Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager

Sendt pr. mail til: info@energinet.dk

Aarhus fysisk planlægning og
VVM
J.nr. NST-131-00101
Ref. SURHE
28. oktober 2011

Meddelelse af VVM-tilladelse og orientering om udstedelse af
kommuneplantillæg for Energinet.dks projekt om vedligeholdelse og udvidelse af kavernerne på Ll. Torup Gaslager
Naturstyrelsen har den 28. oktober 2011 udstedt et kommuneplantillæg til
Vesthimmerlands og Viborg Kommunes kommuneplaner. Kommuneplantillægget betyder, at Energinet.dk får mulighed for at foretage sikkerhedsmæssigt vedligehold samt én vedligeholdelsesudskylning af hver af de syv
eksisterende kaverner.
Kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse betyder, at Naturstyrelsen Aarhus kan meddele tilladelse til projektet på nærmere fastsatte
vilkår.
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget meddeler Naturstyrelsen Aarhus således Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager VVM-tilladelse til vedligeholdelse og udvidelse af gaslageret ved Ll. Torup. Tilladelsen er givet efter
§ 2, stk. 4, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/10. VVM-tilladelsen og en
kopi af kommuneplantillægget er vedlagt dette brev.
Miljøstyrelsen meddeler efterfølgende miljøgodkendelse til projektet. Miljøgodkendelsen fremsendes særskilt af Miljøstyrelsen.
Afgørelserne kan ses på www.nst.dk og www.mst.dk under ”annonceringer”
og direkte på
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Alle_annonceringer/AAR_Afgorelse_Ll
_Torup.htm

Afgørelserne annonceres den 1. og 2. november i Viborg Nyt, Skive Folkeblad Midt på ugen, Vesthimmerlands Avis, Aars Avis, Viborg Stifts Folkeblad, Ugeavisen Møldrup Aalestrup, Salling Avis.
Klageprocedurerne fremgår af de respektive afgørelser (kommuneplantillæg, VVM-tilladelse og Miljøgodkendelse).
De vigtigste betragtninger og begrundelser for afgørelsen er uddybet i en
sammenfattende redegørelse med en tilhørende supplering. Den sammenfattende redegørelse samt supplering til den sammenfattende redegørelse er
vedlagt dette brev.
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Bilag:
•
•
•
•

VVM-tilladelse for udvidelse af Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager
Kopi af Naturstyrelsens Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse
for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup
Sammenfattende redegørelse
Supplering til den sammenfattende redegørelse
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