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1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 

 
 
1.1 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. 
 
Kommuneplanen skal sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for 
udviklingen i kommunen, blandt andet gennem udstedelse af retningslinjer og rammer. De 
centrale emner er udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, 
offentlige institutioner, trafik, tekniske anlæg og grønne områder. I kommuneplanen fastlægges 
kommunalbestyrelsens politik for byernes og kommunens øvrige områders udvikling 
I forbindelse med projekter, der påvirker miljøet væsentligt, er kommuneplantillægget også den 
formelle juridiske ramme for at give bygherren en VVM-tilladelse. I projektet for Maabjerg 
Energy Concept gives en VVM tilladelse samt tre godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven 
 
I forbindelse med myndighedsbehandling af Maabjerg Energy Concept har Holstebro 
Kommune udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 20 til Holstebro kommuneplan 2009. 
Holstebro Kommune har foretaget enkelte justeringer af de eksisterende kommuneplanrammer 
indenfor erhvervsområder, der ligger i områder for særlig beskyttelse af drikkevandet (OSD-
Områder). Holstebro Kommune har ligeledes foretaget justeringer af kommuneplanrammerne 
for så vidt angår bygningshøjder og risiko.  

 
Holstebro Kommune har ligeledes udarbejdet en lokalplan, lokalplan nr. 1085. I denne 
lokalplan udmøntes og konkretiseres rammerne for området. Lokalplan nr. 1085 supplerer 
lokalplan nr. 1001.   

 
Miljøstyrelsen Aarhus har udarbejdet dette forslag til kommuneplantillæg med 
kommuneplanretningslinjer indenfor de rammer, der er angivet i Holstebro Kommunes 
kommuneplanlægning for 2009 med tilhørende kommuneplantillæg og lokalplaner. Forslaget 
afgrænses til alene at vedrøre de forhold, der er omfattet af VVM-redegørelsen for Maabjerg 
Energy Concept og de virksomheder, der indgår i Maabjerg Energy Concept, 
Kommuneplanretningslinjer udarbejdet efter planlovens § 11 a stk. 7 med tilhørende VVM- 
redegørelse har til formål at sikre mulighed for at udstede en tillades efter VVM- 
bekendtgørelsens § 9. Det betyder at retningslinjerne vil afspejle de forhold, der er relevant 
efter den gennemførte VVM-redegørelse, og de deraf følgende tilladelser. 
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1.2 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 bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og 
at offentligheden inddrages som en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres det, 
at planmyndigheden har et godt grundlag for at træffe de miljømæssigt bedste beslutninger om 
den endelige realisering af projektet. 
 
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 som et bilag med titlen VVM-redegørelse for Maabjerg Energy Concept. 
 
Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af 
kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager Miljøstyrelsen kommunalbestyrelsens opgaver 
og beføjelser, da staten efter miljøbeskyttelsesloven er godkendelsesmyndighed for de anlæg, 
der indgår i det anmeldte projekt, hvilket fremgår af VVM-bekendtgørelsens § 11, stk.1 & stk. 
2. Det betyder, at VVM-kompetencen for Maabjerg Energy Concept overgår til staten 
(Miljøstyrelsen). En eventuel senere ændring forudsætter derfor Miljøstyrelsens accept. 
 
 
1.3 Miljøvurdering  

Planlovens VVM-regler er affødt af et EU-direktiv fra 1985 om miljøvurdering af konkrete 
projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. VVM-reglerne trådte i kraft efter en ændring af 
planlovgivningen i 1989. Herudover findes yderligere et EU-direktiv om miljøvurdering af 
planer og programmer fra 2001. Direktivet er implementeret til dansk lov i Lov om 

miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), lovbekendtgørelse 936 af den 
24/09/2009.  
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I henhold til miljøvurderingsloven skal kommuneplantillæg, som udarbejdes i forbindelse med 
en VVM-sag, også miljøvurderes, hvis kommuneplantillægget ændrer rammerne i den 
eksisterende kommuneplan. Dette kommuneplantillæg indeholder alene retningslinjer, der 
ligger indenfor rammerne af kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 1085, som er 
offentliggjort af Holstebro Kommune umiddelbart forud for offentliggørelsen af dette 
kommuneplantillæg. Nærværende kommuneplantillæg er derfor ikke omfattet af krav om 
miljøvurdering.
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2 REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-
RETNINGSLINJER FOR MAABJERG ENERGY CONCEPT 

 

2.1 Baggrund og formål 

Opbygningen af et energicenter for vedvarende energi skal ske ved nyetablering af et 
bioethanolanlæg (Maabjerg Bioethanol) og udvidelse af de eksisterende anlæg Måbjergværket 
og Maabjerg Bioenergy. De tre anlæg i det færdige projekt vil i samspil udgøre Maabjerg 
Energy Concept (forkortet MEC). Projektet er beliggende ved Maabjerg nord for Holstebro, i 
området ved Energivej, hvor de eksisterende anlæg er placeret. Placeringen og den overordnede 
disposition af området er vist på henholdsvis figur 1 og 2. 
 
Kommuneplanretningslinjerne for MEC-projektet er en delmængde af det projektområde som 
MEC- projektet indgår i efter Holstebro Kommunes kommuneplanrammer og lokalplan.  Figur 
1 viser afgræsningen af det område der er omfattet af Kommuneplanretningslinjerne for MEC-  
projektet.   
 

 

Figur 1: Projektområdets geografiske placering 
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Maabjerg Energy Concept er MEC konsortiets vision om at realisere en samlet bæredygtig 
energiløsning baseret på lokale råvarer og affald. Planerne består i etablering af et nyt 
energianlæg samt videreudvikling og udvidelse af de eksisterende anlæg. 
 
Projektet består af tre anlæg, som skal indgå i et samlet system hvor der kan opnås en bedre 
udnyttelse af ressourcerne gennem afbalancering af ressource- og energistrømmene mellem 
enkeltanlæggene, og gennem optimal udnyttelse af anlægskomponenterne i de enkelte anlæg. 
Dermed bidrager projektet til at fremme Danmarks overordnede mål på energi-området. 
 

 

Figur 2: Kommuneplanretningslinjer omfatter Maabjerg Bioethanol (gul), Maabjerg Bioenergy (rød) og Måbjergværket 
(turkis). Kommuneplanrammeområdet er angivet medsort markering 
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Maabjerg Energy Concept I/S (herefter angivet som MEC) er et konsortium med flere ejere 
bestående af følgende tre virksomheder: 
 

 Maabjerg Bioethanol (nyetablering) - ejeren er Maabjerg Energy Concept I/S 

 Måbjergværket med Maabjerg Renescience (udvidelse af eksisterende anlæg) - ejeren er 
DONG Energy Generation A/S 

 Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen (udvidelse af eksisterende anlæg) - ejeren 
er Maabjerg BioEnergy Drift A/S  

 
2.2 Projektet 

MEC projektets afgrænsning fremgår af figur 1 og ligger i den nordlige del af Holstebro ved 
Måbjerg, afgrænset af hovedvej 11 til Struer mod vest og Hjermvej mod øst. Måbjergværket og 
Maabjerg BioEnergy er eksisterende anlæg indenfor projektområdet. 
 
De konkrete mål med projektet er:  

› Fossilfri forsyning med varme, el og transportbrændstof via produktion af biogas,  
 bioethanol på basis af halm og forbedret affaldshåndtering  
› Større forsyningssikkerhed gennem anvendelse af lokale biomasseråvarer og affald.  
› Forbedret miljø og klima gennem optimal anvendelse af biomasseressourcernes  
 energiindhold, herunder reduktion af CO2-udledningen og nyttiggørelse af  
 næringsstoffer som kvælstof og fosfor.  
› Øge beskæftigelse som følge af driften, samt som følge af nyudviklede koncepter i  

 forbindelse med tilblivelsen.  
› Større eksport af viden og teknologi gennem demonstration i 1:1 referenceanlæg.  
› Opbygningen af et videns- og udviklingsmiljø der sammentænker energi i intelligente  
 helhedsløsninger.  

 
Maabjerg Energy Concept (MEC) tilfredsstiller således flere formål: Der produceres varme og 
el, der produceres biogas og bioethanol, der blandt andet kan tilsættes benzin som supplerende 
brændstof, Endelig udnyttes produktionen til at afbalancere overskudsproduktionen fra 
vindmøller i elforsyningen. 
 

Projekts anlæg 
Der planlægges en udbygning af Maabjerg BioEnergy, så anlægget kan producere væsentlig 
mere biogas end i dag. Maabjerg Bioethanol etableres som et helt nyt anlæg, der via rørføringer 
kobles sammen med Maabjerg BioEnergy, som udvides med et gasopgraderingsanlæg. Det 
eksisterende Måbjergværk udbygges med Renescience affaldsbehandling og kobles via 
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rørføringer sammen med Maabjerg BioEnergy. De tre separate anlæg vil rent funktionelt indgå 
i samspillet Maabjerg Energy Concept (MEC) ved hjælp af rørføringerne mellem anlæggene. 
 

Maabjerg Bioethanol 
Der opføres et 2. generations bioethanolanlæg, der producerer mellem 50 og 75 mio. liter 
bioethanol om året. Anlægget baseres på anvendelse af halm. Det vil sige, at man udnytter ikke 
spiselige planteprodukter til produktionen frem for f.eks. majs i 1. generations bioethanolanlæg. 
Der skal årligt transporteres 400.000 tons halm til anlægget, hvilket vil forøge trafikken i 
området betydeligt, især på Hjermvej. I forbindelse med produktionen, kan der forekomme især 
lugtgener, men også støv vil blive dannet. Anlægget har et stort vandforbrug, der skal dækkes 
ved forsyning fra eksisterende fælles vandværker, Vandforbruget er i høj grad baseret på 
genanvendelse i anlægget. Der produceres spildevand, der skal renses, lignin der skal 
afbrændes på Måbjergværket og melasse, der skal udnyttes på biogasanlægget. Den afgassede 
biomasse og slam skal derefter udbringes på landbrugsarealer efter slambekendtgørelsen og 
gødningsbekendtgørelsen og i overensstemmelse med habitat- og VVM-reglerne.  
 
Mængden af bioethanol, der håndteres og oplagres, er under grænsen for, hvornår en 
virksomhed defineres som risikovirksomhed. Der vil være oplag og udskibning fra Struer Havn 
eller andetsteds, der er godkendt til formålet. På Maabjerg Bioethanol vil der være et lager til 
bioethanol på 2.173 tons til midlertidigt oplag. Det svarer til ca. 12 dages produktion inden 
transport til aftagere. 
 

Maabjerg BioEnergy og Maabjerg Hydrogen 
Det eksisterende biogasanlæg Maabjerg BioEnergy udbygges, så det kan modtage 
restprodukter fra halm (melasse) fra Maabjerg Bioethanol og omdanne denne til biogas. 
Herved fordobles mængden af biomasse, der bliver håndteret, og gasproduktionen 5-dobles. 
Erfaringsmæssigt er lugtgener et problem med biogasanlæg, da der behandles organisk 
affaldsmateriale. Derudover kan der forekomme støj og udledning (emission) af andre 
luftforurenende stoffer som kvælstofoxider, uforbrændte kulbrinter, kulilte og lugt fra 
biogasmotorer. Hydrogenanlægget til gasopgradering defineres som en risikovirksomhed pga. 
mængden og typen af stoffer, der anvendes, og den heraf følgende risiko for brand og 
eksplosion. Anlægget er omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 

Måbjergværket og Maabjerg Renescience 
Det eksisterende Måbjergværk ombygges, så det kan forbrænde fiberen fra biogasproduktionen 
og lignin fra fremstillingen af bioethanol. Damp fra Måbjergværket indgår i fremstillingen af 
bioethanol. Forbrænding af affald vil medføre udledninger til luft og vand fra selve 
forbrændingsprocessen, herunder lugt. Derudover kan der forekomme støj og vibrationer fra 
anlægget. Måbjergværket udbygges med et affaldsbehandlingsanlæg (Renescience), der 
behandler husholdningsaffald på en måde, hvor affaldet skilles ad i en organisk del, der 
anvendes til at producere biogas i Maabjerg BioEnergy, og en fast og forbrændingsegnet del, 
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der forbrændes på Måbjergværket. Desuden vil der blive en mindre del til genanvendelse, 
primært bestående af metal og glas. Håndteringen af affaldet kan give støv- og lugtgener, men 
dette foregår hovedsageligt indendørs. Måbjergværket får et stort vandbehov.. 
 
Den samlede til- og fraførsel af affald, råvarer og energi fra MEC, når alle anlæg er i fuld drift 
fremgår af tabellen nedenfor. 
.  

Tilført MEC Fraktioner ud af MEC  

› Dagrenovation 50.000 (affald) 
› Erhvervsaffald 46.832 (affald)  
› Spildevandsslam 80.655 ton 
› Biomasse  

- Halm 400.000 ton (råvare) 
- Valle 80.000 m3  (affald) 

› Husdyrgødning, mejeriprodukter m.m. i 
grøn linje 514.789 ton (affald) 

› El 95.212 MWh  
› Vand 250.400 m3, heraf 177.600 m3 

spædevand (råvare) 
› Hjælpestoffer (enzymer, lud, polymerer, 

mv.) (råvare) 

› Bioethanol 73.200 m3 
› Lignin ≈ 51.000 ton 

(affald/biobrændsel) 
› VE-gas 47,2 mio. m3  
› Biogas 17,1 mio. m3 
› Gødningsvæske fra afgasset biomasse 

513.000 ton (affald) 
› Spildevand til renseanlæg ≈ 550.000 m3 
› Slagge og aske til 

deponi/genanvendelse≈38.000 ton 
(affald) 

› Slam 51.310 ton (affald) 
› El 84.257 MWh til elnettet 
› Varme 1749 TJ til Vestforsyning og 

Struer Forsyning 

 

Projektets lokalisering 
Projektet lokaliseres i et eksisterende erhvervsområde, der afgrænser til det åbne land. 
Landskabet er stærkt præget af veje, industri, vindmøller og højspændingstracéer. 
 
Projektet er omfattet af kommuneplanen. De tidligere arealanvendelsesbestemmelser for 
projektområdet var fastlagt i rammeområde for erhverv 02.E.01, og lokalplanerne 249 og 1001. 
Det nye plangrundlag, som er tilvejebragt i tilknytning til projektet, er kommuneplantillæg nr. 
20 og lokalplan nr. 1085. Den nye lokalplan og kommuneplantillægget har til formål at 
fastlægge anvendelsen af området i overensstemmelse med projektet. Lokalplan nr. 1085 og 
kommuneplantillæg nr. 20 vedtages forud for vedtagelsen af dette kommuneplantillæg med 
retningslinjer og VVM-redegørelse. Nærmere beskrivelse af planforhold, herunder geografisk 
afgræsning, fremgår af  figur 1 og 2 samt VVM-redegørelsens afsnit 4 og 5. 
 
Vejadgangen til de nye funktioner i MEC vil ske fra en ny forbindelsesvej, som forbinder 
Hjermvej med Energivej. Hjermvej føres direkte over i den nye forbindelsesvej. Nord for den 
nye forbindelsesvej forlægges den eksisterende Hjermvej en smule. Fra den nye forbindelsesvej 
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etableres adgang til Maabjerg Bioethanol's halmlager. Adgang for al øvrig trafik til 
bioethanolanlægget sker via en adgangsvej ca. 200 m vest for udkørslen fra halmlageret. Også 
Maabjerg BioEnergy får adgang fra den nye forbindelsesvej. Dermed er der mulighed for at 
adskille den tunge trafik som kommer til de to anlæg fra øst via Hjermvej fra den øvrige trafik 
til området, som kan komme til området fra Struer Landevej via Energivej. 
 
 
2.3 Projektet er VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning 

Miljøstyrelsen har d. 9. november 2011 via Holstebro Kommune modtaget en VVM-
anmeldelse af projektet Maabjerg Energy Concept (MEC) fra ansøgeren Maabjerg Energy 
Concept. Anmeldelsen er indgivet i henhold til VVM-bekendtgørelsens § 2. 
 
Projektets hovedelementer er omfattet af flere punkter på VVM-bilagene. Anlæg på 
bekendtgørelsens bilag 1 er obligatorisk VVM-pligtige. Anlæg på bilag 2 skal screenes, for at 
afgøre om de må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Miljøstyrelsen har den 2. februar 
2012 truffet afgørelse om VVM-pligt for projektet. Projektets anlæg og aktiviteter er omfattet 
af følgende punkter i VVM-bekendtgørelsen: 
 
Bekendtgørelsens bilag 1 

 Pkt. 6b: Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af 
stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, 
og som er  
b) til fremstilling af uorganiske grundkemikalier 

 Pkt. 10: Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk 
behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF, afsnit D9) med en 
kapacitet på over 100 tons/dag. 

 Pkt. 39: Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt 
en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er 
fastsat i dette bilag. 

 
Bekendtgørelsens bilag 2 

 Pkt. 10: Risikoanlæg. Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter § 4 i 
Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer. 

 Pkt. 12: Andre anlæg.  
b) Anlæg til bortskaffelse af affald. 

 Pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, 
er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller 
udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1). 
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VVM-redegørelsens indhold 
Der blev i perioden fra 8. januar 2012 til 7. marts 2012 afholdt en offentlighedsfase, hvor alle 
borgere, foreninger, interesseorganisationer og andre myndigheder fik mulighed for at komme 
med forslag og idéer til indholdet i VVM-redegørelsen. De indkomne forslag og idéer er 
indarbejdet i VVM-redegørelsen i det omfang, de af Miljøstyrelsen er vurderet relevante for 
miljøvurderingen.  
 
Miljøstyrelsen finder, at VVM-redegørelsen udgør et kvalificeret grundlag for at kunne 
vurdere, i hvilket omfang projektet påvirker miljøet. VVM-redegørelsen udgør redegørelsen til 
kommuneplantillægget og kun de mest centrale emner fremgår direkte af 
kommuneplantillægget.  
 
 
2.4 Sammenfattende redegørelse og miljøgodkendelse  

Forslaget til kommuneplantillæg med retningslinjer for MEC-projektet er i offentlig høring i 8 
uger. På baggrund af resultatet af høringen 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 udtalelser til den sammenfattende redegørelse beslutter 
Miljøstyrelsen om kommuneplantillægget skal udstedes og hvilke vilkår der i givet fald skal 
gælde for projektet. 
 
Realisering af projektet forudsætter blandt andet at der udarbejdes en VVM-tilladelse til MEC 
og tre miljøgodkendelser for hvert af de selvstændige anlæg indenfor projektet. Tilladelserne 
vil blive udstedt såfremt Miljøstyrelsen ud fra en samlet afvejning af projektets formål og 
miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes. 
 
Udkast til VVM-tilladelse og de tre miljøgodkendelser til de anlæg, der er omfattet af projektet, 
offentliggøres sammen med dette kommuneplantillæg og VVM-redegørelsen. 
 
 

2.5 Offentliggørelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og den 
videre proces 

Debatfasen for projektet blev gennemført i perioden fra den 8. januar 2012 til den 7. marts 
2012.  Den 2. offentlighedsfase for kommuneplantillæg med retningslinjer og VVM- 
redegørelse afholdes nu med 8 ugers offentlig høring, hvor borgerne får mulighed for at komme 
med bemærkninger til projektet. 
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Indkomne bemærkninger vil indgå i den afsluttende myndighedsbehandling af projektet. Den 
endelige afgørelse forventes at foreligge i foråret 2013. 
 
Holstebro Kommune offentliggør umiddelbart forud for ovennævnte offentlighedsfase forslag 
til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 1085, der omfatter Holstebro Kommunes 
planlægning og myndighedsopgaver i forhold til det anmeldte projekt.  
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3 OVERORDNET OM PLANLÆGNINGEN  

3.1 Statens vand- og naturplaner 

Naturstyrelsen har udarbejdet statslige vand- og naturplaner, der er vedtaget i 2011. For 
projektområdet gælder nedennævnte planer på vand- og naturområdet. I forhold til redegørelse 
for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser henvises til Kommuneplantillæg 
nr. 20 vedrørende kommuneplanrammer for området samt Naturstyrelsens vejledende 
udtalelser af august og oktober 2012 vedrørende vandplanenernes retningslinje 40 og 41. 
 

Vandplaner 
Bestemmelserne for overfladevand og grundvand er fastlagt i Vandplan 2010-2015, der 
implementerer EU´s vandrammedirektiv gennem LBK nr 932 af 24/09/2009 - Bekendtgørelse 
af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder. 
Projektområdet ligger i hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord,1 der er ét ud af 23 
hovedvandoplande i Danmark med hver sin vandplan. 
 
Projektområdet ligger desuden i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), for 
hvilke der gælder retningslinjer, herunder 40 og 41, som er uddybet i Naturstyrelsens 
vejledende udtalelser af august og oktober 2012. Den vestlige del af projektområdet ligger 
inden for området for indsatsplan for Frøjk Vandværks Kildeplads2. Indsatsplanen udgør, 
sammen med Holstebro Kommunes redegørelser for varetagelse af grundvandshensynet i 
kommuneplanrammerne for projektområdet, rammen for de indsatser, der skal gennemføres for 
at sikre områdets drikkevandsinteresser. Projektet er tilpasset, og der vil i de endelige 
godkendelser blive fastsat vilkår i et omfang der sikrer, at projektet holdes indenfor denne 
ramme.Der vil ikke være en væsentlig miljøpåvirkning fra projektet, jævnfør VVM-
redegørelsens kapitel 13. 
 

Natur 
For hvert af de 252 internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark, de såkaldte Natura 
2000-områder, der er udpeget på baggrund af Danmarks forpligtelser i forhold til EU-
habitatdirektivet, EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og Ramsarkonventionen, er der udarbejdet en 
Natura 2000-plan. Der er registreret otte Natura 2000-områder indenfor 10-25 km fra 
projektområdet, hvortil der er udarbejdet og vedtaget følgende naturplaner:   
 

 N64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede 

 N224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage 

 N62 Venø, Venø Sund 
                                                 
1 Link til vandplanen: http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Se_vandplanerne/Nissum_Fjord/  
2 Link til indsatsplan for grundvand: http://www.holstebro.dk/Indsatsplaner-2262.aspx 
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 N41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø 

 N61 Skånsø og Tranemose 

 N65 Nissum Fjord N32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge 

 N32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge 

 N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø  
 
Der er i VVM-redegørelsens kapitel 12 foretaget en foreløbig habitatvurdering i 
overensstemmelse med habitatbekendtgørelsens regler om væsentlighedsvurdering  og på 
grundlag af denne kan det konstateres, at der ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning til 
disse områder fra projektet. 
 
Vurdering  
Væsentlighedsvurderingen i forhold til habitat i VVM-redegørelsens kapitel 12 er foretaget ud 
fra forudsætninger om luftemissioner fra projektets aktivitet som angivet i VVM-redegørelsens 
kapitel 9. Væsentlige dele af det anmeldte projekt er på udviklingsstadiet, og samtidig er der et 
ønske om at sikre fremdrift i det anmeldte projekt. Miljøstyrelsen har derfor vurderet at 
grundlaget for afgørelsen om tilladelse til det anmeldte projekt fastholdes gennem retningslinjer 
og vilkår af hensyn til de vurderede habitatområder 
 
VVM-redegørelsens kapitel 13 om vand beskriver projektet påvirkninger af overfaldevand og 
grundvand. En del af projektet er forsat på et udviklingsniveau.  Der er derfor behov for 
målinger af spildevand fra alle anlæg på MEC, der sendes til Holstebro Renseanlæg, for at 
kontrollere sammensætningen og koncentrationer af spildevand med henblik på, at Holstebro 
Renseanlæg kan overholde udledningskravene i bekendtgørelse 1022. Det skal ligeledes sikres i 
de myndighedstilladelser, der gives til anlæggene i projektet, at projektet ikke giver anledning 
til en merudledning af næringsstoffer, organisk stof og miljøfarlige stoffer fra Holstebro 
Centralrenseanlæg, der kan hindre målopfyldelsen i vandløb og Nissum Fjord. 
 
Projektet etableres i et områder hvor der er særlige drikkevandsinteresser, det vil derfor være 
relevant at stille vilkår til monitering af grundvandet under MEC. Moniteringen kan omfatte et 
løbende analyseprogram fra grundvandsprøver i forskellig dybde, så en eventuel 
grundvandspåvirkning kan registreres og imødegås på et tidligt tidspunkt. 
 
Det vurderes at Maabjerg Energy Concept er i overstemmes med de statslige vand – og 
naturplaner, hvis projektet gennemføres som forudsat i VVM-redegørelsen og i 
overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat for projektet. For at fastholde grundlaget 
for denne konklusion fastsættes retningslinjer og vilkår for luftemissioner fra anlægget af 
hensyn til de relevante Natura2000 områder. 
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4 KOMMUNEPLAN 2009 OG LOKALPLAN 

Den gældende Kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune med efterfølgende tillæg 
indeholder redegørelse, retningslinjer og rammer, der har betydning for Maabjerg Energy 
Concept. 
 
Holstebro Kommune udarbejder derudover et kommuneplantillæg, der justerer de eksisterende 
kommuneplanrammer for området. Dette kommuneplantillæg nr. 20 sikrer mulighed for 
realisering af projektet. Kommuneplantillæg nr. 20 forventes i offentlig høring fra d. 5. 
december 2012 til d. 30. januar 2013, og vedtages forud for dette kommuneplantillæg nr. 21. 
Bestemmelserne i det nye kommuneplantillæg er særskilt beskrevet sidst i dette afsnit. 
 

Forhold til kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer 
Der er angivet retningslinjer for 'Maabjerg bioenergianlæg' i kommuneplanens hovedstruktur, 
hvor det fremgår at "Der reserveres areal til etablering et Maabjerg bioenergianlæg (MBE)..." 
Arealet er overordnet udpeget på kort, samt beskrevet som "Det centrale produktionsanlæg 
nord for Energivej i Holstebro…" 
 
Kommuneplanens retningslinjer for byudvikling fastlægger for områder til virksomheder med 
særlige beliggenhedskrav følgende bestemmelser: 
 
16.  Der er udpeget områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Det er 

virksomheder, der for at forebygge forurening og nabogener, placeres så der tages 
vidtgående hensyn til: støj og luftforurening, grundvand, recipienter til spildevand samt 
mulighed for stort vandforbrug. For affaldsvirksomheder henvises til afsnit 5.1. I 
Miljøministeriets "Håndbog om Miljø og Planlægning" gennemgås de enkelte 
virksomhedstypers miljøforhold og der er vejledende afstandskrav i.f.t. boliger og andre 
forureningsfølsomme områder. Kravene for virksomhedskategorierne er fastsat til 150, 
300 eller 500 m og er minimumsafstande. De sikrer derfor ikke nødvendigvis, at 
Miljøstyrelsens vejledende grænser for f.eks. støj altid kan overholdes. Omvendt kan en 
konkret vurdering medføre, at de vejledende afstandskrav fraviges. 

17.  For områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav sikres:  

1) at eventuelle landzoneområder overføres til byzone,  
2) at der ikke placeres boliger, institutioner e.l. i områderne,  
3) at der i en afstand svarende til minimumsafstandene udlægges konsekvensområder, hvor 
der fremtidigt ikke må opføres boliger eller anden forureningsfølsom bebyggelse eller 
anlæg, bortset fra den bebyggelse, der er nødvendig for landbruget. 

 
Kommuneplanens retningslinjer for byudvikling fastlægger for områder til virksomheder med 
stort transportbehov følgende bestemmelser: 
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20.  Erhvervsområder der forbeholdes virksomheder med stort transportbehov udlægges 

således, 
1) at der er gode forbindelser frem til områderne fra veje af regional betydning, 
2) at der er kort afstand til jernbanenettet så der er mulighed for at føre banespor frem til 
områderne,  
3) at trafikken til og fra områderne ikke påfører boliger, institutioner o.l. højere 
støjbelastning end de anbefalede værdier i Miljøstyrelsens vejledninger. 

 
Kommuneplanens retningslinjer for affaldsvirksomheder: 
 
1. Arealudlæg til og etablering af konsekvensområder omkring virksomheder og aktiviteter 

inden for affaldsområdet med særlige beliggenhedskrav skal ske efter retningslinjerne for 
virksomheder i afsnittet om Byvækst og erhvervsområder, med mindre andet fremgår af 
retningslinjerne nedenfor for virksomhedstypen. 

2. Der udlægges et konsekvensområde på 500 m omkring Måbjergværket. Ved et eventuelt 

slamforbrændingsanlæg skal der udlægges et konsekvensområde på 500 m. 
 

Tidligere kommuneplanrammer 
Projektområdet var hidtil omfattet af kommuneplanens rammeområde 02.E.01. Området var 
udlagt til 'erhverv med særlige beliggenhedskrav; produktionsvirksomheder med særlige 
beliggenhedskrav'. Der måtte ikke etableres boliger i området. 
 
 

Nye kommuneplanrammer 
Holstebro Kommune har vurderet, at der som supplement til de eksisterende bestemmelser er 
behov for at ændre på bestemmelserne vedrørende bygningshøjder. Holstebro Kommune 
ønsker tillige at udvide arealet, så et område nord projektområdet inddrages i 
kommuneplanrammen. Denne planproces gennemføres umiddelbart forud for og i tilknytning 
til VVM-processen for projektet, der omfatter Maabjerg Energy Concept.  
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Figur 3: Afgrænsning af kommuneplanramme 02.E.01 - til venstre er vist den tidligere afgrænsning, til højre den 
reviderede 

 
Rammeområdet for projektet er fortsat rammeområde 02.E.01, men områdets afgrænsning 
ændres, så den fremover er som vist i figur 3 til højre. Rammen for hvilke bygningshøjder, der 
maksimalt kan fastsættes i en lokalplan for arealer inden for kommuneplanens område 02.E.01 
udvides.  
 
Samtidig indsnævres rammen for hvilke anvendelsesformål, der kan fastsættes i en lokalplan 
for arealer inden for samme område og det sydligere område 02.E.02 omkring Nupark. Område 
02.E.01 udlægges til 'erhverv med særlige beliggenhedskrav, herunder VVM-pligtige anlæg i 
henhold til planlovens § 11 g: Produktionsvirksomheder med større belastning af 
omgivelserne'. Der må ikke etableres boliger i området. 
 
Afgrænsning af område 02.E.01 justeres nogle meter mod øst, hvorved Hjermvej medtages på 
en strækning, hvor vejen påregnes forlagt. 
 

Tidligere lokalplaner 
Projektområdet har hidtil været omfattet af lokalplanerne nr. 249 og 1001 som vist i figur 4. 
 

Ny lokalplan  
Projektområdet er omfattet af lokalplan nr. 1085 som vist i figur 4. Lokalplanen er udarbejdet 
under hensyn til de ændrede rammer. Retningslinjer i nærværende kommuneplantillæg kan 
rummes indenfor lokalplanen. 
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Figur 4: Tidligere lokalplangrænser for området (tv.) og ny lokalplangrænse (th.) 
 

Vurdering  
Dette kommuneplantillæg, der omfatter retningslinjer for Maabjerg Energy Concept med 
tilhørende VVM-redegørelse, er i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer og 
lokalplaner, jævnfør VVM-bekendtgørelsen, BEK. 1510 af. 15.dec. 2012, § 11, stk. 2. 
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5 ØVRIGE BINDINGER 

5.1 Natura 2000 og bilag IV-arter: 

En række dyr, planer og naturtyper er så sjældne eller er gået så meget tilbage i EU, at de 
enkelte medlemslande har forpligtet sig til at gøre en særlig indsats for dem. Reglerne er 
implementeret med bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.3 
Der er ingen Natura 2000- områder i nærområdet. De nærmeste Natura 2000-områder er 
følgende - områderne indenfor 10-20 km er listet med stigende afstand til MEC: 
 

 N64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede – afstand 10- 25 
km 

 N224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage – afstand 13- 20 km 

 N62 Venø, Venø Sund – afstand 11-22 km 

 N41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø -17-25 km 

 N61 Skånsø og Tranemose- 17-19 km 

 N65 Nissum Fjord 16- 30 km 

 N32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge 16- 23 km 

 N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø 16-49 km 
 
Projektet er behandlet i overensstemmelse med habitatdirektivets krav om 
konsekvensvurdering og den forudgående screening (væsentlighedsvurderingen), jf. 
habitatbekendtgørelsens § 6, og § 7. 
  
Den foreløbige konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsen, se VVM-redegørelsen kap. 
12, viser, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de naturtyper og arter, som 
udgør udpegningsgrundlaget for de nærmeste Natura 2000-områder. Denne vurdering bygger 
særligt på den forholdsvist store afstand mellem de internationale naturbeskyttelsesområder og 
de potentielle miljøpåvirkninger fra MEC i forhold til udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
områderne. 
  
I forhold til bilag IV-arter i projektområdet vurderes det, at yngle- og rasteområde for stor 
vandsalamander og spidssnudet frø potentielt kan blive påvirket af MEC. Dels bliver der 
nedlagt et vandhul, og to andre ligger ganske tæt på anlægsområdet og antages at blive 
påvirket. Det vurderes, at de afværgeforanstaltninger, der foretages i form af etablering af 

                                                 
3 Bekendtgørelse nr. 408 af 01. 05. 2007 om bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

19 



erstatningsvandhuller forud for anlægsarbejdets påbegyndelse samt afskærmning af to 
vandhuller, vil være tilstrækkeligt for at sikre arternes økologiske funktionalitet i lokalområdet. 
Arter af flagermus vil kunne forekomme sporadisk i området under fødesøgning, men 
projektområdet vurderes ikke at være et yngle- eller rasteområde. 
Ingen øvrige bilag IV-arter vurderes at kunne skades af projektet.  
 
Vurdering 
For at fastholde det grundlag for vurdering af projektet i forhold til habitatreglerne, der er lagt 
til grund i VVM-redegørelsen, vil der blive fastsat retningslinjer for projektet herom. I 
forbindelse med de miljøgodkendelser, der indgår i projektet, og eventuelle ændringer heraf, vil 
bygherre for MEC-projektet skulle sikre at alle relevante projekter til sammen kan rummes 
indenfor den pågældende retningslinje, og miljøgodkendelsesmyndigheden vil fastsætte vilkår i 
eventuelle godkendelser i overensstemmelse hermed. 
 

5.2 Risiko  

Resultaterne af risikovurderingen indgår som en vigtig del af VVM-redegørelsen i dette projekt 
og er afgørende for udlæg af sikkerheds- og planzoner i kommuneplantillægget.   
Under de nuværende forhold er det kun Maabjerg BioEnergy, der er omfattet af den såkaldte 
risikobekendtgørelse (Miljøministeriets bekendtgørelse BEK nr. 1666 af 14/12/2006), og der 
foreligger et lovpligtigt sikkerhedsdokument som bilag til miljøansøgningen. Af denne fremgår 
identificerede uheldsscenarier, som alle drejer sig om uheld med biogas.  
Ved udslip af biogas kan der ved antændelse opstå en jetbrand, gasskybrand eller en 
gasskyeksplosion. Skadevoldende effekter fra disse hændelser vil være enten varmestråling ved 
brand eller eksplosionsovertryk ved eksplosion. Derudover vil der være giftvirkning af 
biogassen som følge af dennes indhold af bl.a. svovlbrinte og ammoniak. Rækkevidden af den 
skadevoldende effekt er dog kort, da biogas i det eksisterende anlæg befinder under et 
forholdsvist lavt tryk. Tidligere blev biogas til Vinderup trykket op til et niveau på 4,6 barg. 
Dette er dog siden ændret, således at biogas til Vinderup forlader Maabjerg BioEnergy's 
matrikel ved et tryk på ca. 700 mbar. 
 
MEC-projektet medfører udbygning af Maabjerg BioEnergy med supplerende biogasreaktorer. 
Dette betyder dog kun ganske lidt i risikomæssig forstand. Væsentligere er, at der opstilles et 
elektrolyseanlæg, der spalter vand i henholdsvis brint og ilt. Begge disse stoffer skal i det 
udbyggede anlæg produceres og opbevares under et højt tryk på ca. 30 barg. Både brint og ilt 
optræder som navngivne risikostoffer i risikobekendtgørelsen som henholdsvis brandfarlig og 
brandnærende. Af de udførte konsekvensberegninger fremgår, at brint klart vil give det største 
ekstrabidrag til risiko i omgivelserne fra Maabjerg BioEnergy med et muligt farligt 
eksplosionstryk på 0,05 bar ud i en afstand af 400 meter fra udslipsstedet. 
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Projektet indebærer også opgradering af biogas til biometan af naturgaskvalitet i et såkaldt 
trykvandsanlæg. I dette anlæg trykkes biometan op til ca. 7 barg. Der vil således kunne slippe 
metan ud fra de ellers lukkede systemer og give en forholdsvis stor konsekvensafstand ved 
antændelse, Af konsekvensrapporten fremgår det, at der vil kunne opstå farligt eksplosionstryk 
ud i en afstand af ca. 465 meter fra udslipsstedet. Dette system påvirker således i betydende 
grad det samlede risikobillede. 
 
MEC indebærer også etablering af nyt anlæg til fremstilling af bioethanol fra halm. Dette anlæg 
vil ikke være omfattet af risikobekendtgørelsen, da mængden af bioethanol ikke er tilstrækkelig 
stor. Anlægget indgår med et bidrag til den samlede risikoopgørelse for MEC projektet, 
herunder med dominobetragtninger i forhold til Maabjerg BioEnergy. Opbevaring af den 
producerede bioethanol, der er et letantændeligt flygtigt stof, foregår i tanke med kun et ganske 
svagt overtryk og ved moderate temperaturer. Uheld derfra bidrager kun i beskedent omfang til 
risikobilledet, selvom de største konsekvensafstande er ca. 285 meter fra disse i forbindelse 
med mulige tankeksplosioner. Sandsynligheden for dette er dog meget lille, da tankene vil være 
kvælstofdækkede. Væsentligere er selve produktionsprocessen, hvor der foregår 
opkoncentrering af den dannede bioethanol ved destillation. Under denne proces vil bioethanol 
optræde under et tryk på ca. 5,3 barg og en temperatur over dets normale kogepunkt. Ved 
udslip til atmosfæren af denne varme tryksatte bioethanol vil der dannes en større gassky, der 
ved antændelse vil kunne give en gasskybrand og eventuelt derudover en gasskyeksplosion. 
Det fremgår af risikoanalysen, at et eksplosionsovertryk på 0,05 bar vil kunne nå ud i en 
afstand af ca. 425 meter. 
 
Vurdering 
Der er udarbejdet opdaterede risikodokumenter, og der er i regi af VVM- processen udarbejdet 
en risikoanalyse. Risikoanalysen er opsummeret i en særskilt bilag vedlagt VVM-redegørelsen 
og er endvidere opsummeret i VVM-redegørelsen kapitel 7 og 10. Det vurderes, at projektet 
kan gennemføres som oplyst og VVM-redegørelsen med bilag giver et retvisende billede af den 
risiko, der er forbundet med det anmeldte projekt. For at fastholde forudsætningerne for den 
gennemførte risikoanalyse vil der bliver udarbejdet retningslinjer der indeholder en 
planlægningszone og en sikkerhedszone. 
 

5.3  Affald  
MEC-projektet omfatter en optimal udnyttelse af råvare og affald med henblik på produktion af 
energi. MEC – projektet bygger på en helhedstænkning af flere energiproducerede enheder i et 
koncept, hvor synergien mellem de enkelte løsninger udnyttes optimalt gennem nyttiggørelse 
og af masse- og energistrømmene mellem enkeltanlæggene.  
Synergien mellem de forskellige enkeltanlæg understøttes ved, at biprodukter fra en proces kan 
anvendes som råvarer i en anden proces eller afsættes som gødning eller til andre industrier. 
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Forbruget af ressourcer og produktion af affald under etablering af anlægget er opgjort på basis 
af projektforslaget samt forretningsplanen, dateret april 2012. De enkelte anlæg er beskrevet i 
nærmere detaljer i VVM-redegørelsen  kapitel 5 (Teknisk beskrivelse af eksisterende og nye 
anlæg), hvorfor der her fokuseres på de synergier, der er karakteristiske for MEC. 
Der er foretaget en beregning af det forventede forbrug af råmaterialer, halm, flis og andre 
biobrændsler og mængderne af restprodukter. Håndtering og bortskaffelsen af restprodukter er 
kort beskrevet. 
 
Vurdering 
VVM-redegørelsen er vurderet at være retvisende for så vidt angår anvendte 
produktionsprocesser, råvarer og affald. For at fastholde at de miljøgodkendelser, der skal 
gives, ligger indenfor MEC-projektets rammer, vil der blive fastsat retningslinjer vedr. brug af 
affald og råvarer. 
 
På baggrund af Miljøportalens data om kortlagte V1 eller V2 områder er de eksisterende 
forhold med hensyn til forurenet jord i området beskrevet. Der fastsættes ikke retningslinjer for 
så vidt angår forurenet jord, der ligger indenfor Regionens myndighedsområde.  
 
 
5.4 Vand  

Projektområdet er omfattet af Holstebro Kommunes spildevandsplan. De kloakerede områder 
er separatkloakeret, hvilket vil sige, at spildevand og overfladevand ledes i hvert sit 
ledningssystem. Spilde- og procesvand afledes til Holstebro Centralrenseanlæg, før det rensede 
vand udledes til Storå. Regnvand fra området ledes i et regnvandssystem med udløb Frøjk Bæk 
og Lægård Bæk og herefter i Storå. 
 
Holstebro Centralrenseanlæg er et fuldt udbygget renseanlæg med rensning for organisk stof, 
kvælstof og fosfor. Anlægget er godkendt til en kapacitet på 188.000 PE (personækvivalenter). 
Anlægget er dog dimensioneret til 230.000 PE. Anlægget belastes typisk med ca. 133.000 PE 
og ca. 5,7 mio. m3 (gennemsnit for perioden 2005-09 i spildevandsplan), og har således en 
betydelig reservekapacitet. Det rensede vand udledes til Storå. 
 
Det er i VVM-redegørelsen forudsat, at alt spildevand og overfladevand for MEC-projektet 
skal tilsluttes fællesanlæg til håndtering af spildevands- og regnvandssystemer. Forud for 
tilledning af vand fra MEC-projektet til det centrale spildevandsrensningsanlæg og 
regnvandssystem i Holstebro kan der som betingelse for en tilslutningstilladelse være krav om 
etablering af forrensning og/eller forsinkelsesbassiner, hvilket der er plads til indenfor koncepts 
område. 
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Vurdering 
Det er i VVM-redegørelsen forudsat, at spildevand fra anlæg, der indgår i MEC-projektet, 
forsat tilsluttes det fælles kollektive spildevandsanlæg i Holstebro. Det er ligeledes også 
forudsat, at overfladevand og regnvand fortsat tilsluttes det fælles regnvandssystem. Det bør 
sikres i den videre myndighedsbehandling, at projektet ikke giver anledning til en 
merudledning af næringsstoffer, organisk stof og miljøfarlige stoffer fra Holstebro 
Centralrenseanlæg, der kan hindre målopfyldelsen i vandløb og Nissum Fjord.  Der vil blive 
fastsat kommuneplanretningslinjer, der tydeliggør projektets forudsætninger for håndtering af 
spildevand og overfladvand som vurderet i VVM-redegørelsen. Af hensyn til håndtering af 
spildevand fra MEC-projektet kan der være behov for etablering af forrensnings- og eller  
forsinkelsesbassiner. Afgørelser herom beror på Holstebro kommunes vilkår for 
tilslutningstilladelse til det fælles anlæg for håndtering af spildevand. De respektive anlæg der 
etableres indenfor projektet skal samlet set kunne rummes indenfor retningslinjerne. 
 

5.5 Støj  

Støjforholdene er belyst i VVM redegørelsens kapitel 8. Der findes ingen lovmæssige krav 
vedr. grænseværdier for støj og vibrationer i forbindelse med anlægsarbejder. Det er op til de 
lokale myndigheder at fastsætte krav vedr. grænseværdier og driftstider for arbejders udførelse. 
Normalt vurderes støj fra anlægsarbejder i forhold til en støjgrænse på 70 dB(A) mandag - 
fredag kl. 07-18 og 40 dB(A) i øvrige tidsrum. 
 
Der forventes i anlægsfasen at forekomme almindelige bygge- og anlægsaktiviteter. Det 
forventes, at særligt støjende aktiviteter begrænses til at foregå i dagperioden og det vurderes, 
at der ikke vil være problemer med at overholde ovennævnte støjgrænseværdier. 
Det beregnede støjbidrag fra de enkelte virksomheder jf. Tabel 2, opskrives, således at 
støjniveauet ved den mest belastede nabo sættes lig 40 dB og resultatet ved de øvrige naboer 
korrigeres tilsvarende. For Maabjerg Bioethanol er højeste værdi netop 40 dB ved Asmosevej 
1, hvorfor der ikke skal korrigeres yderligere i de øvrige referencepunkter. For Maabjerg 
Bioenergy er den højeste værdi 38 dB ved Asmosevej 1, og resultatet skal i alle 
referencepunkter korrigeres med +2 dB. For Måbjergværket er den højeste værdi 34 dB ved 
Asmosevej 2/Nørhedevej 1, og resultatet skal i alle referencepunkter korrigeres med +6 dB. 
Med anvendelse af disse forudsætninger, kan den kumulative støjbelastning beregnes som 
angivet i nedenstående Tabel 2 

Tabel 2 Beregnede kumulative støjbidrag i dB(A)ved udnyttelse af støjmæssig ramme i natperioden 

Referencepunkt Maabjerg  

Bioethanol 

Maabjerg 

BioEnergy 

Måbjerg- 

værket 

Sum 

1 - Asmosevej 1 40 40 39 44 

2 - Asmosevej 2 36 38 40 43 

3 - Nørhedevej 3 31 35 39 41 

23 



4 - Nørhedevej 1 29 34 40 41 

5 - Struer Landevej 20 31 35 32 38 

8 - Struer Landevej 9 29 36 38 40 

10 - Boligområde 02.B.01 21 25 31 32 

 

Det fremgår af tabel 2, at støjgrænsen på 40 dB(A) om natten er ikke overholdt ved 4 
enkeltboliger i det åbne land, hvis alle anlæg hver især og på samme tid har et støjniveau 
svarende til de vejledende støjgrænser. 
 
MEC har foreslået, at der i udbudsbetingelserne for nye anlæg blive stillet krav til 
anlægsleverandører om, at det samlede anlæg overholder de mest skærpede støjgrænseværdier i 
natperioden ved de nærmeste beboelser 
 
Vurdering  
Miljøstyrelsen vurderer at støjbilledet er retvisende og beskrevet på et niveau, der er 
fyldestgørende som grundlag for udarbejdelse af kommuneplantillæg med retningslinjer. Støj 
fra de anlæg, der indgår i MEC-projektet, skal samlet set kunne rummes indenfor MEC-
projektets retningslinje vedrørende støj.  
 

5.6 Afgasset biomasse  

Den afgassede biomasse vil omfatte fraktioner, der kan udbringes på landbrugsjord, og fiber 
der afbrændes på Måbjergværket. Det er forudsat i VVM-redegørelsen, at Måbjergværkets 
kedelanlæg som anvendes til at forbrænde fiberen fra biogasanlægget og lignin fra 
produktionen af bioethanol, udformes så næringsstoffer fra den afbrændte afgassede biomasse 
kan opsamles og udnyttes som gødning på landbrugsarealer.  
 
Holstebro Kommune har ved afgørelse af 31. august 2012 vurderet afgasse biomasse for 
Maabjerg BioEnergy. Det fremgår, at omfanget af den afgassede biomasse der skal håndteres 
efter MEC-projektets gennemførelse, kan rummes indenfor de udbringningsarealer, der er 
omfattet af den eksisterende VVM-redegørelse for Maabjerg BioEnergy fra 2008, som ligger til 
grund for Holstebro Kommunes afgørelse af 31. august 2012 vedr. udbringningsarealer der 
indgår til håndtering af den afgasset biomasse. 
 
Den afgassede biomasse fra MEC-projektet forventes ikke at overstige den mængde, der 
tidligere er VVM-vurderet for Maabjerg BioEnergy. Hvis det viser sig, at der er behov for 
yderligere udbringningsarealer, når projektet er fuldt etableret i 2015, skal disse vurderes i 
overensstemmelse med de VVM- og habitatregler, der er gældende på dette tidspunkt. 
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I henhold til slambekendtgørelsens § 10 er det en forudsætning for at anvende den afgassede 
biomasse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, at der maksimalt må anvendes 25 % andre 
biomasser end husdyrgødning beregnet på tørstofbasis. Af tabel 1 nedenfor fremgår det, at der 
efter projektets gennemførelse vil komme ca. 80 % (100-19,7 %) fra andre biomasser end 
husdyrgødning (gul markering). Det skyldes, at melasse fra produktionen af biomasse, har et 
meget højt tørstofindhold. Dermed kan det ikke efter gældende regler udbringes efter 
husdyrgødningsbekendtgørelsen.  
 
Tabel 1: Maabjerg BioEnergy's tilførsel af affald og råvarer. Grøn markering er nuværende fordeling af tørstof. 
Gul markering er fordeling af tørstof ved ekstra tilførsel af C-5 melasse fra produktion af bioethanol på Maabjerg 
Bioethanol.  
 Tørstof, ton Fordeling % Fordeling % 
Husdyrgødning 31.307 81,4 19,7 
Valle, pulp m.v. 7.140 18,6 4,5 
Sum 38.447 100  
    
Melasse 120.640  75,8 
Sum 159.087  100 

 
 
Der er vedtaget en ny husdyrgødningsbekendtgørelse (BEK nr. 804 af 18/07/2012), som åbner 
op for muligheden for at anvende afgasset vegetabilsk biomasse som gødning. Men hvis 
slambekendtgørelsen ikke ændres tilsvarende, skal 513.000 ton afgasset biomasse fra den 
grønne linje udbringes som slam efter slambekendtgørelsens regler. 
 
Der pågår et udredningsarbejde vedrørende VVM-behandling af udbringning af afgasset 
biomasse fra biogasanlæg. Udredningen omfatter blandt andet en afklaring af i hvilket omfang, 
de arealer, der anvendes til udbringning af afgasset biomasse fra et biogasanlæg, udgør en 
integreret del af biogasanlægget. Naturstyrelsen har i en foreløbig udmelding i vejledning af 25. 
september 2012 angivet at afgasset biomasse fra biogasanlæg skal håndteres som angivet i 
vejledning af  07. marts 2008 indtil den udredning, der pågår, er afsluttet.   
 
Vurdering 
Kommuneplantillægget vil indeholde retningslinjer, der bidrager til at sikre, at håndtering af 
afgasset biomase kan rummes indenfor de forudsætning der ligger til grund for VVM-
redegørelsen.  
 

5.7 Kystnærhedszonen 

Projektområdet ligger udenfor kystnærhedszonen. 
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5.8 Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer 

I den sydlige ende af projektområdet er der nogle levende hegn/beplantninger, der er registreret 
som fredskov med tilhørende skovbyggelinjer væk fra projektområdet. Fredskovsområderne 
ligger omkring dele af MEC, der allerede er etableret (Måbjergværket). 
 

5.9 § 3-områder 

Inden for projektområdet findes tre mindre søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Mindst 
en af disse vil blive fyldt op ved anlæg af projektet. Som beskrevet i afsnit 6.1 etableres der 
erstatningsvandhuller. Enhver tilstandsændring af beskyttet natur kræver dispensation fra 
Holstebro Kommune. Holstebro Kommune har modtaget ansøgning om nedlæggelse af 3 
vandhuller 
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6 KOMMUNEPLANTILLÆG FOR MAABJERG ENERGY 
CONCEPT. 

Kommuneplantillæg med hjemmel i planlovens § 11a, stk. 7, omfatter virksomheder, der skal 
miljøvurderes i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsens præmisser. Det betyder, at 
Kommuneplantillæg med retningslinjer, der alene er udarbejdet af hensyn hertil, rummer 
retningslinjer der omfatter mere en blot de planforhold der relaterer til arealanvendelsen.  
 
Maabjerg Energy Concept kan efter VVM-reglerne gennemføre de anmeldte projekter indenfor 
VVM-redegørelsens forudsætninger og rammer og med de begrænsninger, der følger af 
vilkårene i miljøgodkendelserne for henholdsvis Måbjergværket og Maabjerg Renescience, for  
Maabjerg Bioethanol samt for Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen. VVM-redegørelsen 
supplerer de eksisterende VVM-redegørelser for Maabjergværket og Maabjerg Bioenergy. 
 
Det forudsættes at de anlæg, der etableres indenfor det område, der er omfattet af VVM-
redegørelsen for Maabjerg Energy Concept, skal samlet set etableres i overensstemmelse med 
retningslinje 4-9. 
 
Fremtidige planforhold fastlægges med nedenstående retningslinje 1-3. 
 
 
6.1 Retningslinjer 

Med udstedelsen af kommuneplantillægget for Maabjerg Energy Concept tilføjes nedenstående 
retningslinjer til Kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune, jf. planlovens § 11 g om VVM-
pligtige anlæg. 
 
Dette kommuneplantillæg giver mulighed for etablering af anlæg for Maabjerg Energy 
Concept, nærmere bestemt etablering af Maabjerg Bioethanol, samt udvidelse af Maabjerg 
Bioenergy og Måbjergværket. Området der er omfattet af kommuneplanretningslinjerne 

fremgår af figur 5 og er beliggende i kommuneplanens rammeområde 02.E.01. 
 
Med vedtagelsen af nærværende kommuneplantillæg fastlægges følgende nye retningslinjer. 
Eksisterende retningslinjer bibeholdes og ændres ikke ved dette kommuneplantillæg: 
 

 Retningslinje 1 for Maabjerg Energy Concept - VVM 
Konsortiet Maabjerg Energy Concept kan etablere og udvide anlæg i de angivne 
anlægsområder der fremgår af figur 5 og indenfor rammerne af de forhold, der er 
undersøgt i VVM-redegørelsen.  
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Figur 5: Kommuneplanretningslinjer omfatter Maabjerg Bioethanol (gul), Maabjerg Bioenergy (rød) 
og Måbjergværket (turkis). Kommuneplanrammeområdet er angivet medsort markering 
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 Retningslinje 2 for Maabjerg Energy Concept - planlægningszone 

Der indføres en planlægningszone om MEC. Planlægningszonen tager udgangspunkt i 
konsekvensafstanden for det værst mulige uheld (maksimal konsekvensafstand). Det 
værst mulige uheld er karakteriseret ved det uheld, som har den største 
konsekvensafstand, og som har en hyppighed større end eller lig med 1 uheld pr. 1 
milliard år. 

 

             

Figur 6: Planlægningszone for MEC efter retningslinje 2 

 
Planlægningszonen ligger indenfor den grønne markering, der fremgår af figur 6 
ovenfor. Den udlagte planlægningszone forhindrer ikke planlægning for de naboarealer, 
der ligger indenfor planlægningszonen under forudsætning af: 

 At den samfundsmæssige risiko ligger indenfor risikomyndighedernes 
acceptkriterium 

 At der fortsat ikke kan etableres institutioner med svært evakuerbare personer og 
institutioner, der indgår i det offentlige beredskab (f.eks. hospitaler, brand- og 
politistationer) 

 At der fortsat ikke kan etableres nye anlæg og ske udvidelse af eksisterende 
virksomheder, der medfører øget risiko for dominoeffekt.  
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 Retningslinje 3 for Maabjerg Energy Concept - sikkerhedszone 

 Der indføres en sikkerhedszone om MEC - sikkerhedszonen tager udgangspunkt i 
10-6 iso-risikokurven. Sikkerhedszonen er vist på figur 7 og ligger indenfor den 
orange markering. Indenfor sikkerhedszonen må der ikke etableres ny følsom 
anvendelse, som f. eks boliger, institutioner, forretninger, hoteller med 
overnatning, eller steder hvor der opholder sig mange mennesker. 

 Der kan etableres nye og ske udvidelse af eksisterende virksomheder, når 
følgende retningslinjer er overholdt: 
 Den stedbundne individuelle risiko er mindre end eller lig med 10-5 pr. 

år. 
 Nye anlæg/udvidelser ikke medfører øget risiko for dominoeffekter. 
 Nabovirksomheders medarbejder er informeret om risikoforhold og 

håndtering af uheldssituationer. 
 

      

Figur 7: Sikkerhedszone for MEC efter retningslinje 3 

 
 

 Retningslinje 5: Maabjerg Energy Concept kan nyttiggøre de alternative brændsler, 
affald og råmaterialer, der er behandlet i nærværende VVM-redegørelse til 
produktionen af energi og bioethanol.   
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 Retningslinje 6: Støj: Ved myndighedernes udarbejdelse af tilladelser og godkendelser 

for driften af virksomhederne inden for Maabjerg Energy Concept skal det med vilkår 
sikres, at de forudsætninger, der ligger til grund for VVM-redegørelsen og som fremgår 
af nedenstående tabel, kan overholdes. Tabellen viser det beregnede støjbidrag i dB(A) 
ved udnyttelse af de vejledende støjgrænser på de tre anlæg i MEC-projektet i 
natperioden 

Tabel: Beregnede kumulative støjbidrag i dB(A)ved udnyttelse af støjmæssig ramme i natperioden 

 Maabjerg 
Bioethanol  

Maabjerg 
Bioenergy 

Måbjerg 
Værket 

Sum 

1. Asmosevej 1 40 40 39 44 
2. Asmosevej 2 36 38 40 43 
3.Nørhedevej 3 31 35 39 41 
4. Nørhedevej 1 29 34 40 41 
5. Struer Landevej 20  31 35 32 38 
8. Struer Landevej 9 29 36 38 40 
10 Boligområde 
02.B.01 

21 25 31 32 

 
 Retningslinje 7: Vand: Ved myndighedernes udarbejdelse af tilladelser og 

godkendelser for driften af virksomhederne indenfor Maabjerg Energy Concept skal det 
med vilkår sikres: 
 At spildevand fra anlæg, der indgår i MEC-projektet, fortsat tilsluttes Holstebro 

Centralrenseanlæg. Det er ligeledes også forudsat at overfladevand og regnvand 
fortsat tilsluttes det fælles regnvandssystem.  

 At projektet ikke giver anledning til en merudledning af næringsstoffer, organisk 
stof og miljøfarlige stoffer fra Holstebro Centralrenseanlæg, der kan hindre 
målopfyldelsen i vandløb og Nissum Fjord.   

 At der foretages kontrol af sammensætningen og koncentrationer af spildevand med 
henblik på, at Holstebro Centrale renseanlæg kan overholde udledningskravene i 
bekendtgørelse 1022. 

 At der foretages monitering af grundvandet under MEC. Moniteringen kan omfatte 
et løbende analyseprogram fra grundvandsprøver i forskellig dybde, så en eventuel 
grundvandspåvirkning kan registreres og imødegås på et tidligt tidspunkt. 

 

 Retningslinje 8: Natur. Det forudsættes, at de planlagte anlæg indenfor MEC-projektet 
ikke giver anledning til skade på Natura 2000-områder. Derfor skal der i 
myndighedernes tilladelser og godkendelser der medfører luftforurening, som kan nå ud 
til nærmeste Natura 2000 område - nr. N64 Idom Å og Ormsturp Hede - med vilkår 
sikres, at MEC-projektet ikke medfører:  
 En deposition af N der overstiger 0,07 kg/N/ha/år i habitatområdet i en afstand af 10 

km fra MEC. 
 En deposition af Hg (kviksølv) der overstiger 0,20 mg/m2/år i en afstand af 200 

meter fra anlægget 
 En deposition af Cd (cadmium) der overstiger 0,18 mg/m2/år i en afstand af 200 

meter fra anlægget 
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 En deposition af Cu (kobber) der overstiger 4,24 mg/m2/år i en afstand af 200 meter 
fra anlægget 

 En deposition af Ni (nikkel) der overstiger 0,36 mg/m2/år i en afstand af 200 meter 
fra anlægget 

 En deposition af Cr (crom) der overstiger 0,22 mg/m2/år i en afstand af 200 meter 
fra anlægget 

 En deposition af As (arsen) der overstiger 0,25 mg/m2/år i en afstand af 200 meter 
fra anlægget 

 En deposition af Pb (bly) der overstiger 0,91 mg/m2/år i en afstand af 200 meter fra 
anlægge 

 En deposition af furfural der ikke overstiger 0,00007 mg/m2/år i en afstand af 10 
km fra anlægget. 

  

 Retningslinje 9: Afgasset biomasse: Ved myndighedernes udarbejdelse af tilladelser 
og godkendelser for driften af virksomhederne indenfor Maabjerg Energy Concept skal 
det med vilkår sikres, at den afgassede biomasse håndteres i overensstemmelse med 
forudsætningerne i VVM-redegørelsen, herunder  

 At afgasset biomasse fra MEC- projektet håndteres i overensstemmelse med 
Holstebro Kommunes afgørelse af 31. august 2012. 

 At tørstofdelen af den afgassede separerede biomasse afbrændes. 
 
Indtil nye og mere klare regler for håndtering af afgasset biomasse fra biogasanlæg 
foreligger, vil nye udbringningsarealer blive vurderet ud fra følgende kriterier med 
mindre der er særlige habitat- og vandoplande hensyn der taler imod: 
 

 Kan den separerede afgassede biomasse (rejektdelen) uden videre udbringes på 
marker inden for anlæggets naturlige opland, fordi denne biomasse kan betragtes 
som handelsgødning, forstået som at anvendelse heraf ikke vil give en 
næringsstofbelastning, der overstiger den der findes ved regelret drevet 
plantebrug der anvender handelsgødning. 

 Kan den separerede afgassede biomasse (tørstofdelen) udbringes på marker så 
udbringningen ikke vil give en næringsstofbelastning, der overstiger den der 
findes ved regelret drevet plantebrug der anvender handelsgødning 

 Vil den afgassede biomasse (og/eller separeret afgassede biomasse), blive leveret 
retur til en leverandører, der har en husdyrgodkendelse, og vil udbringningen 
ske i overensstemmelse med den tilladelse, denne producent har 

 Kan biogasanlægget dokumentere anden miljømæssig forsvarlig og regelret 
håndtering af den afgassede biomasse? 
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7 KLAGEVEJLEDNING  

Klagevejledning vil blive indsat efter høringen og når et endeligt vedtaget dokument 
offentliggøres 
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for at indgå i den endelige vurdering af, om projektet kan gennemføres.  

 

 

mailto:aar@mst.dk
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