019        
 
 

Side  3 
 

Bilag: Vejskader på Jungshovedvej 
 

Observationer 

Fra Jungshoved mod Neblevej: 
Der er skader i asfaltbelægningen / slidlaget på vejen, typisk for trykskader i opbygningen. 
Der er kendelige revner, svarende til højre hjulsæts placering. 
Skaderne ses især fra byskiltet til stikvejen Hovmarken 7 A og B. 
 
Fra Neblevej mod Jungshoved: 
Skaderne er mere knusning af vejens skulder, skaderne fremkommer, når et tung køretøj kører ud 
over asfaltbelægningen, eller kører direkte på kanten. 
 
Transport til Lynggården Biogas generelt: 
En stor del af de tunge transporter følger ikke Jungshovedvej til Bøget Strandvej, hvor der i det 
mindste er et spor i hver køreretning, men kører i stedet ad Mislehøjvej og Skovvangsvej. 
Skovvangsvej er MEGET smal, der er reelt ikke to spor på vejen og vejen ikke egnet til køretøjer 
over 3500 kg generelt.  
 

Konklusion 

Vores konklusion er: 
At der allerede nu kører flere og tungere køretøjer end vejenes opbygning tillader. 
Jungshovedvejen er indviet i 1954, og totalvægten på lastbiler er væsentligt større i dag end da 
vejen blev etableret. 
Endvidere køres i dag med trailere, der er monteret med såkaldt SUPERSINGLE dæk, der fordeler 
trykket fra lasten på et væsentligt mindre areal end ved  benyttelse af tvillingmontering på traileren. 
Så hovedadgangsvejen til Lynggården Biogas er ikke bygget til den trafik, der måtte komme, da 
vejen allerede nu er overbelastet.  
 


