
 
 
 
 
 
 
 

 

Behandling af bemærkninger fra foroffentlighedsfasen 
 

 

 

Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til Tillæg 13 og Lokalplan 419 
Der har været gennemført en foroffentlig høring i perioden 22. juni 2020 til 6. juli 2020 af Tillæg 13 til Kommuneplan 2021-2033 samt forslag til 

Lokalplan 419 for et område til biogasanlæg ved Gundesbølvej og Tinghøjvej, Hemmet. 

Tabellen nedenfor viser, hvem der har indsendt bemærkninger, et resumé af bemærkningerne, samt kommunens svar på bemærkningerne. 

Et kort bagerst i notatet viser placering af adresser, hvorfra der er fremsendt bemærkninger. 

Ændringer: 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. november 2021 forslog udvalget nedenstående vilkår. Disse vilkår er efterfølgende blevet godkendt af 

Økonomiudvalget og Byrådet.  

1. Tilførsel af biomasse til afgasning på Tinghøjvej 13 og fraførsel af afgasset biomasse fra Tinghøjvej 13 må kun ske via pumpeledning. 

2. Af ikke tilladte ændringer på anlæggene på Tinghøjvej 13 tillades alene ombygningen af en gylletank til en reaktortank. Den oprindelige 

reaktortank samt blandetank og oplagsplads til fast biomasse skal fjernes med det samme. 

 
 

Tabel 1 
 



 
 
 
 
 
 

 

Side 2 af 7 

 

Nr. 

 

Afsender af bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

 Myndigheder m.v.   

1 Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens bemærker, at dele af 

planområdet er udlagt som: lavbundsareal. 

Et kommende kommuneplantillæg skal derfor 

indeholde en vurdering af, om planen kan 

beskadige eller ødelægge yngle- eller 

rasteområder for bilag IV-arter. 

Oplægget kan således potentielt være i konflikt 

med de nationale interesser, jf. ”Oversigt over 

nationale interesser i kommuneplanlægningen 

2018”. 

Miljøstyrelsen forventer, at disse forhold bliver 

behandlet i kommunens videre planproces og 

har dermed ikke yderligere bemærkninger på 

nuværende tidspunkt. 

Ad 1: Miljøstyrelsens bemærkninger er medtaget i forbindelse med 

udarbejdelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget, derfor indeholder 

plangrundlaget en redegørelse om lavbundsareal, særligt værdifuldt 

landbrugsområde, Natura 2000 og Bilag 4-arter. 

 Borgere/foreninger   

2 Danmarksnaturfrednings

forening 

A: DN Ringkøbing-Skjern skal indledningsvis 

anføre, at det er stærkt kritisabelt at 

biogasvirksomheden har kunnet udvides så 

markant, uden at kommunen har grebet ind for 

længe siden. 

B: DN skal derfor anmode om aktindsigt 

vedrørende kommunens tilsyn og krav til 

virksomhedens drift siden dens godkendelse. 

Ad 2a og 2c: Det nuværende anlæg på Gundesbølvej 21 er etableret i henhold til 

miljøgodkendelse af den 15. november 2012 og den 8. juli 2015. Ved tilsyn i 

december 2016 blev det konstateret, at anlægget ikke var etableret, som 

forudsat i miljøgodkendelsen. Dette medførte, at der var muligt at behandle 

mere biomasse på anlægget, end godkendt og oprindeligt ansøgt.  

På Tinghøjvej 13 blev det ligeledes konstateret, at der var gennemført 

ændringer, som skulle have været godkendt. På Tinghøjvej er et gasmotoranlæg 

blevet fjernet og gassen sendes nu til Gundesbølvej. Ringkøbing-Skjern 

Kommune har siden arbejdet på, at få udarbejdet lokalplan, kommuneplantillæg 
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Nr. 

 

Afsender af bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

C: Det er utilfredsstillende, at kommunen ikke 

fører tilstrækkeligt tilsyn med overholdelsen af 

tilladelser med det resultat at overtrædelser 

bliver udbredt med sandsynlighed for 

efterfølgende tilgivelse og godkendelse. 

Kommunen bør desuden omgående stille krav 

om fast/vedvarende overdækning af alle anlæg, 

så lugtgener og emissioner bliver mindst mulige. 

Jfr. bl.a. billede i debatoplægget, som 

dokumenterer manglende overdækning. 

D: DN skal henstille, at biogasproduktionen i 

løbet af en kort årrække alene sker på et af 

anlæggene, og altså at produktionen på det ene 

anlæg udfases i løbet af f.eks. en 2 års periode. 

Det foreslås således, at der foretages en 

miljøvurdering af en sådan løsning, og at der 

alene gennemføres en lokalplan for den bedste 

placering af anlægget med hensyn til 

afskærmning og sikring af minimal støj og 

emission til omgivelserne. 

og miljøvurdering af planerne og projektet. For dermed, at få lovliggjort 

anlæggene på Tinghøjvej og Gundesbølvej.   

Ad 2b: Administrationen har behandlet anmodningen om aktindsigt og DN har 

modtaget de relevante dokumenter.  

Ad 2d: se Ad 3a. Der er gennemført en miljøvurdering af planerene og af selve 

projektet, se miljørapporten. 

 

3 Ejerne af Tinghøjvej 10, 

Hemmet 

Nedlæg anlægget på Tinghøjvej 13 

A. Fordi, en sammenlægning kræver 
tilladelser efter ny lovgivning, og her er 
80 meter fra anlæg - STADIG en klar 
overtrædelse af loven. 

B. Fordi, de endelig vedkender at der har 
været ulovlig overproduktion i årevis, 
hvilket vi har påtalt flere gange - uden 
gennemslagskraft. Men her er det 

Ad 3a, 3b: Nature Energy Hemmet er et samlet eksisterende biogasanlæg, som 

omfatter to separate anlæg placeret på de to adresser Gundesbølvej 21 og 

Tinghøjvej 13. Anlæggene er fysisk forbundet af en rørføring.  

Formålet med lokalplanen er at sikre de fremtidige rammer for 

biogasanlæggene og foretage en retlig lovliggørelse af de eksisterende forhold 

på anlæggene gennem en ny lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg. 

Lokalplanen skal desuden sikre, at biogasanlæggene inden for hvert delområde 
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(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

kommunens tilsyn, der er kritisabel - 
grænsende til anmeldelse til 
Miljøstyrelsen. 

C. Der afleveres en del transporter til 
Tinghøjvej 13, men først skal de køres 
forbi os til Gundesbølvej for at blive 
vejet, og derefter retur til Tinghøjvej 
13= dobbelt transport som kan undgås 
ved fuld produktion på Gundesbølvej - 
og mindre gene til naboer på Tinghøjvej. 
De kan i dag ikke overholde det antal 
transporter, der er tilladelse til – 
hvordan vil de kunne overholde det 
fremover? 

D. Anlægget har en alder, hvor 
produktionen af gas - giver en utryg 
hverdag for alle – specielt når der er 
gaslugt i luften. 
 

 

Transporter til Tinghøjvej vil stort set 

ophøre? 

E. Hvorfor er det nødvendigt at føre gylle fra 

Gundelsbølvej til Tinghøjvej? 

F: Hvis man nedlage hele anlægget - når man nu 

er igang med at nedlægge dele deraf – vil 

tranporterne, støjen og lugten forsvinde helt. 

fremstår som en visuel helhed samt deres visuelle indpasning i området. Dertil 

er det formålet at sikre, at anlæggets udformning på Gundesbølvej ikke hindrer 

den fortsætte drift at vindmølleområdet nord for biogasanlægget. Der er 

udarbejdet en miljøvurdering af plangrundlaget samt selve projektet. 

Der er ved, at blive udarbejdet en ny miljøgodkendelse for anlæggenes drift. I 

den nye miljøgodkendelse bliver der stille vilkår til sikring at driften ikke vil 

medføre væsentlige gener for det omkringliggende miljø.    

Ad 3c: De trafikale forhold er beskrevet og vurderet i miljørapportens kapitel 

10. 

Ad 3d: Hvis der opleves gaslugt skal miljømyndigheden kontaktes. 

Der har tidligere været gaslugt i forbindelse med motoranlægget til el 

produktion. Gassen sendes nu fra Tinghøjvej til Gundesbølvej.   
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G: Uanset hvordan de vil gennemføre 

produktionen, vil der komme transporter forbi 

os - både til og fra Gundelsbølvej. 

H: Transport er den væsentligste kilde til 

emission af NOx (kvælstofoxider) - ikke kun 

indretning og drift. I dette tilfælde er det mere 

diselos og støv fra opkøring af grus i rabatten. 

Alternativt kan der etableres en ny vej fra 

Brosbølvej, bag om Tinghøjvej 13 – så er der kun 

deres egne biler der har færdselsret. 

 

Gundesbølvej 21 

I: Hvorfor kan dybstrøelse ligge utildækket? - 

andre steder skal det være overdækket. Vi får 

lugten derfra, når vinden er i det hjørne. 

Ad 3e: De to anlæg er rørforbundne med hensyn til biomasse, afgasset biomasse, 

biogas og varme for, at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende 

drift. 

Ad 3f: se Ad 3a og 3e. 

Ad 3g og 3h: Bemærkningen indgår i den samlede politiske vurdering af sagen. 

Der er gennemført en miljøvurdering af planerene og af selve projektet, hvor de 

trafikale påvirkninger af anlæggets drift er vurderet. 

Ad 3I: Der er krav om, at dybstrøelse skal tildækkes, medmindre dybstrøelsen 

skal anvendes inden for kort tid. Der er dog ingen krav til tildækning af 

energiafgrøder. 

4 Lonborg Hede II Wind 

Park ApS 

På baggrund af det tilgængelige materiale på 

Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside, er 

det vores opfattelse, at der primært er tale om 

en lovliggørende proces, der ikke involverer 

etableringen af ny bygninger på adressen 

Gundesbølvej 21, men alene forudsætter 

etableringen af mindre tekniske anlæg. 

Såfremt dette mod forventning ikke viser sig at 

være tilfældet, vil vi gerne anmode Ringkøbing-

Skjern Kommune om at inddrage følgende i 

deres overvejelser vedrørende planlægning for 

Ad 4: Delområde A beliggende ved Gundesbølvej er delvist omfattet af: 

- Lokalplan nr. 396a for et område til udvidelse af vindmølleparken 
Lønborg Hede (Lønborg Hede II). 

Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende 

lokalplan ophæves de eksisterende lokalplaner inden for lokalplanens 

afgrænsning. 

I den nordøstlige del af lokalplaneområdet er der udlagt et byggefelt med en 

maksimalt højde på 6 meter. Dette skal sikre, at der i relation til den 

nærtliggende vindmølle ikke opføres byggeri med en højde, der kan give gener 

inden for vindmøllens vingeslagsområde. Lokalplanen giver mulighed for, at 
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og miljøvurderingen af biogasanlægget; nye høje 

bygninger eller øvrige høje anlæg i forbindelse 

med det eksisterende biogasanlæg i kort afstand 

til den nærliggende vindmølle, vil kunne påvirke 

produktionen fra vindmøllen væsentligt. 

Herudover vil sådanne bygninger eller anlæg 

kunne medføre en forkortet levetid for møllen, 

idet det vil øge vindturbulensen og dermed øge 

de mekaniske belastninger på møllen, hvilket vil 

reducere møllens levetid. 

Herudover vil vi gerne bemærke, at der kan 

være sikkerhedsmæssige aspekter, der bør 

inddrages i forbindelse med den foreliggende 

planlægning og miljøvurdering af 

plangrundlaget og projektet, hvis der mod 

forventning planlægges for nye høje bygninger 

eller høje anlæg i umiddelbar nærhed til 

vindmøllen. 

foretage anlægsudvidelser med tilsvarende udformning som den eksisterende 

bebyggelse.  

 

  

  



 
 
 
 
 
 

 

Side 7 af 7 

 

Kort over adresser, hvorfra der er indsendt bemærkninger  

 

Biogasanlæggene er markeret med blå markering og indsiger (Tinghøjvej 10, Hemmet) er markeret med rød markering.  


