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HØRINGSSVAR
vedrørende lokalplan nr. 1086, område til teknisk anlæg, biogasanlæg ved Holmevej, Farsø.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har nedenstående bemærkninger til Vesthimmerlands Kommunes forslag til lokalplan nr. 1086 for opførelse af et biogasanlæg ved Holmevej, 9640 Farsø, idet vi skal
gøre opmærksom på, at foreningens bemærkninger til det tilhørende kommuneplantillæg nr. KP17-214006 og miljøvurderingen af planforslagene fremsendes i separate høringssvar:
1:
Side 7 og § 2.1 			
						

Arealet bør være større for at give plads til udvidelser, herunder oplag
af afgasset gylle, der ikke umiddelbart kan transporteres til aftagerne.

2:
Side 11 og § 6.6			
						
						
						

Kravene til udendørs belysning bør være mere specifikke. Der er i
kommunen set grelle eksempler på generende belysning i skumringstimerne i det mørke halvår i industriområderne i Løgstør, Logstor,
Salling Plast i Ranum og genbrugspladsen i Aars.

3:
Side 11 og § 9.2: 			
Sikringsanlægget (jordvold) bør udføres, så udslip i værst tænkeligt 		
						
tilfælde undgås. Det kræver, at voldanlægget lukkes nord og syd eller
						
at terrænet på området sænkes så meget under det omgivende
						terræn, at udslip ikke er muligt.
4:
Side 13/14 og §§ 6.4 & 12.1 Den planlagte opsamlingstank til belastet overfladevand har langtfra
						tilstrækkelig kapacitet.
							
5:
Side 13/14 og § 6.4:		
Det er planen, at belastet overfladevand udsprinkles på marker
						
omkring anlægget. Da der er kort afstand med faldende terræn til 		
						
Trend Å-systemet må det være et krav, at der kun udsprinkles belastet
						
overfladevand, når planter på markerne rent faktisk kan optage
						
vandet, så det belastede overfladevand på intet tidspunkt danner
						
pytter eller løber sammen i strømme på marken.
						
Ved udsprinkling fx. med markvandingsanlæg vil en del af det
						
belastede overfladevand spredes ukontrolleret i form af aerosol.
						
Det vil gøre det umuligt at kontrollere forureningseffekten på den
						nærliggende §3 beskyttede natur og vandløb.
						
						

Det er derfor DN’s holdning, at belastet overfladevand bør håndteres
efter de regler, som gælder for udbringning af almindelig gylle.
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6:
Side 12 og §§ 7.1, 8.1 & 12.1
						
						
						
						
						

De tilladte bygningshøjder og den fysiske udformning vil udgøre en
betydelig visuel belastning i det åbne landskab.
De i forslaget til kommuneplantillægget side 11 stillede krav til anlæggets afdæmpede indpasning i området er fraværende i lokalplanforslagets § 8 om bebyggelsens udseende. Hvis kommuneplantillægget skal have mening, må de samme krav stilles i lokalplanen.

7:
§ 9.1					
Lokalplanforslaget forbyder oplag af færdigbehandlet, afgasset gylle,
						
der ikke umiddelbart kan returneres til leverandørerne.
						
Et sådant forbud vil medføre behov for ekstern opbevaringskapacitet,
						
hvilket illustreres af den igangværende godkendelsesproces for en 		
						
såkaldt omladestation på Astrupvej 25 for afgasset gylle fra biogas						anlægget i Vegger.
						
Planprocessen mht. sådanne opbevaringsanlæg bør indgå i den
						
igangværende planproces, da der er tale om en helhed.
							
8:
Side 13/14 og § 9.2		
Jordvolden udgør biogasanlæggets sikringsanlæg. Volden bør derfor
						
udformes og dimensioneres, så den med en passende sikkerheds						
margen kan tilbageholde et ”worst case” udslip af gylle.
						
Af lokalplanforslaget (kortbilag 2) fremgår, at der kun anlægges vold
						
mod syd og mod øst. Dette vil være helt utilstrækkeligt i tilfælde af 		
						
blot et delvist udslip fra en eller flere af tankene, bl.a. fordi terrænet 		
						omkring anlægget skråner ned mod Trend Å-systemet.
						
Selv hvis volden anlægges hele vejen rundt om anlægget, vil en højde
						
på en meter ikke give en tilstrækkelig sikkerhed. Reservoiret er for lille i
						en ”worst case”-situation
9:
Side 12 & §9.3			
						

En beplantning som beskrevet kan under ingen omstændigheder
skjule eller sløre anlæggets visuelle belastning af landskabet.

10: Side 15 				
Der bør foretages en egentlig fysisk undersøgelse af forekomsten af
						
Bilag IV-arter inden for det område, der bliver påvirket af lugt, støj, lys
						og transport.
11:						
						
						
						
Venlig hilsen

Vesthimmerlands Biogas ApS, der er et selskab med begrænset ansvar,
bør stille økonomisk garanti for fjernelse af anlægget ved lukning.
Såvel areal som anlæg må anses for at være værdiløst ved lukning 		
med den foreslåede placering i det åbne land.
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