FORDEBAT
Indkaldelse af dine idéer og forslag
Til planlægning for udvidelse af Vinkel Bioenergi samt biogasrelaterede
aktiviteter.

Udvalget for Teknik og Miljø har igangsat planlægning for et nyt
område til etablering af biogasrelaterede aktiviteter samt udvidelse af
eksisterende biogasanlæg.
Processen starter med en fordebat, hvor du kan komme med forslag og
idéer til udviklingen af området indtil onsdag d. 26. januar 2022.
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Udvalget for Teknik og Miljø besluttede
den 7. december 2021 at igangsætte
planlægning for et nyt område til
etablering af biogasrelaterede aktiviteter
samt udvidelse af det eksisterende
biogasanlæg, Vinkel Bioenergi.

Området
Det nuværende lokalplanområde,
bestående af delområde 1 og 2, ligger
sydøst for Vasehøjvej og er placeret i et
landbrugsområde. Området anvendes i
dag til biogasproduktion samt anden
industri. Delområde 3 og 4, som vil være
inkluderet i forslaget til ny lokalplan, er i
dag dyrkede landbrugsarealer.
Delområderne fremgår af figur 1 på næste
side.

Det kommende lokalplanområde er markeret med blåt.
Nordøst for området er Skive Lufthavn markeret med
grønt. Gravhøje fremgår som orange cirkler

Der ligger flere eksisterende landbrug og
virksomheder omkring lokalplanområdet.
Skive Lufthavn ligger nordøst for anlægget
i en afstand af ca. 400 meter. Se figur 1.

Projektet
I en ny planlægning ser såvel Vinkel
Bioenergi som Skive Kommune et
vækstpotentiale indenfor grøn energi og
den grønne omstilling. Planlægningen
giver mulighed for, at der i området også
kan placeres biogasrelaterede aktiviteter
såsom græsproteinanlæg og CO2
komprimeringsanlæg, som samvirker med
biogasanlægget. Sådanne muligheder
forventes at kunne give både samfunds-,
miljø- og virksomhedsøkonomiske
gevinster.
Vinkel Bioenergi ønsker at udvide syd for
og i tilknytning til det eksisterende anlæg.
Planområdet ønskes udvidet vest og øst
for den eksisterende planafgrænsning med
mulighed for etablering af biogasrelaterede
teknologier.

Vinkel Bioenergi. Udvidelsen etableres sydøst for
eksisterende byggeri.

Fremtidig bebyggelse vil blive holdt i
samme byggestil som det eksisterende
biogasanlæg, hvorved den samlede
bygningsmasse vil fremstå som en helhed.
Der må ikke placeres nogen form for
virksomhed i området, som medfører
begrænsninger i den nærliggende Skive
Lufthavns udnyttelse.
Adgangsvejene til de ønskede delområder
3 og 4 er endnu ikke fastlagte.
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Figur 1 - Forslag til plan.
Forslaget kan tilpasses i forbindelse med planlægningen, herunder afgrænsningen. I delområde
3 ønskes etablering af græsproteinfabrik. I delområde 4 ønskes mulighed for etablering af
biogasrelaterede aktiviteter.
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Tung trafik
Vinkel bioenergi ønsker at udvide sin
produktion til at kunne behandle op mod
1.100.000 tons biomasse om året.
Den nuværende kapacitet er på 425.000
tons.
I forbindelse med udvidelsen forventes
det, at biomassesammensætningen og
transporterne deraf vil fordele sig
anderledes ift. den nuværende drift af
anlægget.
Der vil fremtidigt være en tilførsel af
biomasse på ca. 3000 ton pr. dag.
I forbindelse med udvidelsen skal der
transporteres mere biomasse til og fra
anlægget, og antallet af transporter til og
fra biogasanlægget vil dermed øges.
Op mod 25 % af den samlede biomasse vil
komme nordøst for anlægget.
Det vil derfor være en fordel for
trafikafviklingen, hvis Overmarkvej og
Sønder Haldvej udbygges og asfalteres,
således at en stor del af trafikken vil
kunne afvikles den vej. Dette vil betyde en
stor reduktion af kørsel igennem Nr. Søby.

Primær adgangsvej til Vinkel Bioenergi er
markeret med rødt i det nordvestlige hjørne.

Returkørslerne vil ikke nødvendigvis følge
samme mønster, da næringsstofferne skal
fordeles efter hvor, der er behov for dem
og ikke blot returneres.
En relativt stor andel af returkørslerne vil
være mod Stensbjergvej nordøst for
anlægget, hvorfor den føromtalte
udbygning af Overmarksvej samt Sønder
Haldvej vil kunne aflaste.
Alle kørsler til anlægget med biomasse vil
- så vidt det er muligt - transportere
afgasset biomasse retur, så tomme
returkørsler holdes på et minimum.
På nuværende tidspunkt forventes
fordelingen af transporter ifm. udvidelsen
at følge fordelingen som vist på figur 2.
Anlægget skal fortsat modtage flydende og
fast husdyrgødning. Derudover skal
anlægget fortsat håndtere afgrøder som
majs, græs og efterafgrøder eller anden
grøn biomasse samt vegetabilske
restprodukter fra industrien.
Størstedelen af transporter ind og ud af
anlægget vil efter udvidelsen stadig foregå
ad Vinkelpletvej i anlæggets østlige hjørne.
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Figur 2 - Oversigt over de forventede transportruter i forbindelse med udvidelsen af Vinkel
Bioenergi.
Fordelingen af den forventede mængde af tung trafik er angivet i %.
Vinkel Bioenergi er markeret med blåt.
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Planforhold

Processen

Delområde 1 og 2 er i kommuneplanen
udlagt til erhvervsområde i byzone.

For at rammeområdet kan udvides, og
arealet i landzone kan ændres til
erhvervsområde i byzone, skal der
vedtages et tillæg til kommuneplanen og
en lokalplan.

Delområde 3 landzone, og delområde 4 er
dels i landzone og dels omfattet af
kommuneplanramme O9, som er udlagt til
offentlige formål i forbindelse med Skive
Lufthavn.
Lokalplanen vil efter udvidelsen omfatte et
areal på ca. 56 ha, da området udvides
med matrikel 13t (delområde 3), samt del
af 11c (delområde 4) Vinkel By, Højslev.
På nuværende tidspunkt vurderes det, at
der er en række forhold, det er relevant at
forholde sig til.

Første del af processen er en fordebat,
hvor du kan komme med forslag og idéer
til udviklingen af det nye område.
Dernæst vil der blive udarbejdet et forslag
til lokalplan og tillæg til kommuneplan, der
kommer i offentlig høring i 8 uger.
Derefter tager byrådet stilling til, om
plangrundlaget skal vedtages endeligt, så
projektet kan realiseres.

-Trafikhåndtering til og fra området.
-Luft-, lugt og støjemissioner.
I en kommende planproces skal
planlægningen derfor bl.a. sikre:
-At der tages hensyn til nabobeboelser
-At anlægget ikke har en negativ
indvirkning på det omkringliggende miljø
-At trafiksikkerheden i området sikres

Deltag i debatten!
Har du forslag og idéer til planlægningen af udvidelsen af Vinkel Bioenergi APS, så er
det nu, du kan deltage i debatten.
Vi vil for eksempel gerne vide om:
•
•

Hvordan skal trafikken håndteres i planlægningen?
Der skal stilles særlige krav til arkitektur, højder eller placering af
bebyggelse?

Hvis du har forslag eller ideer, så skal du sende dem til Skive Kommune på
tek@skivekommune.dk senest den 26. januar 2022.
Har du spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte Sanne Heiselberg Flarup, på tlf.
9915 6785 eller på mail sanf@skivekommune.dk.
Dette debatoplæg kan ses på plandata.dk og skive.dk, hvor der også kan hentes
oplysninger om områdets gældende planforhold.
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