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Proces 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 blev behandlet politisk i juni 2021. Byrådet godkendte den 22. juni 2021 

forslaget til offentlig høring. 

Forslag til kommuneplantillæg er sendt i offentlig høring i perioden 07. juli til 01. september 2021. 

Kommuneplantillægget er endelig vedtaget den 12. oktober 2021. 

Kommuneplantillægget er offentliggjort den 21. december 2021. 

 

RAMMEOMRÅDETS AFGRÆNSNING  

 

 

Kort 1. Gældende rammeafgrænsning af 5.E.5  



 

Kort 2. Fremtidig rammeafgrænsning af 5.E.5  



Redegørelse 

Baggrund og formål 
Dette kommuneplantillæg nr. 3 er udarbejdet på baggrund af et ønske om udvidelse af Ausumgaard biogas.  

Udvidelsen medfører at virksomheden bliver omfattet af risikobekendtgørelsen og dermed bliver 

risikovirksomhed på grund af oplag af mere end 10 tons biogas. Risikovirksomheder er virksomheder, hvor 

der er en risiko for uheld ved oplag af farlige stoffer. Som følge heraf stilles særlige krav til 

kommuneplanlægningen for at sikre omgivelserne mod uacceptabel risiko i forbindelse med 

uheldssituationer.  

Kommuneplantillægget indeholder en udvidelse af det eksisterende rammeområde og ændrede 

rammebestemmelser, samt retningslinjer relateret til risikovirksomheden, herunder en 500 m 

planlægningszone og en konkret fastlagt sikkerhedszone ved virksomheden. 

Der har i perioden 29. januar til 12. februar 2021 været indkaldt ideer og forslag til planlægningen i medfør 

af planlovens § 23c. 

Indhold 
Kommuneplantillægget indeholder retningslinje for placeringen af virksomheder med særlige 

beliggenhedskrav i Struer Kommune specifikt ved Ausumgaard og derudover er der ændringer vedrørende 

kommuneplanens rammeområde 5.E.5 ved Ausumgaard. 

 

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, risikovirksomheder 

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af virksomheder, hvortil der af hensyn til 

forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav. Det udvidede rammeområde udpeges til 

virksomheder med særlige beliggenhedskrav. 

Risikovirksomheder er bl.a. virksomheder, hvor der forekommer farlige stoffer i sådanne mængder, at de 

kan udgøre en risiko for omgivelserne. Derfor skal der træffes særlige forholdsregler til forebyggelse af 

større uheld. 

Kommunen skal arbejde sammen med miljømyndigheden, beredskabsmyndigheden, Arbejdstilsynet og 

politiet om planlægningen for risikovirksomheder og ved ny planlægning for arealer omkring 

risikovirksomheder.  

Risikovirksomheder og den kommunale planlægning omkring dem reguleres af Miljø- og 

Fødevareministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og 

Erhvervsministeriets bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. 

Som udgangspunkt gælder der en planlægningszone på 500 meter omkring den enkelte risikovirksomhed, 

hvor der kun kan planlægges for boliger, erhverv med videre, hvis det ved vurdering af risikoforholdene kan 

godtgøres, at den samfundsmæssige risiko og/eller risikoen for individer ligger inden for det acceptable.  

På baggrund af konkrete risikoberegninger er det påvist, at der ikke nogen steder, hvor der ved et uheld på 

virksomheden er en stedbunden risiko, der er uacceptabel og som er forbundet med begrænsninger i 

arealanvendelse uden for planområdet.  



Med kommuneplantillægget fastlægges en maksimal konsekvensafstand på 350 m omkring 

risikovirksomheden, hvor der ikke må gives tilladelse til funktioner, der indgår i det offentlige beredskab 

(hospitaler, brand- og politistationer) eller institutioner og lignende med svært evakuerbare personer. 

Med disse forholdsregler er den samfundsmæssige risiko være acceptabel og ubetydelig. 

 

Forholdet til anden planlægning og lovgivning 
Kommuneplan 

Rammeområdet berører ikke kommuneplanens udpegninger til naturinteresser og Grønt Danmarkskort, 

geologiske og landskabelige interesser.  

Rammeområdet grænser op til udpegningen til værdifuldt kulturmiljø omkring Ausumgaards historiske 

bygningsanlæg nord for Ausumvej.  

Planområdet berører en del af udpegningen til kulturhistorisk interesseområde. Ifølge kommuneplanens 

retningslinjer skal det gennem planlægningen sikres, at de kulturhistoriske værdier ikke forringes. Dette 

skal sikres ved lokalplanlægningen. 

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens gældende retningslinjer. 

Habitatbekendtgørelsen 

Ifølge Habitatbekendtgørelsen kan en plan ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan skade Natura 

2000-områder, som udgøres af ramsar-områder, habitatområder og fuglebeskyttelsesområder.  

Bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen betyder endvidere, at en plan eller et projekt ikke kan 

gennemføres, hvis det kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyrearter, eller 

hvis det kan ødelægge bilag IV-plantearter i alle livsstadier. Dette gælder både inden for og uden for Natura 

2000-områder.  

Natura 2000-områder 

Nærmeste Natura 2000-område nr. 62 'Venø-Venø Sund' ligger ca. 7,5 km. nord for lokalplanområdet.  

Forholdet til de internationale beskyttelsesområder er nærmere belyst i miljørapporten, hvor der er 

foretaget beregninger af kvælstofdepositionen som følge af biogasanlæggets udvidelse. Bidraget til det 

nærmeste Natura 2000-område er beregnet til under 0,01 kg N/ha/år.  

På denne baggrund vurderes der ikke at være væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder. 

Bilag IV-arter 

Planområdet udgøres af eksisterende biogasanlæg, landbrugsejendom og landbrugsarealer. Inden for 

området ligger et vandhul, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  

Forholdet til bilag IV-arter er nærmere belyst i miljørapporten, hvor der er undersøgt for Bilag IV-arter. 

Der er ikke fundet bilag IV-arter ved vandhullet, men det kan ikke udelukkes at der er visse paddearter i og 

omkring vandhullet.  



Det kan endvidere ikke udelukkes at der er visse flagermusarter, der fouragerer inden for eller i nærheden 

af planområdet. 

I miljørapporten er foretaget beregninger af kvælstofdepositionen som følge af biogasanlæggets udvidelse. 

Udvidelsen af biogasanlægget medfører et merbidrag til kvælstofdepositionen til de omkringliggende 

naturområder, herunder det beskyttede vandhul, på under 0,2 kg N/ha/år.  

Det vurderes, at vedtagelsen af planerne ikke medfører nogen negativ påvirkning af bilag IV-arternes 

levesteder og samlede økologiske funktionalitet i området. 

Vandområdeplaner 

Statens vandområdeplaner har til formål at opfylde målene i EU's vandrammedirektiv, som har som mål at 

sikre renere vand i kystvande, søer, vandløb og grundvand. 

Struer Kommune er omfattet af vandområdedistrikt 1.2 Limfjorden i statens vandområdeplaner. Det 

vurderes, at planerne ikke er i strid med EU's vandrammedirektiv, idet projektet ikke vil bidrage til 

forringelse af vandkvaliteten. 

I vandområdeplanen er Vejrum-Gimsing Skelgrøft målsat til god økologisk tilstand, men er ifølge 

Miljøstyrelsen i moderat økologisk tilstand. I basisanalysen for Vandområdeplan 2021-27, vurderer 

Miljøstyrelsen at der er risiko for at der ikke sker målopfyldelse i 2027. 

Forholdet til vandløbet er nærmere belyst i miljørapporten, hvor det vurderes, at der ikke vil ske negativ 

påvirkning af vandløbet.  Den del af det rene overfladevand fra planområdet, der ikke indgår i 

biogasanlæggets proces, vil blive forsinket i bassin og ledt til vandløbet med en udledning på maksimalt 1 

liter pr. sekund pr. ha, der svarer til naturlig afvanding. 

Grundvandsinteresser 

Planområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt 

indvindingsområde (NFI).  

Forholdet til grundvandsbeskyttelsen er nærmere belyst i miljørapporten, hvor det vurderes at 

virksomheden kan indrettes uden særlig risiko for grundvandsinteresserne. 

Jordbunden i området er overvejende moræneler med et ca. 15 m tykt lerlag, der yder en god beskyttelse 

af grundvandet. 

I lokalplanen stilles der blandt andet krav om, at interne køreveje inden for lokalplanområdet skal etableres 

med fast belægning.  

Gennem miljøgodkendelsen sikres det, at det urene overfladevand inden for området opsamles i anlæggets 

vandtank og fortank og herfra ledes videre til den biologiske proces i anlægget. 

Miljøvurderingsloven 

Miljøvurdering 

Struer Kommune har i henhold til afsnit II i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) screenet nærværende kommuneplantillæg i henhold til lovens bilag 3. 



Struer Kommune har vurderet, at kommuneplantillægget sammen med lokalplan nr. 353 kan medføre 

væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor gennemført miljøvurdering af planforslagene i medfør af 

miljøvurderingslovens bestemmelser. 

Miljøvurderingsrapporten er udført som en fælles rapport sammen med miljøkonsekvensvurdering (VVM) 

af projektet, og er offentliggjort sammen med planforslagene. 

Miljøkonsekvensvurdering 

Projektet for udvidelse af det eksisterende biogasanlæg er omfattet af omfattet af pligt til udarbejdelse af 

miljøkonsekvensvurdering, jf. afsnit III i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). Anlægget vil have en kapacitet på mere end 100 ton biomasse pr. døgn, og er omfattet af 

lovens bilag 1, punkt 10. 

Miljøkonsekvensrapporten er udført som en fælles rapport sammen med miljøvurdering af plangrundlaget, 

som nævnt ovenfor, og er offentliggjort som samlet rapport. 

  



Gældende ramme 

Gældende kommuneplanramme 5 E 5 
Kommuneplanramme 5 E 5 udlægger planområdet til erhvervsområde, tekniske anlæg. 

Områdets anvendelse fastlægges til teknisk anlæg som biogasanlæg. Der kan etableres erhverv som 

biproduktion i tilknytning til biogasanlægget, eksempelvis produktion af græsprotein eller insektproduktion. 

Bebyggelsesprocent: Maks. 30 af den enkelte ejendom 

Bygningshøjde: Maks. 25 meter 

Planlagt zone: Landzone 

Miljø: Området er beliggende inden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Der skal etableres 

grundvandsbeskyttende tiltag i forbindelse med lokalplanlægning. 

Områdets fremtidige anvendelse 

Fremtidig kommuneplanramme 5 E 5 
Kommuneplanramme 5 E 5 udlægger planområdet til erhvervsområde, tekniske anlæg. 

Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg og virksomheder med særlige beliggenhedskrav, samt 

andre erhverv i tilknytning til vedvarende energifremstilling, bæredygtig produktion, biogasanlæg og 

lignende med tilhørende driftsbygninger, tanke og andre faciliteter, som er nødvendige for anlæggets drift. 

Bebyggelsesprocent: Maks. 50 af rammeområdet som helhed 

Bygningshøjde: Maks. 20 meter. Skorstene og antenner kan dog etableres i større højde. 

Planlagt zone: Landzone 

Miljø: Området er beliggende inden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Der skal etableres 

grundvandsbeskyttende tiltag i forbindelse med lokalplanlægning. 

  



Retningslinjer 
1. Der udlægges område ved Ausumgaard til virksomhed med særlige beliggenhedskrav, 

risikovirksomhed, jf. kort. 

Retningslinjen omfatter virksomhed, hvor mængden af oplagret gas overstiger tærskelværdien på 10 

ton biogas, som er angivet i Risikobekendtgørelsens bilag 1. 

 

2. Inden for en planlægningszone på 500 m omkring rammeområde 5.E.5 må der som udgangspunkt ikke 

meddeles tilladelse til nye offentlige arealer, rekreative områder,  boligområder, offentlige bygninger 

og andre bygninger, hvor der samles mange mennesker f.eks. hoteller, plejeinstitutioner, 

daginstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler og butikker samt bygninger og områder, der 

er svære at evakuere ved en uheldssituation. 

 

Ny bebyggelse og anlæg, samt ændret anvendelse inden for planlægningszonen kan tillades på 

baggrund af en konkret vurdering i forhold til sikkerheden og risikoen. 

 

3. Inden for en konsekvensafstand på 350 m omkring risikovirksomheden, må der ikke må gives tilladelse 

til funktioner, der indgår i det offentlige beredskab (hospitaler, brand- og politistationer) eller 

institutioner og lignende med svært evakuerbare personer. 

 

 

 

 


