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Høringssvar vedr. Forslag til kommuneplantillæg med VVM for udvidelse af Energinet.dks naturgaslager ved Ll. Torup". Journalnummer AAR-200-00015
Friluftsrådet har modtaget høringsbrev vedrørende "Forslag til kommuneplantillæg med VVM
for udvidelse af Energinet.dks naturgaslager ved Ll. Torup". I den forbindelse har vi noteret
os, at Miljøcenter Århus har fået til opgave at udfærdige forslag til kommuneplantillæg for
de to berørte kommuner, med henblik på at muliggøre en udvidelse af naturgaslageret i Ll.
Torup; (med den største mulige udskylning af vand fra Hjarbæk Fjord og udledning til Lovns
Bredning).
Det ser ud som om grundlaget for løsning af denne opgave har været, at projektet vil blive
godkendt sammen med de af Miljøcenter Aarhus fremsatte udkast til VVM-tilladelse J.nr.
AAR-200-00015 og Udkast til miljøgodkendelse, herunder udledningstilladelse J.nr. AAR430-00146, hvortil knytter sig Miljørapport og VVM redegørelse, versionsdato 2010-01-22
forfattet af Rambøll, idet Miljøcenter Århus i denne forbindelse har vurderet, at der ikke er
så væsentlige miljømæssige påvirkninger ved projektet, at det ikke bør gennemføres.
Friluftsrådet er imidlertid ikke enig i denne vurdering, hvilket også fremgår at de bemærkninger og indsigelser til førnævnte udkast, som vi har fremsendt i separat skrivelse, især
med hensyn til udvidelsesprojektet, og i særdeleshed hvad angår udledningstilladelse til
Lovns Bredning.
Udkastet fremgår som særskilt bilag til kommuneplantillæggene, men det er samtidigt således, at projektet ikke kan realiseres, før der er udarbejdet retningslinjer for det i kommuneplanen.
Vi finder det urimeligt, at Miljøcenter Århus foreslår, at der i kommuneplantillæggene for
Vesthimmerland Kommune og Viborg Kommune indføjes sætningen: ”retningslinjen er ikke
til hinder for udvidelsen af gaslageret i Ll. Torup”.
Denne tilføjelse foreslås af Miljøcenter Århus indføjet i retningslinjerne i Vesthimmerland
kommuneplan 2009 – rammeområde 2312.0.1: 3.4.1 Varmeforsyning og 5.1 Jordbrug samt
i kommuneplan for Viborg – 2009-2020 rammeområde 05.TA.01: 3 Landbrug og fiskeri, 4
Nye skove, 5 Landskabet mellem byerne, 6 Særlige beskyttelsesområder, 8 Værdifulde kulturmiljøer, 10 Naturgenopretning og –pleje og 11 Støj og lys.
Dermed lægger miljøcenteret op til udstedelse af ”blankocheck” på disse områder for så vidt
angår naturgaslageret i Ll. Torup, medens vi mener, at virksomheden, ligesom alle andre,

skal underlægges klare retningslinjer og i påkommende tilfælde må søge dispensation ved
ønske eller behov for overskridelse af retningslinjerne.
Danmark har forpligtet sig til at sikre, at alle myndigheder i deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til lovgivningen i øvrigt skal lægge Natura 2000-planen til grund, og til at iværksætte, hvad der er nødvendigt for at opnå de fastsatte mål.
Formålet med retningslinjer for VVM-pligtige anlæg er, at sikre de miljømæssige og andre
samfundsmæssige konsekvenser, ligesom der i vides muligt omfang skal tages hensyn til at
minimere påvirkninger af naturbeskyttede områder, hvorfor vi må påpege, at områderne
Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning er udpegede som Fuglebeskyttelsesområde og Habitatområde.
Forslaget til lokalplantillægget nævner, at i miljørapport og VVM-redegørelsen indgår en
konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000 området, hvori konkluderes, at
projektet ikke vil forringe forholdene i områderne (Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning) under
et pilotprojekts gennemførelse med lav gennemskylningshastighed.
Denne konklusion er vi heller ikke enig i, idet resten af projektet tænkes gennemført med
høj gennemskylningshastighed, hvorved der så, iflg. projektets VVM-redegørelse under
”konsekvensvurdering af Natura 2000 områdets naturtyper og arter”, vil forekomme en,
omend mindre til moderat, påvirkning i området for fisk og bundfauna, plankton, fritid og
andre interesser, sundhed og socioøkonomi, mens parametre for Natura 2000 Habitat og
fugle først vurderes at blive underbygget under evt. pilotprojekt.
Som en vigtig del af beslutningsprocessen bør grundige, detaillerede og dokumenterende
analyser af fjordens nuværende tilstand være tilgængelige for offentligheden inden der
træffes en afgørelse.
I Miljøcenter Ringkøbings forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 nævner miljøcentret, at
der i forvejen er forhøjede koncentrationer af miljøfarlige stoffer i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord, og derfor mener vi, at en ”om end mindre til moderat påvirkning” må betyde en
utilladelig forringelse af miljøet og en yderligere ophobning af tungmetaller.
Ved behandlingen af lokalplantillæggene påpeger vi også de hensyn, der skal tages til Miljøbeskyttelsesloven/risikobekendtgørelsen. Denne bekendtgørelse tilsigter at:
· forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand jord og undergrund
· forebygge og bekæmpe vibrations- og støjulemper
· tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljø og mennesker
· begrænse anvendelse af råstoffer og andre ressourcer
· fremme anvendelse af renere teknologi
· fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse
Vi har ved tidligere lejlighed peget på løsninger, der i langt højere grad tilgodeser disse
lovmæssige formål, som f.eks. anvendelse af det udskyllede salt som en industriel ressource i stedet for at blive udledt som spildevand med en mængde miljøfarlige stoffer i en lille,
lavvandet fjordarm til Limfjorden.
Som et minimum bør man forlange, i lighed med anden industri, at spildevandet bør renses
inden udledning.
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Endelig finder vi, at lokalplantillæggene tilsidesætte alle advarsler og erfaringer fra lokale
folk, som har haft mange dårlige beretninger fra etableringsperioden for Naturgaslager Ll.
Torup i 1980’erne. Vi opfordre til at den lokalpolitiske behandling sagen ikke tilsidesætter
disse advarsler fra lokale folk.
Det tilkommer ikke os at opstille en liste over de beklagelser, som høres fra lokalbefolkningens side, men vi vil blot nævne ”rygter” om brunt og skummende badevand, klæbrig belægning på lystbåde samt manglende fisk i fjorden som nogle af de forhold, der berettes
om.
Friluftsrådet henstiller til, at lokalplantillæggene tilrettes inden fremlæggelse i de respektive
kommunalråd, således at Energinet.dk Naturgaslager ved Ll. Torup ikke i lokalplantillæggene får frit løb uden hensyn til de tilladelser, som man måtte opnå i det videre forløb for deres ansøgning om udvidelsesprojektet

Med venlig hilsen
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