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Projekttilladelse for Nature Energy Hemmet 
Gundesbølvej 21 og Tinghøjvej 13, Hemmet 

 

Baggrund 

Nedenstående er et udkast til en projekttilladelse, som efter en endelig vedtagelse af Lokalplan 419 og 

Kommuneplantillæg 13 meddeles til ansøger. Udkastet til projekttilladelsen sendes i offentlig høring 

sammen med planforslaget. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har på byrådsmødet den 10 maj 2022 vedtaget Tillæg nr. 13 til 

Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 419 for et område til teknisk anlæg (biogasanlæg) ved 

Gundesbølvej og Tinghøjvej. Samtidig besluttede Byrådet at meddele tilladelse til projektet, som er 

beskrevet i ”Miljørapport for udvidelse af biogasanlæg, Nature Energy Hemmet, Miljørapport af plan og 

miljøkonsekvensrapport af projekt”, november 2021.  

Afgørelse 

I forlængelse af Byrådets beslutning meddeler Ringkøbing-Skjern Kommune hermed projekttilladelse1 

for det eksisterende biogasanlæg med mulighed for, at udvide biomasseindtaget og foretage 

anlægsændringer på selve anlæggene.  

Tilladelsen meddeles på baggrund af bygherres ansøgning af 16. april 2020, 

miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende oplysninger samt resultater af de høringer, der er 

foretaget.  

Vilkår for projekttilladelsen: 

1) At biogasanlægget etableres i overensstemmelse med: 

 Hovedstrukturens retningslinjer for fælles biogasanlæg samt rammebestemmelserne for 

rammeområde 00ta131 og 00ta133 

 Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021-2033, Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 Lokalplan nr. 419 for et område til teknisk anlæg (biogasanlæg). 

 Projektansøgningen for Nature Energy Hemmet af 16. april 2020. 

 Miljørapport for udvidelse af biogasanlæg, Nature Energy Hemmet, Miljørapport af plan og 

miljøkonsekvensrapport af projekt”, november 2021 

                                                             
1 Tilladelsen meddeles i medfør af § 25 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) 
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2) At der foreligger en miljøgodkendelse af Nature Energy Hemmet ApS forud for ibrugtagelsen af 

biogasanlægget og at vilkår heri opfyldes. 

3) At der foreligger byggetilladelse til Nature Energy Hemmet ApS (Gundesbølvej 21 og Tinghøjvej 

13, Hemmet). 

Byrådets vilkår af 7. december 2021 

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. 

Gyldighed 

Projekttilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter, at den er meddelt, eller ikke 

har været udnyttet i tre på hinanden følgende år2.  

Andre tilladelser mv. 

Projekttilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets 

realisering jf. ovenstående vilkår. 

Offentlig høring  

Miljøkonsekvensrapporten og udkast til projekttilladelse har sammen med forslag til 

kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til Lokalplan nr. 419 været i offentlig høring i 8 uger fra den 13. 

december 2021 til den 7. februar 2022.  

I høringsperioden er der indkommet 1 høringssvar. 

Høringssvarene omhandler følgende emner: 

 Baggrundsbelastning og totaldeposition af kvælstof til nærmeste beskyttede naturområder  

Behandlingen af høringssvar, og eventuelt ændringer som følge heraf, fremgår af den sammenfattende 

redegørelse, se den sammenfattende redegørelse eller skema for behandling af bemærkning. 

Offentliggørelse  

Tilladelsen vil blive offentliggjort på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside den xxx samt på 

Plandata.dk. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan i henhold til Miljøvurderingsloven3 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så 

vidt angår retslige spørgsmål. 

Klagefristen er 4 uger og udløber den xx. xxxx 2022. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 

klager via Klageportalen, på dette link: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-

foedevareklagenaevnet/  

                                                             
2 Jævnfør § 39 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 
af 27. oktober 2021) 
3 Jævnfør § 49, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 
1976 af 27. oktober 2021) 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet og når du har indbetalt et 

gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder eller organisationer til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

kommunen, der har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald. 

Klageberettigede er desuden landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen, på betingelse af, 

• at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og 

• at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter denne 

orientering. 

 

 


