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Pressemeddelse 
 
 
Miljøcenter Århus har besluttet at forlænge høringsfristen for forslag 
til kommuneplantillæg med VVM for udvidelse af Energinet.dks na-
turgaslager ved Ll. Torup. 

Høringsfristen forlænges med 8 uger til den 19. maj 2010. Miljøcente-
ret vil efter høringsfristens udløb tage endelig stilling til, om der skal 
åbnes mulighed for at gennemføre projektet.   

Der vil i den forlængede høringsfase blive afholdt et offentligt møde, 
hvor der vil blive orienteret om projektet og om VVM-proceduren. 

Miljøcenter Århus offentliggjorde 27. januar 2010 et forslag til kom-
muneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (”Miljørapport og 
VVM-redegørelse”) samt udkast til miljøgodkendelse med udlednings-
tilladelse for udvidelsen af naturgaslager ved Ll. Torup. Naturgaslage-
ret er beliggende Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup i Viborg og Vest-
himmerlands Kommuner.   

Der har været stor interesse for at kommentere det udsendte materia-
le. For at sikre at alle interesserede har den fornødne mulighed for at 
kommentere materialet, er det besluttet at forlænge høringsperioden. 

Det ansøgte projekt 
Gaslageret består af en række kaverner (hulrum), som er udskyllet i 
en salthorst i undergrunden samt af et behandlingsanlæg i Ll. Torup. 

Baggrunden for planforslaget er, at Energinet.dk ønsker at genud-
skylle de eksisterende syv kaverner. Projektet har til formål at sikre 
nødvendigt vedligehold af de eksisterende kaverner og at retablere 
det volumen, som er tabt ved krympning. Derudover ønskes volume-
net af de eksisterende kaverner øget med op til 30 %. 

Gaslageret ønskes med tiden at kunne udvides med op til ni nye ka-
verner. 

Det overjordiske behandlingsanlæg skal i den forbindelse udvides 
med op til tre kompressorer og op til tre gastørringsanlæg. Lageret 
har i dag en kapacitet på 710 mio. m3. Ved fuld udbygning opnås en 
samlet kapacitet på 2.290 mio. m3.  

Til udskylning af kaverner ønskes indtag af vand fra Hjarbæk Fjord, 
som efterfølgende udledes til Lovns Bredning. 



 2 

Myndighedsbehandling 
Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det Miljøcenter Århus, der står for 
planlægningen. Derfor er det miljøcentret, som sender forslaget til 
kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring. I forslaget 
til kommuneplantillæg indgår en miljørapport, som beskriver den 
sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemfø-
relse. Miljørapporten beskriver også undersøgte alternativer. Projek-
tet forudsætter udover kommuneplantillæg og VVM-redegørelse også 
en VVM-tilladelse jf. § 2, stk. 3, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen samt en 
miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Udkastet til 
miljøgodkendelse indeholder en udledningstilladelse for udledning af 
fortyndet saltbrine til Lovns Bredning i Limfjorden. 

Høringsmaterialet kan ses på hjemmesiden www.blst.dk under an-
noncer.  

Nærmere oplysning om denne pressemeddelelse kan fås ved direktør 
Tommy Mostrup på telefon 72 54 82 00 

 
 
 
 
 
 
   
  
  


