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Udstedelse af kommuneplantillæg til Viborg Kommunes Kommuneplan 2009-2021 samt Vesthimmerlands Kommunes kommuneplan 2009: Udvidelse af et gaslageret ved Ll. Torup
Til Vesthimmerlands Kommunes Kommuneplan 2009 og Viborg Kommunes
Kommuneplan 2009-2021 udstedes hermed kommuneplantillæg om udvidelsen af et gaslageret ved Ll. Torup.
Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og
Viborg Kommuneplan 2009-2021 med følgende retningslinjer:
A) Anlæg med særlige
beliggenhedskrav
Kommuneplantillægget muliggør anlæg med særlige beliggenhedskrav herunder VVMpligtige anlæg i henhold til planlovens § 11g jf. nedenstående:
B) Udvidelse af gaslageret
Det eksisterende gaslager i Ll. Torup kan genudskyldes, vedligeholdes og udvides indenfor
rammerne af kommuneplantillæggets VVM-redegørelse, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse.
C) Varetagelse af kultur- og naturbeskyttelsesinteresserne
Naturgaslageret skal udformes så der i videst muligt omfang tages hensyn til at minimere
påvirkninger af de naturbeskyttede områder ved beplantning samt etablering af voldanlæg til
beskyttelse mod lys og støjgener af omgivelserne. Beplantning skal dels give mulighed for at
nye levesteder for det naturlige dyre- og planteliv kan opstå, og dels skærme for visuelle
gener i forhold til de bevaringsværdige kulturmiljøer i området.
D) Sikkerhedszone
Der udlægges en sikkerhedszone jf. vedlagte Notat vedrørende sikkerheds- og risikoforhold.
Sikkerhedszonen er indtegnet på figur 4. Inden for denne zone må der ikke etableres ny
miljøfølsom anvendelse som f. eks. boliger, rekreative områder mv.
E) Arealreservation
Der udlægges en arealreservation som vist på figur 4 til en eventuel fremtidig udvidelse af
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gaslageret .
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Arealreservationen er udlagt i henhold til planlovens § 11a. Udnyttelse af arealreservationen til naturgaslager vil kræve ny planlægning, herunder en ny ansøgning, VVM-proces og
tilladelse. Eksisterende anvendelse i området kan fortsætte. Området kan anvendes til jordbrug og skovbrug, mens ændret anvendelse derudover kræver accept fra Naturstyrelsen.
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Kommuneplantillægget supplerer desuden rammeområderne 212.O.1 Vesthimmerland Kommuneplan 2009 og 05.TA.01 - Viborg Kommuneplan
2009-2021 med følgende rammer:
Anvendelse: Teknisk anlæg2.
Der kan i området opføres tekniske anlæg, der er nødvendiggjort af genudskylning og vedligeholdelse af lageret.

Nedenstående kort angiver det areal som retningslinjer og rammer er gældende for.
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Naturgaslager, behandlingsanlæg og kavernepladser. Virksomhed med særlige beliggenhedskrav.
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De eksisterende rammebestemmelser i de pågældende kommuneplaner er
fortsat gældende.
Kommuneplantillægget vedlægges.
Kommuneplantillægget giver mulighed for, at Naturstyrelsen Aarhus kan
give VVM-tilladelse til at gennemføre vedligeholdelse og udvidelse af gaslageret på nærmere vilkår.
Kommuneplantillægget betyder, at Energinet.dk får mulighed for at foretage
sikkerhedsmæssigt vedligehold samt én vedligeholdelsesudskylning af hver
af de syv eksisterende kaverner.
Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVMpligtige anlæg i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om
planlægning §§ 11g, h og i samt § 11 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
1510 af 15/12/10 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning
på miljøet (VVM).
Naturstyrelsen Aarhus varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsernes opgaver og beføjelser for gaslageret i Ll Torup, fordi godkendelseskompetencen i henhold til miljøbeskyttelseslovens3 § 40 er henlagt til Miljøministeriet, og fordi dele af anlægget ligger uden for de godkendte lokalplaner for området4. En eventuel senere ændring af tillægget forudsætter Naturstyrelsens accept.
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget giver Naturstyrelsen
Aarhus Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager VVM-tilladelse til vedligeholdelse
og udvidelse af gaslageret. Tilladelsen meddeles efter § 2, stk. 4, nr. 2 i
bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/10.
Miljøstyrelsen vil umiddelbart efter meddele Miljøgodkendelse til projektet.
Miljøstyrelsen sender særskilt en kopi af Miljøgodkendelsen.
Redegørelse for planprocessen
Kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse er en forudsætning for at meddele tilladelse til vedligeholdelse og udvidelse af gaslageret.
Der har i perioden april – maj 2008 været gennemført en offentlig idéfase
for projektet. Et forslag til kommuneplantillæg med en tilhørende VVMredegørelse for gaslageret ved Ll. Torup har herefter været i offentlig høring
fra januar til maj 2010. Da høringsperioden udløb havde Naturstyrelsen
Aarhus modtaget 97 henvendelser fra forskellige foreninger, borgere, andre
myndigheder mv.
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Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse.
Det følger af VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 3, at Naturstyrelsen er VVM-myndighed,
hvis det anmeldte anlægs etablering forudsætter tilvejebringelse af lokalplan eller kan etableres uden lokalplan.
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De indkomne bemærkninger er behandlet i den sammenfattende redegørelse, som efterfølgende har været til udtalelse hos Viborg og Vesthimmerlands Kommuner. Med udgangspunkt i kommunernes udtalelser og sagens
øvrige oplysninger har Naturstyrelsen udarbejdet en supplering af den sammenfattende redegørelse. Suppleringen fremgår som et selvstændigt dokument.
På baggrund af Viborg Kommunes udtalelse til den sammenfattende redegørelse er der efter udtalelsen i samråd med Viborg og Vesthimmerlands
kommuner foretaget mindre tekniske ændringer i kommuneplantillægget.
Der er redegjort herfor i suppleringen af den sammenfattende redegørelse.
Den sammenfattende redegørelse med bilag samt suppleringen af den
sammenfattende redegørelse vedlægges.
Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der foretaget en konsekvensvurdering i forhold til EF-habitatområde H30 og EF- Fuglebeskyttelsesområderne Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning jf. habitatreglerne5. Konsekvensvurderingen fremgår af tillæggets VVM-redegørelse.
Konsekvensvurderingen af Natura 2000-områderne viser, at projektet ikke
medfører en forringelse af områdets naturtyper og levestederne for arterne,
eller forstyrrelser der har betydelige konsekvenser for de arter området er
udpeget for. Det gælder ligeledes for områdets bilag IV-arter.
Overholdelse af de fastsatte miljøkvalitetskrav for udledning af metaller og
miljøfremmede stoffer sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for udledningen af disse stoffer til Natura 2000-områderne Hjarbæk Fjord og Lovns
Bredning. Det betyder således, at projektet ikke vil medføre en væsentlig
påvirkning eller skade på Natura 2000 området, dets integritet eller de arter,
der er en del af udpegningsgrundlaget.
De vigtigste betragtninger og begrundelser for afgørelsen er i øvrigt uddybet
i en sammenfattende redegørelse.
Klagevejledning
Kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så
vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald
samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål
har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.
Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted 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.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal
sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kø5

Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
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benhavn NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et
gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke
begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler
og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
Vedlagt:
•
•
•

Naturstyrelsens Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup
Sammenfattende redegørelse af 14. april 2011 med bilag
Supplering til den sammenfattende redegørelse af 28. oktober
2011

Kopi af brevet er sendt til:
Energinet.dk
dn@dn.dk

Med venlig hilsen

Stefan Søsted
Kontorchef
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