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Holbæk Byrådet har den 13. maj 2015 vedtaget Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune og 
Lokalplan 6.13 for et affaldshåndteringsanlæg ved Audebo sammen med en sammenfattende miljøredegørelse. 
Samtidig er der udstedt en VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til et kombineret biogas- og komposteringsanlæg i 
området. 

Kommuneplantillæg 3, lokalplan 6.13, den sammenfattende miljøredegørelse, VVM-tilladelsen og miljøgodken-
delsen er offentliggjort den 25. juni 2015.   
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VVM-tilladelse til et kombineret biogas- og  
komposteringsanlæg ved Audebo 
 

Holbæk Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af et kombineret biogas- og komposte-
ringsanlæg ved Audebo på matr.nr. 1ai og 1p Lammefjorden, Hagested.  

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jf. planlovens § 56, stk. 
1. 

Holbæk Byråd har den 13. maj 2015 vedtaget Tillæg nr. 3 til Holbæk Kommuneplan 2013-25 – Ram-
mebestemmelser for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo samt Lokalplan 
6.13 for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo. 

VVM-tilladelsen er udarbejdet på baggrund af ovennævnte kommuneplantillæg med tilhørende VVM-
redegørelse: ”VVM-redegørelse til et kombineret biogas- og komposteringsanlæg ved Audebo”, oven-
nævnte lokalplan samt den sammenfattende redegørelse til planerne. 

I forbindelse med den offentlige høring af den nye planlægning, herunder også VVM-redegørelsen, 
blev der indsendt i alt 4 høringssvar. Høringssvarene har ikke haft indflydelse på indholdet i VVM-
redegørelsen og denne VVM-tilladelse. De indkomne høringssvar er behandlet i den sammenfattende 
miljøredegørelse, der er udarbejdet til Tillæg nr. 3 til Holbæk Kommuneplan 2013-25 samt Lokalplan 
6.13.   

Tilladelsen bliver meddelt i henhold til § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014 om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlæg-
ning. 

Tilladelsen meddeles på betingelse af, at: 

A) det kombinerede biogas- og komposteringsanlæg etableres og drives i overensstemmelse med 
bestemmelserne i lokalplan 6.13, miljøgodkendelsen og de forudsætninger, der er lagt til grund for 
beregninger af lugt mv. i ovennævnte VVM-redegørelse. 

B) byggeri og anlæg til det kombinerede biogas- og komposteringsanlæg bliver fjernet af ejeren se-
nest 1 år efter driften af anlægget er ophørt og at arealerne i den forbindelse overgår til landbrugs-
drift og/eller rekreative formål i overensstemmelse med lokalplan 6.13. Fjernelsen af byggeri og 
anlæg til det kombinerede biogas- og komposteringsanlæg skal ske uden udgift for det offentlige. 
Betingelserne om fjernelse af byggeri og anlæg gælder dog ikke i forhold til byggeri, anlæg og 
arealer til det kombinerede biogas- og komposteringsanlæg, der overgår til at blive brugt til et an-
det affaldshåndteringsanlæg i området. 
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Offentliggørelse 
Denne VVM-tilladelse er offentliggjort sammen med offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af 
kommuneplantillæg 3 og lokalplan 6.13 for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Au-
debo. Offentliggørelsen er sket på Holbæk Kommunes hjemmeside d. 25. juni 2015. 

Andre tilladelser 
VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets reali-
sering. 

Inden etablering af det kombinerede biogas- og komposteringsanlæg ved Audebo skal indgives an-
søgning herom til Holbæk Kommune i henhold til bygningsreglementet samt landzonebestemmelserne 
i henhold til planloven. Ligeledes skal der også søges om dispensation fra naturbeskyttelsesloven, 
både på grund af skovbyggelinjen og den beskyttede natur i området. 

Ændringer og udvidelser af projektet vil tillige skulle anmeldes i henhold til planlovens VVM-regler og 
der skal søges om tilladelse hertil i henhold til miljøbeskyttelsesloven. 

Klagevejledning 
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om VVM-
tilladelsen – de såkaldt retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være adressaten for afgørelsen, samt klagebe-
rettigede myndigheder, organisationer og naboer. 

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen være indgivet til Natur- og Miljøklagenævnet 
senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid 
fra datoen for offentliggørelsen. 

I skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. 

Der er direkte links til disse steder via forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk, hvor du også finder information om, hvordan man klager via Klageportalen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du 
betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klagepor-
talen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal I sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter jeres anmod-
ning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekom-
mes. 

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.  

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

Med venlig hilsen 

Lotte Højgaard 
Afdelingsleder, Plan og Strategisk Forsyning 

Kopi af dette brev er sendt til: 

 Kara Noveren I/S 
 Naturstyrelsen 
 DN Lokalkomité Holbæk  
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Holbæk Museum 
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