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Borgermøde om biogasanlægget Ålstrupvej 68 

Som følge af den store opmærksomhed, der er om sagen blandt borgerne i området, har Hjørring 
Kommune besluttet at invitere til et åbent møde, hvor konsekvenserne af virksomheden kan blive 
debatteret. 

Mandag den 15. maj kl. 16:30 

I Rakkeby Skovhus 

Vi forventer deltagelse af flere kommunalpolitikere, ligesom forvaltningen og ejer af anlægget vil 
være til stede. 

I får denne direkte invitation, da I har indsendt bemærkninger til vores annoncering af ansøgningen 
(foroffentlighed). I øvrigt inviterer vi via en annonce i Løkken Folkeblad den 03. maj, og vi har bedt 
formændene for de fire beboerforeninger i området om at sprede budskabet v.h.a. af deres 
kanaler. 

Jeg vil i øvrigt benytte lejligheden til at repetere, hvor vi er i processen: 

• Anlægget, der er under opførelse p.t., er i efteråret godkendt til at behandle 36.000 t 
biomasse pr. år 

• Kommunen modtager den 01.03.2017 en VVM-anmeldelse med et ønske om at kunne 
behandle 225.000 t biomasse pr. år – uden ændringer af det godkendte anlæg (til de 
36.000 t). Kommunen annoncerer samme dag denne ansøgning (hvilket vi skal ifølge 
loven), og anmoder borgerne om bemærkninger til ansøgningen (foroffentlighed). 
Høringsfrist 23.03. 

• De, der indsendte bemærkninger, bliver inviteret ind til et diskussionsmøde den 05.04. 
(hvor nogle stykker ved en fejl ikke fik invitationen i tide). 

• Kommunen har ikke påbegyndt behandlingen af ansøgningen endnu 

• Men der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, miljøgodkendelse, lokalplan og tillæg til 
kommuneplan. Alle dokumenter skal behandles politisk i kommunen, og udkastet til de tre 
sidstnævnte dokumenter kommer ud i offentlig høring.  

Forts. 
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Til alle interesseret

Kom og giv din mening omkring dette projektet.

Der vil blive talt om

- Infrastruktur i og omkring anlægget.

- Biogasanlæg i vandindvindingsområde.

- Kommunal planlægning ? Politisk eller Administrativ beslutninger ???

- Osv...

Møde op / Bak op - Tag ansvar i dit nærområde....



Med venlig hilsen

  
Knud Suhr 
Team Erhverv 
Tlf.:7233 6731  
E-mail:knud.suhr@hjoerring.dk


