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Indledning og baggrund 
Forslag til strategisk energiplan for Holbæk Kommune og den tilhørende miljørapport var i 
offentlig høring fra den 25. maj 2020 til den 1. august 2020. 
 
Denne sammenfattende §13-redegørelse af miljøvurderingen er et bilag til den strategiske 
energiplan 2020. 
 
Lovgrundlaget for den sammenfattende § 13-redegørelse af miljøvurderingen 
I forbindelse med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af strategisk energiplan, skal 
der efter § 13 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, 

1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, 
2) hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i 
betragtning, 
3) hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er 
valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og 
4) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller 
programmet. 
 

Integrering af miljøhensynet 
Forslag til strategisk energiplan fastlægger den overordnede strategi og handlinger for, hvor-
dan Holbæk Kommune kan medvirke til den grønne omstilling, og dermed bidrage til at reali-
sere Kommunalbestyrelsens mål om en 70% CO2 reduktion frem mod 2030. 
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Der er foretaget en afgrænsning af de emner, der er omfattet i miljøvurderingen. Afgrænsnin-
gen af miljørapportens indhold er foretaget j.f. § 11. 
 
Miljøvurderingen er udarbejdet på planforslagets niveau. Da forslag til strategisk energiplan 
er en plan på et strategisk niveau, og der således ikke fastlægges konkrete rammer for pro-
jekter kan miljøvurderingen også kun beskrive de potentielle miljøpåvirkninger på et overord-
net niveau.  

Holbæk Kommune har vurderet, at der ikke er anledning til etablering af overvågningspro-
grammer på grund af planforslagets strategiske niveau. Det kan dog blive aktuelt at opstille 
sådanne i forbindelse med miljøvurderinger af kommende lokalplanforslag mv.  

Holbæk Kommune vurderer, at planen ikke vil give anledning til at vurdere kumulative og sy-
nergieffekter nærmere i miljøvurderingen. Det kan blive relevant at vurdere effekterne nær-
mere i forbindelse med miljøvurderinger af kommende lokalplanforslag mv.  

Der er udarbejdet en miljørapport der nærmere belyser følgende emner: 

• Landbrugsinteresser og arealforbrug 
• Begrænsninger og gener overfor befolkningen & sundhedstilstanden 
• Energiforbrug  

 

Behandling af høringssvar og ændringer 
Forslag til strategisk energiplan har været i offentlig høring i perioden fra den 25. maj til den 
1. august 2020. Der er indkommet 230 høringssvar til planen. I 2 høringssvar refereres der 
direkte til miljørapporten, der blev udarbejdet i forbindelse med forslaget. Flere andre hø-
ringssvarene vedrører dog miljøforhold.  

På baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet en hvidbog, der indeholder 
en tematisk gennemgang og vurdering af de indsendte bemærkninger. Behandlingen af hø-
ringssvarene har ført til, at udpegning af områder til fællesbiogasanlæg udgår af den strategi-
ske energiplan. 

Den foreslåede ændring sker på baggrund af mange høringssvar, hvori der generelt udtryk-
kes modstand mod at der udpeges områder til biogas. Det anføres bl.a., at biogasanlæg har 
for store negative konsekvenser for de omkringboende på grund af trafik, lugt mv, og at et 
biogasanlæg også kan få negative konsekvenser i forhold til landskab, natur og miljø.  

Udpegningerne i den strategiske energiplan er sket på et overordnet niveau, og beskrivelsen 
af miljøkonsekvenserne er beskrevet på et tilsvarende niveau. 

I et konkret høringssvar til den strategiske energiplan fremføres det, at miljøvurderingen ikke 
er udarbejdet på et tilstrækkeligt detaljeret niveau, og der ønskes en grundigere 
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undersøgelse og beskrivelse af de konkrete forhold ved Hagesholm, hvor der er i forslag til 
strategisk energiplan var udlagt områder til biogasanlæg.  

Miljørapporten blev udarbejdes på grundlag af afgrænsningen og de oplysninger, der frem-
går af lovens bilag 4 og § 12, stk. 1. Miljørapporten skal dog kun indeholde de oplysninger, 
som med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vur-
deringsmetoder samt til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad den indeholder, og 
på hvilket trin i et beslutningsforløb planen eller programmet befinder sig, § 12, stk. 2. 

Den strategiske energiplan er en plan på et meget overordnet niveau, og der er en række 
forhold der ikke indgår i vurderingen af de enkelte områders egnethed til energianlæg. Dette 
forhold er tydeligt beskrevet i planen, og bl.a. trafikale forhold og afstand til leverandører 
(husdyrbrug og øvrige input) til biogasanlæg indgår ikke udpegningen af biogasanlæg. Disse 
forhold skal belyses nærmere i efterfølgende planer. Den meget detaljerede viden som er in-
deholdt i det konkrete høringssvaret er ikke indgået i miljørapporten, da den strategiske ener-
giplan er en plan på et overordnet niveau, og der i forhold til praksis ikke foretages meget de-
taljerede vurderinger i denne type planer. På baggrund heraf vurderes det, at miljørapportens 
indhold lever op til lovens krav. 

Området til biogasanlæg ved Hagesholm udgår sammen med alle øvrige områder til biogas-
anlæg, og også på baggrund heraf er det irrelevant at undersøge forholdene i området nær-
mere i forhold til mulige miljømæssige konsekvenser i forhold til planlægning for biogasan-
læg. 

Det vurderes, at ændringen ikke giver anledning til yderligere miljøvurdering. 

Alternativer 
0-alternativ 0-alternativet er beskrevet i miljøvurderingen. 0-alternativet betyder, at den stra-
tegiske energiplan ikke vedtages endeligt. Såfremt strategisk energiplan ikke vedtages er mu-
ligheden for at nå en 70 % reduktion af CO2 udledningen mere usikker. Det vurderes således 
at få negative konsekvenser hvis forslag til strategisk energiplan ikke bliver vedtaget. 
 
Øvrige alternativer 
Der er ikke foretaget vurdering i forhold til øvrige alternativer. 
 
Overvågning 
Holbæk Kommune vurderer, at det på grund af planens detaljeringsniveau ikke er grund til at 
etablere af overvågningsprogrammer. Det kan dog blive aktuelt at opstille sådanne i forbin-
delse med miljøvurderinger af kommende lokalplanforslag mv. 
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