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Forslag til kommuneplantillæg 

 Kommuneplantillæg med kommuneplanretningslinjer 

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et 
kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er 
nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret 
for den sammenfattende kommuneplanlægning, som blandt andet udmøntes i en 
kommuneplan.  
 
Dette kommuneplantillæg, der har Miljøstyrelsen som myndighed jf. § 11, stk. 2 i VVM-
bekendtgørelsen, BEK. 1510 af. 15.dec. 2010 indeholder alene kommuneplanretningslinjer, 
og udarbejdes indenfor de kommuneplanrammer som Mariagerfjord Kommune har faslagt i 
den kommunale planlægning.  
 

 
Hvad er VVM? 

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår 
af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 
15/12/2010.  

 
Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering af 
virkningerne på miljøet af anlægsarbejder, andre installationer eller arbejder, samt andre 
indgreb i det naturlige miljø eller i landskabet, herunder også indgreb der tager sigte på 
udnyttelsen af ressourcer i undergrunden, når disse må antages at kunne påvirke miljøet 
væsentligt, og sikre at offentligheden inddrages som en vigtig del af beslutningsprocessen. 
På den måde sikres det, at planmyndigheden har det bedst mulige grundlag for at træffe 
beslutning om hvorvidt det anmeldte projekt kan realiseres. 
 
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger 
på:  

• Mennesker, fauna og flora  
• Jordbund, vand, luft, klima og landskab 
• Materielle goder og kulturarv 
• Samspillet mellem disse faktorer 

 
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan 
danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets 
gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med nærværende tillæg til 
kommuneplanen. 

 
Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af 
kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager Miljøstyrelsen kommunalbestyrelsens 
opgaver og beføjelser, jf. VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 2 da staten er 
godkendelsesmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven for de anlæg der indgår i det anmeldte 
projekt. Det betyder, at VVM- og plankompetencen overgår til staten (Miljøstyrelsen). 
Miljøstyrelsen varetager således planlægningen for ROCKWOOL i Øster Doense. En 
eventuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor Miljøstyrelsens 
accept. 
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Redegørelse for Kommuneplantillæg med retningslinjer 

 
Baggrund og formål 

Med baggrund i et ønske om at udvide produktions- og lagerkapaciteten samt anvende 
alternative brændsler og smelteråvarer ønsker ROCKWOOL A/S at ændre og udvide 
anlægget på ROCKWOOLvej 2, Øster Doense. 
 
Projektet er beliggende på  
Matr. nr.:  3as, Ø Doense By, Vebbestrup og 3v Fragdrup By, Vebbestrup 
Adresse: ROCKWOOLvej 2, Øster Doense, 9500 Hobro 
Kommune: Mariagerfjord Kommune 
 

 
 
Projektet 

ROCKWOOL i Øster Doense ønsker at udvide og ændre produktionen på anlægget i Øster 
Doense.  
 
Den eksisterende fabrik ROCKWOOL , har siden 1977 produceret stenuld på anlægget. Den 
eksisterende fabrik består af et kompakt byggeri der er udvidet løbende. En del af 
virsksomhedens nuværende areal er brugt til lagerplads for færdigvarer.Det område der i 
fremtiden ønskes anvendt som lagerplads, anvendes i dag som landbrugsjord.  
 
Det ansøgte projekt består af 4 delprojekter, hvor de 3 projekter ligger inden for 
virksomhedens nuværende område. 

› Fabrikken planlægges udvidet således, at den samlede produktionskapacitet øges med 
7 tons/time. Det svarer til en forøgelse med 30 % produktion. Udvidelsen sker ved 
ombygning af den ene produktionslinie med ny ovn, ny skorsten og dertil hørende 
bygninger samt en række nye pakkemaskiner m.v. De nye bygningsanlæg placeres 
primært på vestsiden af fabrikken. 
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› Mulighed for ændring af bindemiddel i produktionen med en variant som indeholder 
mindre formaldehyd, og dermed vurderes at være mere miljøvenlig. På sigt forventes 
det at gå helt bort fra anvendelse af bindemiddel, som indeholder formaldehyd. 

› Endelig ønskes tilladelse til brug af alternative råvarer både som brændsel og som del 
af smelteråvare, så fabrikken fremover vil blive klassificeret som ”Anlæg til 
medforbrænding af affald” . 

› Et areal på modsatte side af Rockwoolvej inddrages til udendørs lagerplads for 
færdigvarer.  

Det 4. projekt – lagerudvidelsen - skal etableres på modsatte side af Rockwoolvej, se kortet 
nedenfor.  

 
Kort over eksisterende bebyggelse (lysegrønt), ny bebyggelse (blå) samt nyt færdigvarelager 
(rød). Der vil ikke blive etableret bygninger på det nye færdigvarelager, på illustrationen er 
vist beplantning på jordvolde samt med rød færdigvarerne. Derudover er ny bygning til 
oplag af råvarer og beplantning omkring lagerpladsen er vist med grønt. 

 
Projektet er VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning 

Miljøstyrelsen har 9. november 2010 modtaget ROCKWOOLs VVM-anmeldelse vedrørende 
udvidelse og ændring af virksomheden i Øster Doense. Anmeldelsen er indgivet i henhold til 
VVM-bekendtgørelsens § 2.  
 
Det anmeldte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 9 Anlæg til bortskaffelse af 
farligt affald (dvs. affald, der er omfattet af direktiv 91/689/EØF5) ved forbrænding, kemisk 
behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF,6 afsnit D9) eller deponering 
og er dermed VVM-pligtigt. 
 
Der har i perioden fra 22. november til 20. december 2011 været gennemført en idéfase, 
hvor offentligheden har haft mulighed for at bidrage med en række forhold, der bør 
undersøges, inden projektet realiseres. Der var indkommet 2 forslag og idéer til projektet 
ved idéfasens ophør. På baggrund af Miljøstyrelsens gennemgang af projektet, er 
ROCKWOOL blevet anmodet om at redegøre for de miljømæssige konsekvenser i 
forbindelse med projektet, både i anlægs- og driftsfasen. 
De miljømæssige påvirkninger, der behandles i VVM-redegørelsen (del 3) vurderes at være 
knyttet til de mulige påvirkninger i form af luftforurening, støj, transport, overfladevand, 
samt luftforureningens påvirkning af naturen. Herudover behandles alle miljøforhold, der 
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kan forventes at blive påvirket væsentligt af anlægget ligesom VVM-redegørelsen forholder 
sig til 0- alternativet til bygherres projekt. 

 
Den videre proces 

Såfremt Miljøstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af projektets formål 
og miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil Miljøstyrelsen give 
ROCKWOOL miljøgodkendelse til at gennemføre projektet på nærmere angivne vilkår. 
På baggrund af de indkomne høringssvar vil Miljøstyrelsen udarbejde en sammenfattende 
redegørelse, som blandt andet indeholder en beskrivelse af hvordan VVM-redegørelsen 
samt udtalelser og bemærkninger, der er indkommet under høringen, er taget i betragtning.  
 
På grundlag heraf og kommunens udtalelse til den sammenfattende redegørelse beslutter 
Miljøstyrelsen om kommuneplantillægget skal udstedes og fastsætter i givet fald vilkår for 
projektet. Vilkårene meddeles bygherre i forbindelse med miljøgodkendelsen, der erstatter 
VVM-tilladelsen og sikrer, at de miljømæssige påvirkninger af projektet minimeres.  
 
Udkast til miljøgodkendelsen offentliggøres sammen med dette forslag til 
kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Hvis Miljøstyrelsen vælger at udstede 
kommuneplantillægget for udvidelse og ændring af produktionen på ROCKWOOL A/S i 
Øster Doense endeligt, forventes miljøgodkendelsen meddelt til bygherre umiddelbart 
herefter. 
 
Det endelige kommuneplantillæg, miljøgodkendelsen samt en sammenfattende redegørelse 
vil blive offentliggjort samlet og samtidigt med angivelse af mulighed for klage. 
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Forhold til øvrig planlægning 

Regionplaner 

I forbindelse med kommunalreformen og amternes nedlæggelse den 1. januar 2007 fik 
regionplanretningslinjerne i de gældende regionplaner retsvirkning som landsplandirektiv. 
Dette gælder bl.a. for målsætninger for vandløb og søer, der er gældende, indtil de nye 
vandplaner (se nedenfor) træder i kraft.  

Retningslinier der er aktuelle for dette kommuneplantillæg er retningslinjerne 6.1.4 – 6.1.8 
omhandlende grundvandsbeskyttelse og 6.2.1 – 6.2.9 der omhandler vandløb og søer i 
regionplanen for Nordjyllands Amt. 

Vandplanerne skal sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande i 
udgangspunktet opfylder miljømålet ’god tilstand’ inden udgangen af 2015. Der fastsættes 
konkrete miljømål for de enkelte forekomster af overfladevand og grundvand, og der stilles 
krav til indsatsen. ROCKWOOL A/S, Øster Doense ligger på grænsen mellem 2 af 
Vandplanernes hovedoplande: 

• 1.2 Limfjorden 
• 1.3 Mariager Fjord 

Udledninger fra ROCKWOOL A/S, Øster Doense behandles i VVM-redegørelsen. 

 

Statens Natura 2000 planer 

Naturstyrelsen har udarbejdet statslige Natura 2000 planer vedtaget i 2011. Inden for 
Natura 2000 områderne skal myndighederne ved sin planlægning og administration sikre, 
at der ikke sker ændringer til skade for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget 
for at beskytte. Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 222, Villestrup 
Ådal beliggende ca. 3,3 km øst for ROCKWOOL A/S, Øster Doense. Ca. 6,1 km nordvest for 
ROCKWOOL ligger Rold Skov, der er udpeget som habitatområde nr. 20 Rold Skov, 
Lindenborg Ådal og Madum Sø og fuglebeskyttelsesområde nr. 4 Rold Skov. Ca. 6,3 km 
sydøst for ROCKWOOL ligger Kielstrup Sø, der er udpeget som habitatområde nr. 22. Der 
er ikke Ramsarområder i nærheden af ROCKWOOL. Der er udarbejdet en Natura 2000-
konsekvensvurdering, der vurderer planens indvirkning på ovenstående. 

Kommunens handleplaner for Natura 2000 områder 

Mariagerfjord Kommune har i november 2012 godkendt de endelige Natura 2000-
handleplaner. Planerne fastlægger indsatser for de Natura 2000-områder, der berøres af 
projektet (Villestrup Ådal, Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, Kielstrup Sø). 
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Kommuneplan 

 
 
 
 
 

 

Den gældende Kommuneplan 2009 for Mariagerfjord Kommune indeholder redegørelse, 
retningslinjer og rammer, der har betydning for ROCKWOOLs udvidelse og ændring af 
virksomheden i Øster Doense. Under processen med dette kommuneplantillæg og den 
tilhørende VVM-redegørelse forventes Mariagerfjord kommune at vedtage kommuneplan 
2013-2025. 
 
Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 – 2021 og 
Kommuneplan 2013 – 2025 for Mariagerfjord Kommune.  
or, hvad der kan og bør 

b 
 
De to rammeområder dækker over ØDO.E.1 samt ØDO.I.1; begge områder er i nuværende 
og fremtidig udlagt som byzone og  til henholdsvis ”Område til erhvervsformål v. Ø. 
Doense” samt ”Industriområde – ROCKWOOL”. Bebyggelsesprocenten er på begge 
områder 50 og maksimal bygningshøjde 8,5 m. 
 
Den fremtidige anvendelse af ØDE.E.1 er som nævnt udendørs oplagring af 
færdigvareprodukter samt til parkering. Bestemmelserne for de to rammeområder ses af 
tabellen nedenfor.  
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Områdenummer ØDO.E.1 ØDO.I.1 
Bebyggelsens omfang og 
udformning 

Detailhandel: 
Der kan etableres butikker 
på op til 200 m² der alene 
forhandler virksomhedens 
egne produkter. Se salg af 
egne produkter side 12 
iMariagerfjord 
Kommuneplan . 
Bygningshøjde: 8,5 m 
bortset fra enkelte 
bygninger eller 
bygningsdele, såfremt 
særlige hensyn til 
indretning og drift 
nødvendiggør dette. 
Naturgas 

Detailhandel: 
Der kan etableres butikker 
på op til 200 m², der alene 
forhandler virksomhedens 
egne produkter.  
Antal etager 2 
Bygningshøjde: 
8,5 m bortset fra enkelte 
bygninger eller 
bygningsdele, såfremt 
særlige hensyn til 
indretning og drift 
nødvendiggør dette. 
 
200 m konsekvenszone 
omkring rammeområde 
ØDO.I.1 
Naturgas 

Lokalplaner og 
byplanvedtægter 

Lokalplan 15/2009 Lokalplan 7.1.2 (16.12.1981) 

 
Med dette kommuneplantillæg suppleres kommuneplanens bestående retningslinjer. Der 
ændres således ikke i rammebestemmelserne hverken med dette Kommuneplantillæg eller 
med forslag til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 
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Lokalplaner 

 
Projektområdet er omfattet af 2 lokalplaner: 
 
Lokalplan 7.1.2 for et området til erhvervsformål ved Ø Doense By er fra 1981. Lokalplanen 
udlægger et område til erhvervsformål som følgende:  
industri og større værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.  
Lokalplanområdet omfatter ROCKWOOLs produktionsanlæg øst for ROCKWOOLvej.  
 
Lokalplan 15/2009 for et område til erhvervsformål ved Øster Doense er fra 2009. 
Lokalplanen udlægger området til erhvervsmæssigt formål i form af udendørs oplagring af 
færdigvareprodukter samt til parkering.  
 
Den nuværende anvendelse og projektet er i overensstemmelse med lokalplanernes 
intemtioner og bestemmelser. Der er meddelt dispensation vedr. højde på lysmaster på den 
nye lagerplads (øges fra 4 m til 16 m), og der forventes at blive meddelt dispensation vedr. 
bygningshøjder på de nye bygninger, som bliver op til 35 m høje.  
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Øvrige bindinger 

 Drikkevandsinteresser 

Som et led i vandressourceplanlægningen blev Nordjyllands Amt opdelt i 
områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser 
og områder med begrænsede drikkevandsinteresser. Planområdet er beliggende i et område 
med almindelige drikkevandsinteresser og delvist indenfor nitratfølsomt 
indvindningsområde.  
 
Der sker ikke ændringer i udlæg til erhvervsarealer med dette kommuneplantillæg, og 
dermed sker der heller ikke ændringer i arealanvendelsen i område med 
drikkevandsinteresser. Der er mere end 300 m til nærmeste offentlige drikkevandsboring 
fra både nyt færdigvarelager og virksomhedens eksisterende areal. Færdigvarelager er ikke 
vurderet at være grundsvandstruende aktivitet og projektet er ikke vurderet at medføre øget 
risiko for forurening af jord og grundvand.  
Der er i VVM-redegørelsen udredt for jord og grundvandsforhold samt tiltag til minimering 
af risikoen for forurening af jord og grundvand. 
 

§ 3 Natur, Natura 2000 og bilag IV-arter: 

Inden for en afstand af 3 km findes flg. registrerede §3 naturområder: Eng i alt 59,7 ha, 
Hede i alt 2,4 ha, Mose i alt 75,4 ha, Overdrev i alt 30,8 ha, Sø i alt 40,0 ha. Dette dækker 
over 517 naturområder.  
 
Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 222, Villestrup Ådal beliggende 
ca. 3,3 km øst for ROCKWOOL. Ca. 6,1 km nordvest for ROCKWOOL ligger Rold Skov, der 
er udpeget som habitatområde nr. 20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 4 Rold Skov. Ca. 6,3 km sydøst for ROCKWOOL ligger 
Kielstrup Sø, der er udpeget som habitatområde nr. 22 
 
Inden for 3 km fra projektområder vurderes der ligeledes mulighed for at træffe flg. Bilag IV 
arter: Flagermus, odder, markfirben, padder. Vurderinger er foretaget på baggrund af deres 
overordnede udbredelse og biologi. 
 
Projektet har følgende beregnede virkninger: 

› Projektet vil betyde et markant fald i emissionen af ammoniak og deraf følgende fald i 
størrelsen af kvælstofdeposition fra ROCKWOOL. Størrelsen af faldet afhænger af, i 
hvilken afstand fra ROCKWOOL den enkelte naturtype findes. 

› Projektet vil fortsat betyde en N-belastning af naturen. I en afstand af 600 meter fra 
ROCKWOOL vil denne være på 9,2 kg N/ha/år (dog reduceret med 20,3 kg/ha/år).  

›  Projektet vil betyde en reduceret deposition af forsurende forbindelser, som følge af 
en samlet set reduceret udledning af NOx og SOX.  

› Projektet vil betyde en ændret deposition af tungmetaller. Der sker en øget depositon 
af bl.a. bly, kobber og arsen, mens depositionen af cadmium og kviksølv falder. 

Faldet i N-deposition betyder at der for naturtyperne (kalkholdige overdrev, ferske enge og 
kalkrige moser og væld samt rigkær) i en afstand på 600 m fra ROCKWOOL, vil øverste 
tålegrænse ikke længere være overskredet. 2500 m fra anlægget falder depositionen med 5,5 
kg N/ha/år til et fremtidigt niveau (inklusive baggrundsdeposition på 13,99 kg N/ha/år) på 
17,99 kg N/ha/år. For de ovennævnte naturtyper samt våd hede, tør hede, fattigkær og 
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hedemoser, løvskov og nåleskov der ligger i denne afstand fra ROCKWOOL, vil øverste 
tålegrænse ikke længere være overskredet. For øvrige af de registrede nævnte naturtyper, vil 
øverste tålegrænse fortsat være overskredet, bl.a. da baggrundsdepositionen (13,99 kg 
N/ha/år) er højere. For disse vil den positive virkning derfor være mindre.  

Projektet vil betyde en reduceret deposition af forsurende forbindelser, som følge af en 
samlet set reduceret udledning af NOx og SOX. Tålegrænsen for forsuring for terrestriske 
naturtyper er i dag ikke overskredet for nogen naturtyper, og ændringen vurderes derfor 
ikke at have reel betydning for naturtyperne eller bilag IV-arter. 

Den ændring af deposition af tungmetallerne som projektet medfører, vurderes at være 
uden betydning for tilstanden på § 3-arealerne i området.  

Projektet vurderes at være uden betydning for den økologiske integritet og 
sammenhængskraft af § 3 områder og for den økologiske funktionalitet og sammenhæng på 
bilag IV-arternes levesteder. 

Projektet vil ikke medføre direkte eller indirekte fysiske ændringer i Natura 2000-områder, 
og disses sammenhængskraft, og værdi som spredningskorridor vil være uændret.  

Vurderingerne beskrives nærmere i VVM-redegørelsen og dennes bilag 5, "Flora og fauna 
samt Natura 2000 vurdering". 

Fredninger 

Den nærmeste fredning er området Tinghøj, der omfatter 2 gravhøje. Området ligger ca. 2,3 
km sydøst for ROCKWOOL. Området berøres ikke af projektet.  
 
Ved det nye færdigvarelager er placeret en ringgrøft fra en gravhøj. Ringgrøften stammer 
sandsynligvis fra en gravhøj fra enkeltgravskulturen (dateret 2800 - 2351 f.Kr.). der er i 
2011 udført museal forundersøgelse af Nordjyllands Historiske Museum. Forundersøgelsen 
viste spor af en ringgrøft fra en enkeltgravshøj. Ringgrøften blev udgravet under 
forundersøgelsen, og mueseet vurderer at der ikke er behov for yderligere undersøgelser. På 
samme bakkekam er der nord for vejen udgravet en enkeltgravshøj tilbage i 1946. 
 
Kystnærhedszone og strandbeskyttelse 

ROCKWOOL ligger inde i landet ca. 7,5 km nord for Mariager Fjord. Dermed er der over 4 
km til kystnærhedszonen og 6,5 km til nærmeste område omfattet af strandbeskyttelse. 
Projektet har derfor ikke betydning for bevarelse af strande og kyststrækninger. 

  
Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer 

ROCKWOOL berører ikke bygge- og beskyttelseslinjer, herunder å-, skov-, høj- og 
søbeskyttelseslinjer samt kirke- og skovbyggelinjer. 
Afstanden til nærmeste fortidsmindebeskyttelseslinie er 600 m og større. 
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Kommuneplantillæg for udvidelse og ændring af  
produktionen på ROCKWOOL  

 
Fremtidige planforhold fastlægges med nedenstående retningslinjer. 
 
Retningslinjer 

Med udstedelsen af kommuneplantillægget for udvidelse og ændring af produktionen på 
ROCKWOOL tilføjes nedenstående retningslinjer til Kommuneplan 2009 – 2021 for 
Mariagerfjord Kommune jf. planlovens § 11 g for VVM-pligtige anlæg. 
 
ROCKWOOL A/S er beliggende i kommuneplanens rammeområder: 

• ØDO.I.1, industriområde – ROCKWOOL. Egentlig erhvervsområde. Fastlægges til 
industri (fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed, handels- og 
omsætnings- og transportvirksomhed). 

• ØDO.E.1 lokalt erhvervsområde. Lettere industri og håndværksvirksomheder. 
 

 
 
Det skraverede felt viser områderne ØDO.I.1 og ØDO.E.1  dækkende ROCKWOOL, 
Rockwoolvej 2, Ø. Doense, Hobro, der hermed suppleres med følgende retningslinjer: 
 

• ROCKWOOL kan efter VVM-reglerne gennemføre det projekt, de har anmeldt, 
med de begrænsninger, der følger af vilkårene i miljøgodkendelse samt inden for 
rammerne af VVM-redegørelsen.  

• ROCKWOOLs virksomhedsfaciliteter kan udvides og ændres indenfor arealerne 
omfattet af lokalplanerne 7.1.2 og 15/2009 for Mariagerfjord Kommune.  
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Indsigelser og bemærkninger 
 
Vi skal have dine eventuelle indsigelser og bemærkninger skriftligt i et brev eller en e-mail 
senest 10. januar 2013.  
Anfør venligst dit navn, adresse eller e-mail samt jr. nr.: MST-1274-00032 og send det til:.  
 
Miljøstyrelsen  
Lyseng Allé 1 
8270 Højbjerg 
Telefon: 72 54 40 00  
E-mail: aar@mst.dk 

 
 
 
 
 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
   
 
 
 

 
 
 

 
  

 

 
Miljøstyrelsen 
Lyseng Allé 1 
8270 Højbjerg  
Tlf.: (+45) 72 54 40 00 
www. mst.dk 
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