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Åbent - Mulig etablering af biogasanlæg
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Sagsbeh.: Flemming Bach
Baggrund
Forvaltningen er blevet kontaktet af en investorgruppe, der ønsker at etablere et
biogasanlæg i Vesthimmerlands Kommune.
Gruppen har forskellige adresser i kikkerten, og man ønsker en drøftelse med
kommunen om mulighederne.
Der blev derfor arrangeret et møde med investorgruppen. Fra kommunen deltog
foruden teknik- og økonomidirektøren en række medarbejdere fra plan-, myndighed og drift.
Sagsfremstilling
Investorgruppen præsenterede deres projekt og den mulige placering af anlægget.
Et biogasanlæg omfatter lagerplads til biomasse, reaktortank og diverse andre
bygninger, og det planlagte anlæg er pladskrævende. Det vil dække omkring 3
ha, men for at have mulighed for en eventuel senere udvidelse ønsker investorgruppen at erhverve et areal på 5-6 ha.
Anlægget vil skulle tilføres 5-600 tons biomasse i døgnet eller op mod 200.000
tons om året, og det vil fra starten modtage hovedparten af sin biomasse fra 5
bedrifter.
Investorgruppen ser gerne en hurtig proces, og det blev under mødet aftalt, at
investorgruppen selv laver udkast til lokalplan og tillæg til kommuneplan. Vesthimmerlands Kommune vil undersøge mulighederne for at lave et temamøde for
Byrådet om denne sag.
Der blev aftalt en tidsplan for processen, og ifølge den vil de endelige tilladelser
kunne foreligge ultimo 2018.
Lovgrundlag
Planloven, Miljøbeskyttelsesloven
Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget
Økonomi
Ikke relevant
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. april 2018
Fraværende: Jens Lauritzen, Lars Andresen
Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget 9. maj 2018:
Projektet ønskes princip godkendt og fremsendes derfor til Økonomiudvalget
gennem Teknik- og Miljøudvalget således, at planlægningen fra både investors
side og kommunens side kan i gangsættes.
Punktet genoptages når forslag til endelig placering foreligger.
Administrationen indstiller
- at projektet princip godkendes og
- at punktet fremsendes til Økonomiudvalget jf. den supplerende sagsfremstilling.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2018
Fraværende: Kirsten Moesgaard
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018
Fraværende: Ingen
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.
Bilag
Tidsplan biogasanlæg
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