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Åbent - Behandling af fordebat om biogasanlæg ved
Holmevej, Farsø
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Doknr.:
820-2018-157451
Sagsbeh.: Helle Ingvardsen
Baggrund
Vesthimmerland Biogas ApS ønsker at etablere et nyt biogasanlæg på adressen
Holmevej 78, 9640 Farsø.
Placeringen er ønsket særligt på grund af gode vejforhold, og fordi området ligger centralt i forhold til flere MR-stationer. En MR-station tjener som afregningssted for naturgas til distributionsselskaberne.
Etablering af anlægget kræver kommuneplantillæg, lokalplan samt miljøvurdering af planforslagene og miljøkonsekvensvurdering af det konkrete anlæg. Planlægningen blev igangsat på Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018 efter behandling på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. maj 2018.
Der har været afholdt fordebat og borgermøde, og der skal tages stilling til de
indkomne spørgsmål og bemærkninger.
Sagsfremstilling
Biogasanlægget skal hovedsageligt omsætte lokale vegetabilske biomasser og
husdyrgødninger. Anlægget har en indfødningskapacitet på maksimalt 750
tons/dag, svarende til 275.000 tons/år. Planområdet er på ca. 15.500 m2.
Afstanden fra biogasanlægget til nærmeste nabo er 260 meter (Holmevej 63
nord for anlægget). Der er 270 meter til Holmevej 82 syd for planområdet. Der
er hhv. 500 og 610 meter til Holmevej 69 og 96 øst for området.
I bilag er en oversigt over indkomne spørgsmål og forvaltningens bemærkninger.
Spørgsmål og bemærkninger omhandler særligt driftsmæssige aspekter, gener
fra trafik, støj, lugt, lys samt anlæggets placering og landskab.
De indkomne spørgsmål og bemærkninger har indgået i udarbejdelsen af udkast
til planforslag og miljørapporter, og forvaltningen vurderer, at de besvares heri.
Borgerne har desuden fået direkte svar på spørgsmål.
Lovgrundlag
Planloven
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete
projekter (VVM)
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Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.
Økonomi
Udgiftsneutralt.
Administrationen indstiller
- at plangrundlaget, miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering skal tage udgangspunkt i det projekt, som har været i fordebat.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2018
Fraværende: Ingen
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 22. august 2018
Fraværende: Doris Lauritzen, Svend Jørgensen
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.
Bilag
Oplæg til fordebat - lagt på hjemmesiden
Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger - PDF
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