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Idéoplæg - afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for udvidelse af 
Vesthimmerland Biogas A/S 

 

Der ønskes en udvidelse af tonnage samt tekniske ændringer på anlægget Vesthim-
merland Biogas A/S, Holmevej 100, 9640 Farsø. 
 

 
 

I forbindelse med projektet skal bygherre udarbejde en miljøkonsekvensrapport og i 
den forbindelse skal Vesthimmerlands Kommune udarbejde et afgrænsningsnotat til 
brug ved udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten. 
 
Vi sender derfor dette idéoplæg med tilhørende udkast til afgrænsningsnotat af miljø-
konsekvensrapporten i høring. 
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Hvad er en miljøkonsekvensrapport? 

 
Visse offentlige og private projekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, er omfat-
tede af reglerne i miljøvurderingsloven, jf. Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 973 af 
25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  
 
Disse projekter må ikke påbegyndes, før de er miljøvurderet, og der er meddelt bygherren en tilladelse til 
at påbegynde projektet. 
 
Miljøvurderingen skal sikre, at der bliver taget hensyn til miljøet under planlægningen af anlægsprojekter, 
der kan forventes at påvirke miljøet væsentligt. 
 
Bygherren skal som led i miljøvurderingsprocessen fremlægge en miljøkonsekvensrapport for projektet. 
Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at give det bedst mulige grundlag for såvel den offentlige 
debat som myndighedens egen miljøvurdering af projektet samt beslutning om, hvorvidt der skal gives 
tilladelse til projektets realisering. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal på passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige 
direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer: 
 
1. Befolkningen og menneskers sundhed, 
2. Den biologiske mangfoldighed, 
3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, 
4. Materielle goder, kulturarv og landskab og 
5. Samspillet mellem faktorerne i nr. 1 - 4. 
 
Omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger og beskrivelser, som bygherren skal fremlægge i rap-
porten, fastsættes af miljøvurderings-myndigheden i et afgrænsningsnotat, som fremsendes til bygherre. 
Myndighedens afgrænsning af rapportens indhold sker bl.a. ud fra oplysninger, som bygherren indleverer 
sammen med ansøgningsmaterialet, og de svar, som myndigheden modtager i forbindelse med denne 
høring af offentligheden, jævnfør lovens § 35, stk. 1, punkt 2. 
 
Hvilke oplysninger, der skal offentliggøres ved høringen, er angivet i lovens § 35, stk. 2. Nærværende 
idéoplæg er udarbejdet i overensstemmelse med disse krav. 
 
Høringsfristen i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrap-
porten for den konkrete udvidelse af Vesthimmerland Biogas A/S skal i henhold til Miljøvurderingsloven 
være 14 dage med mulighed for forlængelse. Høringsperioden fastsættes således fra 15. marts til den 
15. april 2021. 

 

 

Vi vil gerne høre din mening 

  
Vesthimmerlands Kommune har indledt miljøvurdering af udvidelsen af Vesthimmerland Biogas i forhold 
til mængden af tilført biomasse til anlægget og selve anlægget til håndtering af denne forøget mængde 
biomasse og det større gasoplag på virksomheden. 

  
For at give borgere og alle andre forudsætninger for at komme med forslag til afgrænsningen af den 
kommende miljøkonsekvensrapport, udgiver Vesthimmerlands Kommune dette idéoplæg, som indehol-
der en kort beskrivelse af projektet og de mulige påvirkninger af mennesker, miljø og natur, som forven-
tes belyst i miljøvurderingen samt information om det videre forløb. I idéoplægget er der også kortbilag, 
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der viser projektområdet for udvidelsen af Vesthimmerland Biogas A/S. Ideoplægget er suppleret med et 
udkast til afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrapporten. 

 
Under høringen kan alle med interesse i projektet stille spørgsmål og komme med ideer, kommentarer 
og forslag til, hvad der skal indgå i det videre arbejde med miljøvurderingen. Det kan f.eks. være ønsker 
til miljøpåvirkninger, der skal sættes fokus på, eller hvis der er særlige forhold i området, som bør bely-
ses. 
 
Ideer, forslag og bemærkninger skal være Vesthimmerlands Kommune i hænde senest den 15 april 
2021, det kan sendes via høringsportalen ved at klikke her. 
 
Herefter vil Vesthimmerlands Kommune behandle de indkomne svar i forhold til udarbejdelse af af-
grænsningsnotatet for miljøkonsekvensrapporten.  

Det videre forløb  
Det videre forløb vil omfatte: 

- udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for udvidelsen af anlægget  

- tillæg til miljøgodkendelsen 

- tilpasning og revision af plangrundlaget for Vesthimmerland Biogas, herunder tillæg til kommu-

neplan samt tilpasning af lokalplan for området.  

 

Vesthimmerland Kommune er myndighed på behandling af projektet. 

Hvad skal miljøkonsekvensrapporten indeholde? 
En miljøkonsekvensrapport skal indeholde en beskrivelse af projektet og konsekvenser af driften af bio-
gasanlægget. Herunder skal de forventede væsentlige virkninger på miljøet belyses, således at disse 
kan indgå i grundlaget for den endelige beslutning om projektets gennemførelse og udformning. 
En miljøkonsekvensrapport vil kortlægge og vurdere de miljømæssige påvirkninger af projektet på land-
skab, plante- og dyreliv, kulturhistoriske interesser, friluftsliv, vand, jord, luft og en række andre forhold. 
Det vil ligeledes blive vurderet, hvad der kan gøres før at begrænse de miljømæssige konsekvenser 
mest muligt. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal også forholde sig til de forhold, der er fremkommet i forbindelse med 
debatfasen og høring af berørte myndigheder.  

Plandokumenter og andre afgørelser 
Området er omfattet af en lokalplan (1086). Der udarbejdes en revision af eksisterende lokalplan, samt et 
tillæg til Vesthimmerlands Kommuneplan 2017.  

Tidsplan for processen 

Første offentlighedsfase 
(Debatfasen) er i perioden: 15. marts 2021 til den 15. april 2021 
 
Denne fase er beregnet på at borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre inte-
resserede kan komme med forslag til, hvad der skal undersøges i forbindelse med miljøkonsekvensrap-
porten samt miljøvurdering af planer. 

https://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/13850
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Miljøkonsekvensrapport samt kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljøvurdering udarbejdes 
ud fra de idéer og forslag, der modtages i 1. offentlighedsfase og som Vesthimmerland Kommune vurde-
rer relevante. 

Anden offentlighedsfase 
Er planlagt til at foregå hen over sommeren 2021, her vil miljøkonsekvensrapporten sammen med miljø-
godkendelse og plantillæg med tilhørende miljøvurdering blive fremlagt til offentlig høring. Hvorved det 
ligeledes her er muligt at komme med bemærkninger til projektet. 
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