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Tølløse, den 29. juli 2020  

 

Fællesskab Tølløse afgiver hermed høringssvar til Strategisk Energiplan for Holbæk 

Kommune. 

 

Baggrund 

Fællesskab Tølløse blev etableret i 2014 med det formål at arbejder for, at Tølløse bliver et godt sted at bo. 

Baggrunden var, at Tølløse efter kommunalreformen mistede sin identitet, at mange ting i byen gik skævt og at byen 

var repræsenteret ved personer, der havde en meget negativ tilgang til politikerne. 

Tølløse besluttede på det tidspunkt at tage ”JA”- hatten på og tage en positiv tilgang til udviklingen og samarbejdet 

med Holbæk Kommune. På forholdsmæssig kort tid lykkedes det os at vende stemningen, og det blev bemærket hos 

politikerne, at samarbejdsklimaet var blevet ændret.  

Fællesskab Tølløse gik i gang med at lave planer for, hvad vi selv kunne medvirke til for at få ny udvikling sat i gang i 

Tølløse. Det resulterede bl.a. i møder, hvor vi sammen med byens borgere prioriterede nogle indsatsområder, som 

vi skulle tage fat i. Alle de prioriterede mål blev opfyldt inden for kort tid, fordi der var positiv opbakning fra borgere, 

politikere, erhvervsliv m.m. 

Tølløse blev fra mange, særligt politikere i Holbæk kommune, fremhævet som det gode eksempel. 

Af indsatsområder kan nævnes: 

1) Byforskønnelse. Vi udvalgte nogle centrale områder i Tølløse by, hvor vi står for vedligeholdelsen med beplantning 

og pasning af grønne områder.  

2) Etablering af kulturhus. Vi købte og renoverede senere den gamle Danske Bank bygning og etablerede Kulturhuset 

No1. Her holdes mange arrangementer, bl.a. låner vi ofte huset gratis ud til foreninger og til Holbæk Kommune til 

borgermøder o.lign. 

 

 

Til 

Holbæk Kommune 
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3) Genetablering af Tølløse Festival. En lokal musikfestival, hvor alt baserer sig på frivilligt og ulønnet arbejde / 

optræden. 

4) Som nyt skud på stammen, bliver der i efteråret 2020 afholdt ”Klassisk Efterår Tølløse”. 

5) P.t. arbejdes der med at etablere en bypark (Tølløse Fælled). 

Alt dette arbejde er iværksat / udføres af aktive frivillige og ulønnede lokale folk, der alle har det fælles mål at udvikle 

byen og skabe en god fortælling til gavn for både Tølløse by og Holbæk Kommune. 

Det er alt dette - og meget mere, der nu er truet af dele af den Strategiske Energiplan for Holbæk Kommune. 

 

Indsigelsen 

I planen er 2 områder omkring Tølløse udlagt til etablering af et Biogasanlæg. Et område umiddelbart syd for Tølløse 

ved Sønderstrup og et andet nord for Tølløse mellem Lunderød og Fristrup. 

Vi mener, at det er uovervejet at tænke mulige placeringer netop der, på grund af: 

 

 Baggrund / emne Energiplanens konsekvens / mangler 

1 Baggrundsrapporten beskriver på side 37, 
hvilke faktorer der har ligget til grund for 
udpegning af områder for etablering af 
biogasanlæg. 

Som faktor er ikke medtaget hensynet til byudvikling af 
Tølløse. Dette indgår simpelthen ikke i præmisserne 

2 Tølløse er i Kommuneplan 2017 for Holbæk 
Kommune og i ”Helhedsplan for Tølløse”, 
udarbejdet i 2013 udpeget som en 
udviklingsby på grund af byens gunstige 
geografiske placering samt et stort udbud 
af serviceydelser, skoler og handel. 

Placering af et biogasanlæg omkring Tølløse vil være en 
hindring for udviklingen. 
Potentielle købere af boliger i Tølløse vil fravælge at bosætte 
sig i Tølløse alene på grund af risikoen for lugtgener fra 
anlægget. 
Dette ved jeg af erfaring med købers holdning til svinefarme. 
(Jeg = Jens Algot, formand for FT og ejendomsmægler med 35 
års erfaring i lokalområdet)  

3 Udviklingen stopper  
 
Tølløse by fravælges – ejendomspriser 
falder 

I kommunens byudviklingsstrategi skal områder uden for 
Holbæk by stort set alene ske ved at private investorer udvikler 
udstykninger / boligområder.  
At private skal have interesse for at foretage investeringer 
forudsætter, at man kan lave en fornuftig investering. Det 
forudsætter igen en by med et godt image, og at der kan opnås 
en tilfredsstillende pris for produktet. 
Ved etablering af et biogasanlæg vil disse forudsætninger ikke 
længere være til stede, og udviklingen vil stoppe. 
 
Som tidligere nævnt vil købere fravælge Tølløse som 
bosætningssted på grund af risikoen for lugtgener. Det vil 
betyde, at byens ejendomme vil være sværere at sælge med 
store prisfald som følge, og byen vil komme til at tiltrække 
lavere indkomstgrupper. 
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4 Transport 
 

Ved placering af et biogasanlæg på denne placering vil der 
blive en væsentlig trafik med tunge lastbiler igennem byen og 
ved skoler.  

5 Udviklingen gør kun alt værre!!! Ud fra rapporten ses det, at der peges på gylle som en 
ressource. Det betyder, at der tilskyndes til udvidelser af 
svineproduktioner i området for at tilføre den (nødvendige) 
ønskede råstof. Der kan opstå et politisk ønske herom for at 
leve op til CO2 udledningsmålet. 

6 Det lokale engagement.  
Mange frivillige i Tølløse arbejder for byens 
udvikling og for dens image. Det sker ved 
aktivt at arbejde med udviklingsprojekter 
der, sammen med byens andre kvaliteter, 
skal indgå i en branding af Tølløse med 
henblik på at trække tilflyttere til byen, til 
gavn for Tølløse by og Holbæk Kommune. 

Bare risikoen for en placering af et biogasanlæg, så tæt ved 
Tølløse, vil være så stor en skuffelse hos de mange frivillige, 
der har gjort en enorm indsats for byen / kommunen. Man vil 
miste troen på, at den indsats, byen har gjort for at være gået 
fra en negativ til en positiv indstilling, og til selv at medvirke til 
at afbøde den negative konsekvens som kommunalreformen 
har haft for byen, nytter noget. 
Et biogasanlæg vil blive opfattet som manglende respekt for 
det kæmpe arbejde, der er blevet gjort, og mange vil sikkert 
spørge: ”Er dette takken for vores indsats? ” 

  

Det ses flere steder hævdet, at der ikke er lugtgener fra et nyt biogasanlæg – eller i hver fald kun mindre. Undersøger 

man dette nærmere, kan man se flere eksempler på, at der kan være massive lugtgener, som det er svært at gøre 

noget ved. Se her: https://dakofa.dk/element/politikere-skaerper-kamp-mod-lugt-fra-biogasanlaeg/ 

Sag fra Esbjerg med argumentation for, hvorfor kommunen siger nej: Se her: https://www.energy-
supply.dk/article/view/642630/orsteds_biogasanlaeg_i_esbjerg_falder_pa_placering_og_lugtgener 
 
Der er også eksempler på, at Esbjerg kommune siger nej til biogasanlæg i frygt for at skade byens image og hindre 
udvikling. (Det er samme problematik, som vi har fokus på). Se her: https://jv.dk/artikel/kommune-
indr%C3%B8mmer-nyt-biogasanl%C3%A6g-smadrer-esbjergs-dr%C3%B8mme-om-flere-indbyggere 
 
Da processen om energiplanen, og biogas i særdelshed, har være meget lavt promoveret, er kendskabet til planen 

hos de lokale borgere meget lav, os selv inklusiv. At forslaget ligger til høring i en ferieperiode synes ejendommeligt, 

og hensigten kan let misforstås. I hvert fald er det et meget uheldigt signal at sende til lokalbefolkningen. Vi er da 

også vidende om, at de få, der har opdaget det, er stærkt oprørte over udsigterne til at få et muligt biogasanlæg i 

forhaven. Fællesskab Tølløse vil aktivt støtte op om protester mod placeringen, såfremt det bliver aktuelt. 

 

Konklusion 

Vi protesterer over at områderne nord for Tølløse (ved Lunderøde / Fristrup) og syd for Tølløse (ved Sønderstrup) er 

udlagt som mulige placeringer af et biogasanlæg og skal anmode om, at områderne fjernes fra den Strategiske 

Energiplan for Holbæk Kommune 

 

Hilsen  

Fællesskab Tølløse 

Jens Algot (fdm) 
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