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H Ø R I N G S S V A R

vedrørende kommuneplantillæg nr. KP17-214-006, Biogasanlæg på Holmevej 98, Farsø.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har nedenstående bemærkninger til Vesthimmerlands Kommu-
nes forslag til kommuneplantillæg for opførelse af et biogasanlæg ved Holmevej, 9640 Farsø, idet vi skal 
gøre opmærksom på, at foreningens bemærkninger til det tilhørende lokalplanforslag nr. 1086 og miljø-
vurderingen af planforslagene fremsendes i separate høringssvar:

1: DN finder det principielt uhensigtsmæssigt, at kommunens overordnede plangrundlag ikke tages  
 som udgangspunkt ved placeringen af det foreslåede biogasanlæg. Der er i KP 17 er udlagt
 egnede arealer til formålet. Afvigelser herfra svækker tilliden til planprocessen. 

2: Biogasanlæggets visuelle påvirkning af det åbne landskab vil være massiv. Derfor bør anlægget
 placeres i tillknytning til anden industri i et eksisterende industriområde, fx. i Farsø eller Aars.

 I den forbindelse ønsker DN at påpege:
  a. Det ikke i sig selv et argument for en placering i det åbne land, at anlægget er land- 
   brugsrelateret. En sådan argumentation vil åbne for at placere en bred vifte af land- 
   brugsrelaterede industrivirksomheder i det åbne land. 
  b. Formuleringen i forslaget til kommuneplantillægget side 11 er urealistisk.
   Et industrianlæg af det foreslåede omfang og med de planlagte skorstens- og
   bygningshøjder kan ikke afpasses afdæmpet ind i det nære omgivende miljø, og
   anlægget kan ikke udformes i overensstemmelse med områdets bygningskultur.
  c. Biogasanlægget vil i følge planmaterialet overholde støj- og lugtkrav, der i forvejen  
   er gældende i industriområdet i Farsø. Støj- og lugtgener kan derfor ikke være et
   argument mod en placering i Farsø.
  d. En øget trafikbelastning kan heller ikke være et argument for at placere biogas-
   anlægget i det åbne land. Udlagte industriområder, for eksempel i Farsø, er i   
   forvejen planlagte med gode trafikforbindelser for tung trafik.
  e. Andre alternative placeringer af biogasanlægget er end ikke overvejede i plan-
   materialet. De besluttende politikere gives derfor ikke nogen reel valgmulighed 
   med hensyn til placeringen af anlægget.
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