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Udstedelsesbrev kommuneplantillæg 
 
Udstedelse af kommuneplantillæg nr. 21 til Holstebro Kommunes 
Kommuneplan 2009 med kommuneplanretningslinjer for Maabjerg 
Energy Concept  
 
Til Holstebro Kommunes Kommuneplan 2009 udstedes hermed 
kommuneplantillæg nr. 21 med kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy 
Concept. 
 
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. 

 
Med udstedelsen af kommuneplantillægget for Maabjerg Energy Concept 
suppleres retningslinjer til Kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune, med 
følgende retningslinjer:  
 

 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). Den nye vold er angivet med lille. 
Kommuneplanrammeområdet er angivet med sort markering. 

 

 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. 
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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.  

 

 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. 
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Figur 7: Sikkerhedszone for MEC efter retningslinje 3 

 
 Retningslinje 4: Maabjerg Energy Concept kan nyttiggøre de alternative 

brændsler, affald og råmaterialer, der er behandlet i nærværende VVM-
redegørelse, til produktionen af energi og bioethanol.   

 
 Retningslinje 5: 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 den sammenfattende redegørelse, 
overholdes. Det forudsætter, at der etableres volde som angivet i figur 8: 

 

                           
 

Figur 8. Nye støjvolde er angivet med mørkbrun markering  
indenfor den sorte afgrænsning og omfatter den nordlige 
afgræsning af projektområdet og en mindre del af den østlige 
del af projektområdet. 
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 Retningslinje 6: Vand: Ved myndighedernes udarbejdelse af tilladelser 
og godkendelser for driften af anlæg, der indgår i MEC-projektet, 
forudsættes, at disse 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 Centralrenseanlæg 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 7: 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 
 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 8: 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 habitathensyn, der taler 
imod: 
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 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 leverandør, 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? 

 
Retningslinjerne indsættes i Holstebro Kommunes digitale kommuneplan. 
 
Udstedelsen vil blive offentliggjort på www.mst.dk fredag den 3. maj 2013. 
 
Kommuneplantillægget giver mulighed for, at Miljøstyrelsen kan give tilladelse til 
at etablere de tre anlæg, der indgår i Maabjerg Energy Concept I/S på nærmere 
vilkår. De tre anlæg er: 

 Maabjerg Bioethanol (nyetablering).  
 Måbjergværket og Maabjerg Renescience (udvidelse af eksisterende 

anlæg).  
 Maabjerg BioEnergy og Maabjerg Hydrogen (udvidelse af eksisterende 

anlæg).  
 
Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVM-pligtige 
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). 
 
Miljøstyrelsen varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver og 
beføjelser for anlægget, fordi anlæg i konceptet er s-mærket, jf.  § 5 stk. 2 i 
godkendelsesbekendtgørelsen for listevirksomheder (BEK. nr.1454 af 20 dec. 
2012) og dermed overgår hele projektet, jf. § 10 stk. 2, jf.§ 11 stk.2 § 6 i VVM 
bekendtgørelsen (BEK. Nr. 1510 af 15. dec. 2010). En eventuel senere ændring af 
tillægget forudsætter Miljøstyrelsens accept. 
 
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget giver Miljøstyrelsen de 
respektive ejere i Maabjerg Energy Concept I/S miljøgodkendelse til  

 Maabjerg Bioethanol (nyetablering). Ejeren er Maabjerg Energy Concept 
I/S 

 Måbjergværket og Maabjerg Renescience (udvidelse af eksisterende 
anlæg). Ejeren er DONG Energy Thermal Power A/S 

 Maabjerg BioEnergy og Maabjerg Hydrogen (udvidelse af eksisterende 
anlæg). Ejeren er Maabjerg BioEnergy Drift A/S  

 
Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33. 
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Redegørelse for planprocessen 
Kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse er en forudsætning for 
at meddele miljøgodkendelse til de tre anlæg, der indgår i Maabjerg Energy 
Concept I/S 
 
Som en del af planprocessen har forslaget til kommuneplantillæg for Maabjerg 
Energy Concept I/S været i offentlig høring. Da høringsperioden udløb havde 
Miljøstyrelsen modtaget 6 henvendelser fra henholdsvis borgere, bygherre og 
Holstebro Kommune. 
 
De indkomne bemærkninger er behandlet i den sammenfattende redegørelse, som 
efterfølgende har været i høring hos Holstebro Kommune. Holstebro Kommune 
har ikke haft bemærkninger til den sammenfattende redegørelse.   
 
Vurdering efter habitatbekendtgørelsen 
Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der foretaget en vurdering i 
henhold til § 7 stk. 1. Habitatbekendtgørelsens BEK nr. 408 af 01. maj 2007  
Vurderingen er foretaget i forhold til de nærmeste Natura 2000-områder  
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 
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 

Vurderingen af om påvirkningen er væsentlig fremgår af tillæggets redegørelse. På 
baggrund af de gennemførte beregninger og de fastsatte retningslinjer vurderes 
det samlet, at merbelastningen er ubetydelig i forhold til baggrundsbelastningen, 
og at gennemførelse af Maabjerg Energy Concept I/S ikke i sig selv eller i 
forbindelse med den eksisterende belastning, andre planer og projekter, vil kunne 
skade Natura 2000-områderne, deres integritet eller de arter, der indgår i 
udpegningsgrundlaget. Vurderingen af Natura 2000-områderne viser således, 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. Der er således ikke fundet grundlag for at foretage en 
konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 2. 
 
Der er i VVM-redegørelsen foretaget vurderinger af projektets påvirkninger af 
bilag IV-arter og bilag I-fuglearter i overensstemmelse med § 11 i 
habitatbekendtgørelsen, BEK. nr. 408 af 05. maj 2007. Vurderingen viser at 
projektet ikke vil forringe vilkårene . 
 
De indkomne bemærkninger og den efterfølgende høring af den sammenfattende 
redegørelse hos Holstebro Kommune har givet anledning til ændringer i forhold til 
det udsendte forslag til kommuneplantillæg for  så vidt angår støj jævnfør 
retningslinje 5 ovenfor, idet der skal etableres støjvolde. 
 
Klagevejledning  
Afgørelsen 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 
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miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 
jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til 
Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk . 
Klagen skal være modtaget senest den den 31. maj 2013 inden kl. 12. 
 Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en 
udtalelse til sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive 
opfordret til at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra 
modtagelsen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr.  

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens 
offentlige bekendtgørelse. 
 
 

Med venlig hilsen 

 
Morten R. Østergaard 

Funktionsleder 
 
 
 
Vedlagt: 
Kommuneplantillæg og sammenfattende redegørelse  
 
Kopi: 
Kopi af brevet er sendt til Maabjerg Energy Concept I/S (JU@vestforsyning.dk)  
dn@dn.dk 
 
 
 
   
 


