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Indbydelse til borgermøde om muligt biogasanlæg mellem Tim og Hee 
 

Dato: 31. maj 2022 

Tidspunkt: 19:00 

Sted:  Multirummet i Indskolingen, Tim Skole (parkeringsmulighed i skolegården) 

 

Der er sendt en ansøgning til kommunen om opførelse af et kæmpe biogasanlæg på Holstebrovej 

(ved Hvingelvej) mellem Hee og Tim.  

 

Indledningsvist vil vi understrege, at vi, som udgangspunkt, er meget imødekommende overfor 

etablering af flere biogasanlæg i kommunen, men det er vigtigt, at størrelsen og placeringen af nye 

biogasanlæg bl.a. fastlægges med omtanke for natur og mennesker.  

 

På borgermødet bliver der plads til at diskutere både positive og negative forhold ved 

biogasproduktionen, men dette mødeoplæg har ikke des to mindre fokus på en række af negative 

forhold, idet det ansøgte projekt er så omfattende, at det, hvis det realiseres, vil give anledning til 

en meget negativ påvirkning af lokalområdet - herunder Tim og opland. 

 

Af biogasanlæggets projektbeskrivelse fremgår, at det bliver et meget stort anlæg – Nordens 

største. Biogasanlægget søger om tilladelse til modtagelse på 1.100.000 tons biomasse pr. år eller 

ca. 3.000 tons biomasse pr. døgn. Det giver en række gener, som vi som lokalbefolkning bør tage 

stilling til. Først og fremmest medfører det ifølge projektbeskrivelsen ca. 250 kørsler med store 

tankvogne pr. dag. I spidsbelastningsperioder forventes 350 daglige kørsler. Der forventes 2-3 

spidsbelastningsperioder af 2 ugers varighed om året.  

 

Kørslerne til og fra anlægget vil foregå via Stadilvej og Hvingelvej, men hovedparten af trafikken 

må forventes at foregå via Holstebrovej, altså fra nord og syd. En ikke uvæsentlig del af trafikken til 

Holstebrovej vil ske via Torstedvej, og dermed gennem Hovedgaden i Tim. Vi ved endnu ikke, 

hvorfra den store biomasse vil komme, hvorfor vi ikke kender de sandsynlige kørselsruter til og fra 

det ansøgte anlæg. Men fx vil et kørselsmønster i høstperioden, hvor ca. 15 % af biomassen 

kommer øst for Tim (via Torstedvej fra oplandet ind mod Abildå, Ørnhøj og Grønbjerg), og hvor ca. 

30 % af biomassen kommer fra oplandet nord for Tim, kunne medføre henholdsvis 53 daglige 

tankbiler igennem Hovedgaden (og videre igennem rundkørslen) og 105 daglige tankbiler fra nord, 

igennem rundkørslen. Dette skal naturligvis lægges oven i en del af den trafik, som i forvejen finder 

sted i høst. 

 

Et biogasanlæg vil generelt give anledning til lugtgener og støj, især vil forår og sommer være mest 

belastet. Det er p.t. uvist, hvor meget det ansøgte projekt, hvis det realiseres, vil medføre af 

værditab på ejendommene i områder, herunder om der vil ske en forringelse af mulighed for 

lånoptagning ved køb af ejendomme. Kan projektet påvirke den kommende bosætning? 

 

På mødet vil vi gerne diskutere, hvorledes vi i Tim kan få indflydelse på udformningen af 

biogasanlægget, bl.a. for at vejene fortsat kan være sikre skoleveje for børn og for at lokalområdet 

forbliver attraktivt at bo i.  

 

Karsten Svendsen har indvilget i at være mødeleder med følgende dagsorden: 

 

1. Kort velkomst ved Karsten Svendsen 

2. Den lokale styregruppe for naboerne ved Hvingelvej, Stadilvej og Astrupvej, som bor tæt på 

det mulige anlæg, fortæller om den foreliggende viden om projektet og om deres møde den 

23. maj med kommunens teknik- og miljøudvalg.  

3. Tim Borgerforening, ved Mads Nedergaard 

4. Tim Skolebestyrelse, ved Britt Andbæk Pedersen 

5. Ordet er frit 

6. Opsamling ved Karsten Svendsen 
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Borgermødet er for borgere i Tim, hvorfor vi ikke sender invitationen ud til andre landsbysamfund. 

Der kommer på et senere tidspunkt et borgermøde, hvor projektmagere, kommune og alle borgere 

bliver inviteret med. 

 

Vi håber, at I har mulighed for at møde op den 31. maj, så vi sammen kan skabe et bedre overblik 

over de potentielle påvirkninger, som det ansøgte projekt vil påføre Tim. Og så skal det afklares, 

om Tim støtter op om modstanden på det ansøgte biogasanlæg.  

  

De bedste hilsner 

 

Tim Skolebestyrelse Tim Borgerforening Styregruppen ved Hvingel 

Britt Andbæk Pedersen Mads Nedergaard Freddy Steen Petersen 

 


