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Indledning og baggrund 

Forslag til Strategisk Varmeplan 2022-2030 for Holbæk Kommune og den tilhørende miljørapport var i 
offentlig høring fra den 6. maj 2022 til og med den 17. juni 2022. 
 
Denne sammenfattende §13-redegørelse af miljøvurderingen er et bilag til den Strategiske Varmeplan 
2022-2030. 
 
Lovgrundlaget for den sammenfattende § 13-redegørelse af miljøvurderingen 
I forbindelse med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Den Strategiske Varmeplan skal der 
efter § 13 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 
1976 af 27/10/2021) 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 Varmeplan er en strategi, der omhandler, hvordan opvarmning i Holbæk Kom-
mune kan omstilles væk fra fossile brændsler hen til CO2-neutrale energikilder. Ud fra de på udarbej-
delsestidspunkt gældende beregningsforudsætninger er der fortaget en screening af det samfunds-
økonomiske potentiale for omstilling til grøn fjernvarme. 

Der er foretaget en afgrænsning af de emner, der er omfattet i miljøvurderingen. Afgrænsningen af 
miljørapportens indhold er foretaget j.f. § 11. 
 

Sammenfattende miljøredegørelse 

PLAN & ERHVERV 

Dato: 21.09.2022 
Sagsnr. 20-27881A 
  
  
  



 

 

 

 

2 

 

Miljøvurderingen er udarbejdet på planforslagets niveau. Da forslag til Strategisk Varmeplan er en 
plan på et strategisk niveau, og der således ikke fastlægges konkrete rammer for projekter kan miljø-
vurderingen også kun beskrive de potentielle miljøpåvirkninger på et overordnet niveau.  

Holbæk Kommune har vurderet, at der ikke er anledning til etablering af overvågningsprogrammer på 
grund af planens strategiske niveau. Det kan dog blive aktuelt at opstille sådanne i forbindelse med 
miljøvurderinger af eventuelt efterfølgende planer mv.  

Holbæk Kommune vurderer, at planen ikke vil give anledning til at vurdere kumulative og synergieffek-
ter nærmere i miljøvurderingen.  

Der er udarbejdet en miljørapport der nærmere belyser følgende emner: 

Gener overfor befolkningen samt sundhed og støjpåvirkning 
- Gener i forbindelse med anlægsfasen (støj, vibration, støv, lys) 
- Støj i driftsfasen 

 
Energiforbrug og klima 

- Klimaeffekt 
- Energiforbrug  

 

Behandling af høringssvar og ændringer 

Forslag til Strategisk Varmeplan og miljørapport har været i offentlig høring i perioden fra den 6. maj til 
den 17. juni 2022. Der er indkommet 11 høringssvar til planen. Der er ikke nogle af høringssvarene 
der direkte henviser til miljørapporten. 

På baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet en hvidbog, der indeholder en tema-
tisk gennemgang og vurdering af de indsendte bemærkninger. Behandlingen af høringssvarene har 
ført til, at en af handlingerne i den Strategiske Varmeplan er udbygget. Det er således tilføjet under 
handling 2A, at der skal tages hensyn til borgernes og virksomhedernes interesser i forbindelse med 
projekter omkring overskudsvarme. 

Den konkrete tekst er gengivet nedenfor: 

… Holbæk Kommune vil aktivt indgå i udviklingen af projektet og sikre deltagelse af Fors og Argo via 
kommunens medejerskab. Yderligere skal der tages hensyn til borgernes og virksomhedernes interes-
ser i forhold til levering af overskudsvarme fra lokale virksomheder samt muligt fjernvarmeforsyning af 
byer langs transmissionsledningen. … 

Det vurderes, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til at gennemføre yderligere miljøvur-
deringer. 

Alternativer 
0-alternativ 0-alternativet er beskrevet i miljøvurderingen. 0-alternativet betyder, at den Strategiske 
Varmeplan ikke vedtages endeligt. Såfremt den Strategiske Varmeplan ikke vedtages, er udrulning af 
grøn fjernvarme mere usikker og gøre det mere vanskeligt for borgere i tætbebyggede områder at finde 
grønne alternativer. Det vurderes således at få negative konsekvenser hvis forslag til Strategisk Varme-
plan ikke bliver vedtaget. 
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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 forbindelse med miljøvur-
deringer af evt. efterfølgende planer mv. 
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