Tillæg nr. 41

til Kommuneplan 2017-2029,

		

Infrastruktur og erhverv

Ringkøbing-Skjern Kommune

Temarevision				

Følgende tillæg er udarbejdet i perioden fra maj 2019 til
september 2020. Tillægget udgør en del af den samlede
kommuneplanrevision 2021-2033.
Tillægget er udarbejdet med input fra udpegede virksomheder i
kommunen og landbruget. Vi vil gerne takke dem for deres bidrag
og for en god dialog.
Foroffentlighedsfase
Der har været afholdt foroffentlighedsfase den 21. januar 2019 til
den 18. marts 2019.
Læsevejledning
Kommuneplantillægget indeholder i hovedtræk 5 tilføjelser til
kommuneplanen.
Tilføjelserne til kommuneplanen fremgår af de blå bokse.

På de hvide sider er der redegjort for tillæggets indhold samt
ændringerne til kommuneplanen.
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Indhold

Dette tillæg er ét af to tematillæg, der udarbejdes i forbindelse med kommuneplanrevisionen 2021-2033. Nærværende tillæg omhandler temaerne infrastruktur og erhverv, og
tager udgangspunkt i Plan – og Udviklingsstrategien 2019-2022 samt nye lovkrav for sikring af
produktionserhverv og Byrådets ønske om at fastlægge retningslinjer for større solcelleanlæg.

Kommuneplantillægget fastlægger ændringer under følgende overskrifter:

1.

Fremtidens erhvervsområder

2.

Infrastruktur med fokus på tung trafik

3.

Område til energikrævende erhverv

4.

Produktionsvirksomheder

5.

Større solcelleanlæg
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Generel redegørelse
Baggrund og formål

Med dette kommuneplantillæg
fastlægges rammer og retningslinjer med baggrund i Plan- og
Udviklingsstrategien 2019-2022.

Med vedtagelsen af Plan- og
Udviklingsstrategien 2019-2022
blev det bestemt, at der foretages
en temarevision af kommuneplanen. Nærværende kommuneplantillæg behandler temaerne
Infrastruktur og Erhverv. Det har
været ambitionen at gøre planlægningen nærværende ved at
involvere relevante aktører i
processen.
Fremtidens erhvervsområder

Baggrunden for temarevisionen
Erhverv tager afsæt i at sikre, at
erhvervet har gode betingelser ved
at sikre, at kommunens erhvervsområder er rustet til fremtidens
udvikling. Det er undersøgt, hvordan den fysiske planlægning i
højere grad kan understøtte afledte effekter og muligheder samt
de synergier, der er mellem
virksomhederne. Kommuneplantillægget sætterretning for den
fremtidige erhvervsplanlægning.

Infrastruktur - tung trafik
I Ringkøbing-Skjern Kommune er
der store produktionsvirksomheder, som afleder meget tung
trafik. Det kræver plads og måske
også nye løsninger.
I kommuneplantillægget sættes
fokus på, hvilke hovedudfordringer
og tendenser vi står overfor i fremtiden, i forhold til den tunge trafik
på vejene. I kommuneplantillægget
beskrives, hvad kommunen kan
have fokus på for at imødekomme
fremtidens hovedudfordringer i
forhold til at sikre en god fremkommelighed på vejnettet for den
tunge trafik.

Område til energikrævende erhverv

Områder forbeholdt
produktionsvirksomheder
Planloven indeholder nye regler
om, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for
beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt
produktionsvirksomheder.
Med dette kommuneplantillæg
fastlægges mål og retningslinjer
for udpegningen.
Større solcelleanlæg

Formålet med nye retningslinjer
for større solcelleanlæg er at indarbejde tidssvarende mål og
retningslinjer i kommuneplanen.

Med kommuneplanen udlægges
et nyt erhvervsområde forbeholdt
energikrævende virksomheder.
Herved udnyttes den kommende
400 kV forbindelse gennem kommunen som et knudepunkt for
grøn energi til at tiltrække nye typer af virksomheder til kommunen
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Kommuneplanrevision

Miljøvurdering

Dette kommuneplantillæg er en
del af den samlede kommuneplanrevision 2021-2033.

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). I henhold
til loven er der først udarbejdet en screening. I screeningen
er lovgrundlaget afklaret og det
er vurderet, om planen medfører
en væsentlig indvirkning på miljøet, og om der derfor er pligt til at
udarbejde en miljøvurdering.

Der er i dette temakommuneplantillæg fokus på udvalgte
afsnit i kommuneplanen, som
vil medføre konsekvensrettelser i den øvrige kommuneplan.
Konsekvensrettelserne vil blive
gennemført ved den senere samlede kommuneplanrevision.
Bl.a. vil kommunens arealregnskab blive ajourført ved denne
anledning.

Desuden vil der blive udpeget
konkret områder forbeholdt
produktionsvirksomheder på
baggrund af mål og retningslinjer i
dette kommuneplantillæg.

Da screeningen resulterede i, at
der skulle gennemføres en miljøvurdering, er der efterfølgende
gennemført en afgrænsning af
de emner, miljøvurderingen skal
omfatte. Herunder er der foretaget
en høring af berørte myndigheder.
Miljøvurderingen og den tilhørende screening er vedlagt bagerst
i tillægget.
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Fremtidens erhvervsområder
”Virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune skal have
optimale og rummelige fysiske rammer.
Vi vil skabe erhvervsområder, der har det virksomhederne efterspørger.
Vi vil være på forkant, så vi er rustet til en verden i konstant bevægelse,
så vi kan hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig".
Plan- og Udviklingsstrategien 2019-2022
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1. Fremtidens

erhvervsområder

Baggrunden for temarevisionen
Erhverv tager afsæt i at sikre, at
erhvervet har gode betingelser.
Kommunens erhvervsområder
skal være rustet til fremtidens
udvikling.
Den fysiske planlægning skal i
højere grad understøtte afledte
effekter og muligheder samt de
synergier , der er mellem
virksomhederne.
Dermed sætter kommuneplantillægget retning for den fremtidige erhvervsplanlægning.

Ambitionen om en mere nærværende planlægning er beskrevet
i Plan- og Udviklingsstrategien.
Det skal være med til at sikre udarbejdelse af planer, der bedst
muligt understøtter de behov,
der er i vores kommune.

Denne ambition har sat rammen
for kommuneplantillægget.
Derfor har der været stort fokus på
dialog og involvering i processen.
Erhvervsrådet har udpeget virksomheder, som har givet input til
afsnittet.

For at spotte fremtidige tendenser er der set udover kommunale
og nationale grænser. Ved drøftelse med en anden kommune,
undersøgelse af tendenser for
erhvervsudviklingen samt ved
at lade FN’s Verdensmål for
bæredygtig udvikling forme involveringen, er der skabt mere
robuste mål for den fremtidige
erhvervsplanlægning.

De udvalgte virksomheder
fortæller blandt andet at:

•

"Det er vigtigt med nem adgang
til det overordnede vejnet"

•

"Lokal tilknytning spiller en
væsentlig rolle for virksomhedernes placering"

•

"Der skal være udviklingsmuligheder og fleksibilitet i
erhvervsområderne"

•

"Erhvervet og byerne skal ikke
begrænse hinanden, men skabe
synergi og udvikling"

Disse budskaber fra virksomhederne rummes i høj grad af
den eksisterende kommuneplan og skal forsat understøttes
ved planlægning for fremtidige
erhvervsområder.

Grøn energi og bæredygtighed
spiller en større og større rolle
for vores virksomheder. Nogle
af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling er at spotte som
betydningsfulde hos nogle af kommunens virksomheder, og det at
bruge bæredygtighed til branding
hænger sammen med kommunens
ambitiøse klima- og energimål.

Som kommune skal vi i høj grad
satse på vores styrkepositioner,
og blive bedre til det, vi er bedst til.
Grøn energi er en styrke, og
det skal også afspejles i
erhvervsplanlægningen.

Kombinationen af en ambitiøs
energisatsning, og den kommende
forstærkning af elnettet med et
nyt 400 kV el-transmissionsnet
giver kommunen et nyt potentiale,
der bør udnyttes ved at udlægge
et nyt område til energikrævende
virksomheder.

Et andet potentiale i kommunen er
den forventede udvidelse af rute
15, som bør udnyttes til gavn for
kommunen. Udvidelsen af rute 15
skal understøtte nem adgang til
og fra de eksisterende erhvervsområder, såvel som danne
grundlag for udformningen og
placeringen af nye. Der skal skabes
et varieret udbud, så der skabes
plads til forskellige typer erhverv,
der ønsker at placere sig nær det
over-ordnede vejnet samt sikre
synligheden fra rute 15.
Med afsæt i ovenstående erstattes
kommuneplanens hovedstrukturafsnit Vækst og udvikling med et
nyt afsnit med nye mål.
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I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 med senere
ændringer) foretages følgende ændring af Kommuneplan 2017-2029:
Hovedstrukturafsnittet Vækst og udvikling ændres til nyt indhold. Det nye afsnit ses herunder.

Vækst og udvikling
Intro

Erhvervsplanlægningen skal sikre, at virksomhederne har de optimale fysiske rammer,
så de kan udvikle sig og nye kan etablere sig. Det er afgørende, at vores erhvervsområder er
rustet til fremtiden, så områderne er attraktive for virksomhederne.
Erhvervsområderne skal være bæredygtige, følge med samfundsudviklingen og
imødekomme tendenserne, så områderne er attraktive for virksomheder.
Samtidig skal erhvervsområderne være så fleksible som muligt, så de kan rumme
forskellige erhvervstyper og sikre virksomhedernes udvikling.

Erhvervsplanlægningen skal desuden være med til at understøtte synergi mellem
eksisterende og nye virksomheder, så afledte muligheder gribes til gavn for kommunens virksomheder. For at skabe attraktive erhvervsområder, der er rustet til fremtiden, har udvalgte
virksomheder givet input til, hvilke behov der er til et erhvervsområde nu og i fremtiden.

Mål
•

At sikre bæredygtige erhvervsområder der understøtter
kommunens grønne profil til gavn for virksomhederne.

•

Ved udlæg af nye erhvervsområder og udvikling af eksisterende,
vil vi udfordre os selv og virksomhederne på at udvikle erhvervsområder, der understøtter relevante dele af FN's verdensmål

•

At styrke de synergier der kan opstå mellem virksomheder.

•

At udnytte og maximere effekten af den ønskede kommende
udvidelse af rute 15 ved udvikling af erhvervsområder i kommunen.

Baggrund
Ringkøbing-Skjern Kommune har siden sin tilblivelse satset markant på at sikre vækst og udvikling
i kommunen. Byrådet har med visionen om "Liv og udvikling i nærheden" skabt den overordnede
ramme for indsatsen.
”Vækst og udvikling sikrer, at vi og vores børn kan udleve drømmene. Vi griber
mulighederne, nogle gange før de opstår, fordi vi tænker på tværs og udnytter alle
potentialer. Sammen skaber vi positiv befolknings-udvikling, nye job og øget velstand.”

						 jf. Plan- og Udviklingsstrategien 2019-2022.
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Med vedtagelsen af Plan- og Udviklingsstrategien 2019-2022 blev det bestemt, at der foretages en
temarevision af kommuneplanen, og at kommuneplanen skal sætte rammer for at skabe erhversområder, der er rustet til fremtiden. Yderligere skal erhvervsplanlægningen i højere grad spotte og
understøtte synergi mellem virksomheder.

Ringkøbing-Skjern Kommune har en ambitiøs strategi for energiforsyningen i kommunen.
Erhvervsplanlægningen skal i højere grad afspejle denne ambition ved, at der ved udformningen af
erhvervsområder tages hensyn til klima og miljø. Derfor vil kommunen fremadrettet udfordre os
selv og virksomhederne når der planlægges for nye erhvervsområder, så vi kan skabe attraktive
og bæredygtige erhvervsområder, som understøtter kommunens grønne profil.
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som forholder sig til forbedringer ift. klima og miljø,
skal desuden være med til at definere vores fremtidige erhvervsområder. Det vil vi ligeledes
udfordre os selv og vores virksomheder på, og på den måde sikre at vores erhvervsområder er
rustet til fremtiden.

Der er potentiale for at styrke den synergi, der er eller kan opstå mellem virksomheder. Men også
mellem virksomheder, byfunktioner og det åbne land, som for eksempel uddannelsesinstitutioner, hoteller med flere. Ved at understøtte synergi kan virksomhederne styrke sig selv,
hinanden, byerne og kommunen. Det er kommunens ambition at hjælpe med at spotte synergi, der
kan understøtte både eksisterende og nye virksomheder.
Det er vigtigt for kommunens virksomheder, at der er god forbindelse til det overordnede vejnet, så afstanden til motorvejsnettet mindskes. Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at udnytte og
maksimere effekten af en eventuel udvidelse af rute 15. Rute 15 skal være mere end en vej, der
sikrer trafikanterne at komme sikkert frem til deres destinationer.

Kommunen vil sikre, at rute 15 bedst muligt understøtter eksisterende erhvervsområder, såvel
som danner grundlag for udformningen og placeringen af nye. Der skal skabes et varieret udbud
af erhvervsområder med plads til forskellige typer erhverv, der ønsker at placere sig nær det overordnede vejnet.

Ændringer

Afsnittet er ved kommuneplantillæg nr. 41 blevet erstattet af ny tekst. Tidligere beskrev dette afsnit
en række mål, som relaterede sig til kommunens Vækst- og Udviklingspolitik. Afsnittet tager nu udgangspunkt i Plan- og Udviklingsstrategien, som sætter retning for fremtidens erhvervsplanlægning.
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Infrastruktur - tung trafik

De overordnede landskabstræk

”Den trafikale infrastruktur
skal være i orden - også i
forhold til industrien, som her
i Ringkøbing-Skjern Kommune
er præget af en del transporttunge virksomheder.
Virksomheder kræver plads
på vejene, det ved vi.
Derfor skal vi arbejde aktivt
for at forbedre vilkårene.”
Plan- og Udviklingsstrategien 2019-2022
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2. Infrastruktur
- tung trafik

I Ringkøbing-Skjern Kommune har
vi store produktionsvirksomheder,
herunder landbrug, som afleder
meget tung trafik. Det kræver
plads på vejene og måske også nye
løsninger. I kommuneplantillægget
sættes fokus på, hvilke hovedudfordringer kommunen står
overfor i fremtiden.

Med kommuneplantillægget
udbygges det eksisterende hovedstrukturafsnit Transport og
Infrastruktur. I kommuneplantillægget beskrives, hvad
kommunen kan have fokus på for
at imødekomme fremtidens hovedudfordringer i forhold til
kommunens vejnet og den tunge
trafik.

Ambitionen om en mere nærværende planlægning er beskrevet i
Plan- og Udviklingsstrategien.
Det skal være med til at sikre
udarbejdelse af planer, der bedst
muligt understøtter de behov, der
er i vores kommune.

Denne ambition har sat rammen
for kommuneplantillægget med
fokus på dialog og involvering
i processen. Erhvervsrådet har
udpeget virksomheder, som har
givet input til afsnittet. Desuden
har der været dialog med landbruget om udfordringer og løsninger
i forhold til den tunge trafik og
fremkommeligheden.

De udvalgte virksomheder fortæller blandt andet, at forbindelsen
til det overordnede vejnet har stor
betydning. Virksomhederne har
desuden peget på konkrete udfordrede vejstrækninger i kommunen,
hvilket giver et billede af, at der
opleves udfordringer på flere af de
overordnede vejstrækninger f.eks.
rute 15 og ringvejen ved Skjern/
Tarm.
I takt med at der er udfordringer
på det overordnede vejnet, vælger
nogle vognmænd eller chauffører
alternative ruter, hvilket kan resultere i en større belastning af de
mindre veje, som ikke alle er rustet
til den tunge trafik.

På baggrund af involveringen kan
det konkluderes, at dialogen med
staten om statsvejene er yderst
vigtig i forhold til at sikre, at kommunens veje kan rumme trafikanterne og sikre at den tunge trafik
har plads på det overordnet vejnet.
Det skal være attraktivt at benytte
det overordnede vejnet,
så vejene bør styrkes, der hvor det
tilgodeser trafikken bedst muligt,
samtidig med at der sikres en god
trafiksikkerhed.

Virksomhedernes budskaber
understøtter vigtigheden af, at der
fortsat arbejdes for at skabebedre
fremkommelighed, som beskrevet
i eksisteredende kommuneplan.

Via dialogen med virksomhederne
er der blandt andet peget på,
at vejforbindelsen omkring
Troldhede og Egeris bør styrkes
f.eks. via etablering af en ny rute
fra Sønderupvej til rute 15, så den
tunge trafik i området sikres en
mere effektiv forbindelse til det
overordnede vejnet.

Ud over den tunge trafik, der
afledes af virksomhederne foranlediger landbruget også tung trafik
med betydning for fremkommeligheden for øvrige trafikanter.
Dialogen med landbruget resulterede i forskellige løsningsforslag,
som kan være med til at skabe
bedre fremkommelighed både for
landbruget og for øvrige trafikanter uden at gå på kompromis med
trafiksikkerheden.
Drøftelserne har skabt grundlag
for, at der i fremtiden vil være
mere fokus på dialog med landbruget, så udfordringer kan løses i
fællesskab.
De mange konkrete forslag til
løsninger fra virksomheder og
landbruget videregives til
kommunens fremtidige arbejde.
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I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018
med senere ændringer) foretages følgende ændring af Kommuneplan 2017-2029:
Hovedstrukturafsnittet Transport og infrastruktur suppleres.

Transport og infrastruktur
Intro
I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi mange virksomheder, der kræver plads – også på vejene.
For at sikre god fremkommelighed og trafiksikkerhed samt at den tunge trafik
harmonerer bedst muligt med den øvrige trafik, har vi været i dialog med udvalgte virksomheder
og landbruget. Med virksomheder har vi drøftet udfordringer og løsninger. Sammen med landbruget har vi lagt stenene til mere dialog om løsninger i fremtiden.

Mål
•

At prioritere en dialog med staten med fokus på
at løse udfordringer på det overordnede vejnet.

•

At skabe mere dialog med landbruget om udfordringer
og løsninger, så vi kan skabe de bedste trafikale løsninger.

•

At på sigt styrke vejforbindelsen fra erhvervsområdet
i Nr. Vium til rute 15 mod Herning.

Baggrund - tung trafik
Med vedtagelsen af Plan- og Udviklingsstrategien 2019-2022 blev det bestemt, at der foretages
en temarevision af kommuneplanen med afsæt i Ringkøbing-Skjern Kommunes ambition om at
styrke sammenhængskraften og opkoblingen til omverdenen.

Som Danmarks geografisk største kommune skal vi kunne komme effektivt frem til hinanden,
vores arbejde samt oplevelser i og uden for kommunen. Samtidig er det afgørende at sikre gode
rammer for virksomhederne, og det inkluderer en effektiv infrastruktur for den tunge trafik samt
bedst mulig forbindelse til vejnettet, herunder motorvejsnettet. De primære forbindelseskorridorer til motorvejsnettet er i Ringkøbing-Skjern kommune både Rute 15 og Rute 11.
Med baggrund heri sættes mål, så vejene fortsat kan rumme den tunge trafik, samt sikrer at
den tunge trafik harmonerer bedst muligt med den øvrige trafik uden at gå på kompromis med
trafiksikkerheden.

Ambitionen om nærværende planlægning er beskrevet i Plan- og Udviklingsstrategien 2019-2022.
Den har sat rammen for revisionen af dette afsnit, hvor der er fokus på tung trafik og de overordnede veje. Nærværnede afsnit er udformet med udgangspunkt i input fra udvalgte virksomheder
samt fra landbruget, som alle har været med til at sætte fokus på udfordringer og mulige løsninger.
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Det har stor betydning for virksomhederne, at infrastrukturen understøtter nem adgang fra virksomheden til det overordnede vejnet, og at der er god fremkommelighed på det overordnede
vejnet. En eventuel udvidelse af rute 15 har afgørende betydning for vores kommune og for
kommunes vækstpotentiale. Men også de øvrige overordnede veje har stor betydning.
F.eks. er Ringvejen omkring Skjern og Tarm et knudepunkt for al trafik syd på ud af kommunen.
Her opleves mange udfordringer, som alle påvirker den samlede fremkommelighed og trafiksikkerhed på strækningen. Udfordringer, der skal løses i takt med en øget trafik på vejene.
Dette er et billede, der generelt tegner sig i kommunen. Det er derfor afgørende med øget
samarbejde og dialog med staten om vores udfordrede veje, så disse kan styrkes i fremtiden.
Det skal være attraktivt at benytte det overordnede vejnet, så vejene kan styrkes dér, hvor det
tilgodeser trafikken bedst muligt.
Dialogen med landbruget resulterede i forskellige løsningsforslag, som kan være med til at skabe
bedre fremkommelighed både for landbruget og for øvrige trafikanter uden at gå på kompromis
med trafiksikkerheden. Der blev bl.a. talt om behovet for flere vigepladser, muligheden for sideudvidelser samt på løsninger ift. transporter til biogasanlæg.

Dialogen har skabt grundlag for, at der i fremtiden vil være mere fokus på dialog med landbruget,
så udfordringer kan løses i fællesskab. De mange konkrete forslag til løsninger fra virksomheder
og landbrug videregives til kommunes fremtidige arbejde. En forsat udvikling af det overordnede
vejnet kan også medvirke til, at den tunge trafik fravælger ruter ad mindre kommuneveje.

Konkret er der peget på at styrke vejforbindelsen omkring Troldhede og Egeris ved at fremme
fremkommeligheden fra erhvervsområdet ved Nr. Vium til Rute 15. Herved vil de små kommuneveje blive aflastet. Dette kan for eksempel ske ved at udbygge de eksisterende veje eller ved på sigt
at arbejde mod at etablere en ny rute fra Sønderupvej til rute 15 ved Vorgod-Barde.
Landbruget er et stort erhverv i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der skal være plads til landbruget
på vejene, men landbrugets brug af vejnettet har også betydning for fremkommeligheden.
Strukturændringer og etablering af biogasanlæg har medført ændringer i trafikken på vejene.
Der er etaberet en dialog med landbruget. Det har resulteret i et mål om mere dialog med
landbruget om løsninger, der både kan gavne landbruget og de øvrige trafikanter.

Ændringer

Med afsæt i Plan- og Udviklingsstrategien 2019-2022 er der tilføjet mål, der sætter retning for
udfordringer og løsninger for den tunge trafik. Der et tilføjet supplerende tekst til intro og baggrund.
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3. Område til

energikrævende erhverv

Baggrund

Med dette tillæg til kommuneplanen udlægges et nyt erhvervsområde til energikrævende
erhverv samt et potentielt fremtidigt erhvervsområde i tilknytning
hertil. Erhvervsområdet er forbeholdt virksomheder, der har
behov for en placering i tæt tilknytning til den kommende
400 kV højspændingsstation.

I Ringkøbing-Skjern Kommune
produceres meget grøn energi.
Grøn energi, der kan anvendes
eller omsættes dér, hvor den
produceres. Globale klimaudfordringer betyder, at der er stor
opmærksomhed på energi produktion –og forbrug. Derfor kan det
være en fordel, at netop energikrævende virksomheder placeres, hvor
der er tilknytning til grøn strøm.
Rammeudlægget sker med baggrund i Ringkøbing-Skjern
Kommunes strategi om, at fastholde og tiltrække virksomheder
til kommunen.

Det kommende erhvervsområde
kan være med til at tiltrække
energikrævende virksomheder
til kommunen. Energikrævende
virksomheder omfatter også virksomheder, der arbejder med
energilagring eller omdannelse af
energi.
Typen af virksomheder kan være

datacentre eller lignende, men
også virksomheder, der arbejder
med energilagringsmetoder og
omdannelse af el til f.eks. brint –
såkaldte Power to X-virksomheder,
som typisk er optagede af en grøn
profil.

Redegørelse for arealudlæg
Dette kommuneplantillæg
udlægger et rammeområde til
erhvervsområde på ca. 155 ha og
et potentielt fremtidigt erhvervsområde på ca. 200 ha.

Placeringen og afgrænsningen
af rammeområdet og det potentielle fremtidige erhvervsområde
er valgt for at sikre et erhvervsområde, som er velegnet for store
energikrævende virksomheder.
Med den kommende 400kV højspændingsstation udbygges
infrastrukturen for grøn strøm i
hele Vestjylland. Områdets status
som knudepunkt for grøn energi
udbygges, og der vil opstå et nyt
potentiale, som Ringkøbing-Skjern
Kommune ønsker at udnytte til
gavn for den samlede vækst i såvel
kommunen som i Danmark.
Ved at udnytte potentialet kan
der tiltrækkes virksomheder, som
enten har et stort strømforbrug
eller producerer strøm/energi
og som af forsyningssikkerhedsmæssige årsager har behov for
en beliggenhed tæt ved 400kV
højspændingsstationen.

Denne mulighed er der få
af i Danmark, og der er ikke
andre tilsvarende muligheder i
Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det er Ringkøbing-Skjern
Kommunes erfaring, at virksomheder som datacentre og lignende
ofte har meget store areal- og
energibehov. Derfor er rammeområdet afgrænset, så størst
mulige regulære landbrugsarealer kan omdannes til erhvervsjord, der kan bebygges.
'
Området placeres i direkte tilknytning til Energinets kommende
400 kV højspændingsstation og
grænser samtidig op til et skovareal umiddelbart øst for Tarm.
Skoven ligger i direkte tilknytning
til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone, og den sydlige del
af skoven er udlagt som rekreativt
område. Den resterende skov skaber en naturlig barriere mellem
erhvervsområdet og den bymæssige bebyggelse i Tarm.

Det er vigtigt for de virksomheder,
som området henvender sig til, at
der er en passende afstand mellem
virksomhederne og eksempelvis boliger. Men også at der er
mulighed for opkobling til det eksisterende forsyningsnet i forhold til
f.eks. vandforsyning og håndtering
af spildevand. Det er RingkøbingSkjern Kommunes vurdering, at
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det udpegede område har en god
kombination af bymæssig tilknytning til Tarm og en fornuftig
bufferafstand mellem erhverv og
miljøfølsom anvendelse.

Den valgte placering understøtter
endvidere kommunens retningslinjer for byvækst og byudvikling.
Heraf fremgår det bl.a. at:
"Vækst i centerbyer skal ske indefra i
de eksisterende byer, så der altid er
sammenhæng mellem
eksisterende og nye byområder.
Grønne og blå strukturer kan være
en del af byvæksten. Desuden skal
inddragelse af nye byområder
sammentænkes med muligheden
for naturgenopretning (sødannelse,
genslyngning af vandløb med mere)
og skovrejsning (bynær skov og
lignende).
Ved udvikling af et nyt erhvervsområde kan den eksisterende
bynære grønne struktur øst for
Tarm understøttes og udbygges.
Eksisterende skov- og naturarealer vil ud over at danne en
naturlig buffer mod boligområder,
kunne udbygges og sammentænkes ved placering af regnvandsbassiner og andre grønne
elementer i erhvervsområdet. Terrænet indbyder til, at
regnvandsbassiner placeres i det nordvestlige hjørne af

ramme-området, som er omgivet
af skov og naturarealer. Derved
opstår der en oplagt mulighed for
at skabe et sammenhængende
bælte af skov- og naturarealer fra
Tarm by og ud langs Vejlevej.
Samtidig åbner det op for, at
erhvervsområdet kan disponeres således, at der tages
hensyn til området natur og
beskyttelsesværdier.

Ringkøbing-Skjern Kommune
ønsker med udlæg af dette
erhvervsområde, at udlægge et
erhvervsområde, hvor overgangen
mellem by og land sammentænkes
på en bæredygtig måde, og hvor
områdets rekreative-, natur,
beskyttelses- og landskabsinteresser sammentænkes med et
moderne grønt erhvervsområde,
med plads til virksomheder med
en grøn profil.

Bebyggelsen

Ca. to tredjedele af rammeområdet
er regulære arealer, der kan bebygges. Det har været vigtigt at kunne
sikre udpegningen af et areal, hvor
der er plads til store sammenhængende bygningsmasser.
I periferien af det nye erhvervsområde og særligt i den nordvestlige del af området skal
udnyttelsen af erhvervsområdet
sammentænkes med placering af

regnvandsbassiner, naturarealer
og bufferarealer. Ved placering af
byggeri skal der tages hensyn til
beskyttet natur, bygge- og
beskyttelseslinjer med videre.

På baggrund af den udarbejdede
miljøvurdering er det vurderet, at
den nordvestlige del af rammeområdet bør friholdes for større
bygningsvolumener, både af hensyn til landskabet og af hensyn til
beskyttelse af de biotoper, der er
fouragerings- og yngleområde for
de beskyttede arter. Den nordøstlige del kan derimod godt bære
et forholdsvis stort byggeri. Det
er vigtigt at det samlede byggeri
fremstår ensartet og harmonisk i
landskabsbilledet. Den maksimale
bygningshøjde er 17 meter, men
med mulighed for at gå op til
20 meter efter en nærmere
vurdering.
For at sikre et fleksibelt erhvervsområde gives der mulighed for,
at der kan etableres energikrævende erhverv i miljøklasse 4-7
inden for rammeområdet.Der kan
inden for området etableres kontorvirksomhed i tilknytning til
områdets anvendelse til energivirksomheder. Der kan også
etableres bygninger og tekniske anlæg, som er nødvendige
for områdets drift (eksempelvis:
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højspændingsstation, nødstrømsanlæg, varmegenvindingsanlæg,
forsinkelsesbassiner og lignende).

Potentielt fremtidigt
erhvervsområde

Det udlagte erhvervsområde kan
på sigt udvides mod syd.
Herved kan der skabes plads
til meget store virksomheder.
Derfor udlægges arealet mellem
Østermarksvej og Strømmesbølvej
som poten-tielt fremtidigt
erhvervsområde i kommuneplanen. Området udlægges som etape
2 til det område, der rammelægges
nord for Østermarksvej. Området
har areal på ca. 200 ha.

Vejbetjening

Området skal vejbetjenes fra kommunevej med mindre en analyse
af de trafikale forhold kan godtgøre, at området kan vejbetjenes
fra Vejlevej. Vejbetjening fra
Vejlevej vil kræve vejdirektoratets
godkendelse.

EU-naturbeskyttelsesområder

Ifølge bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse
med internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter
(Bekendtgørelse nr. 1383 af 26.
november 2016) kan et
planforslag ikke vedtages, hvis

gennemførelse af planen kan
betyde:

•
•

at planen skader Natura
2000-områder,
at yngle- eller rasteområder
i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er
optaget i Habitatdirektivet
(EU direktiv nr. 92/43/EØF af
21. maj 1992 om bevaring af
naturtyper samt vilde dyr og
planter) bilag IV, litra a) kan
blive beskadiget eller ødelagt,
eller at de plantearter, som er
optaget i habitatdirektivets
bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt.

Planen vurderes ikke at kunne
skade Natura 2000-områder.
Nærmeste Natura2000-område
(Skjern Å)
ligger mere end 1 km væk.

Der har været registreringer af
flere arter af bilag IV-arter og
rødlistede arter indenfor afgrænsningen af rammeområdet. Der
skal tages hensyn til disse arter
i forbindelse med den videre
planlægning.

Natur

Inden for området findes to vandløb, en række mindre søer og
moseområder, enkelte engområder

og overdrev, samt en række større
hedearealer primært i områdets
nordlige del, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens
§ 3. Der er endvidere registreret rødlistede arter indenfor
rammeområdet. Der skal ved
lokalplanlægning af området
tages hensyn til natur-interesser i
området.

Bygge og beskyttelseslinjer
Skovarealerne i og umiddelbart
vest og nord for området indbefatter en skovbyggelinje gældende
300 meter fra skovbrynet.
Indenfor det potentielle fremtidige
erhvervsområde ligger en
fortidsminde med en 100 meter
fortidsmindebeskyttelseslinje.
Der skal ved lokalplanlægning af
området tages hensyn til bygge- og
beskyttelseslinjer i området.

Grønt Danmarkskort

Kommunen er ved at revidere
Grønt Danmarkskort efter anbefalinger af det lokale naturråd.
Området berøres ikke af Grønt
Danmarks kort, hverken
i kommuneplan 2017-2029
eller i den forventede revision i
Kommuneplan 2021-2033.

Landskab

Erhvervsområdet er placeret delvist i landskabskarakterområdet
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Skjern Enge Landbrugsslette, delvist i Borris Hedeslette.
Landskabskarakteren inden for
området består af et lavtliggende,
fladt terræn med dyrkede marker og spredt beliggende gårde.
Området indeholder endvidere
flere plantager.

Landskabet er i Ringkøbing-Skjern
Kommunes landskabsanalyser
kortlagt som "slettelandskab". I
landskabsanalyserne vurderes
en mindre del mod nordvest at
være sårbar overfor større byggerier, resten dvs. den sydvestlige
del vurderes derimod at kunne
bære middelstort byggeri. Det
er vigtigt at det samlede byggeri
fremstår ensartet og harmonisk i
landskabsbilledet.

Med baggrund i en landskabelig
vurdering i miljøvurderingen er
bygningernes maksimale højde
fastlagt. Skove og beplaningsbælter mv. i området og nærområdet er meget varierende i højden,
men har for en stor dels vedkommende en højde mellem 10 og 20
m. Byggeri bør ikke gives en højde,
der gør den synlig over trætoppene dvs. en højde over 20 m. Det
vurderes, at byggeri med en højde
på op til 15-17 m. vil være synlig,
men ikkevæsentlig dominerende, da det for en stor dels

vedkommende vil være afskærmet
af beplantningen og kun fremstå i
"brudstykker" når man passerer.
Der vil være lokaliteter, hvor der
kan placeres byggeri mellem 17
og 20 m., men dette bør vurderes
nærmere mht. placering, farver
og omgivelser/synlighed ifm. en
detailplanlægning.

Det vurderes samlet at den nordvestlige del bør friholdes for større
bygningsvolumener, både af hensyn til landskabet og af hensyn til
beskyttelse af de biotoper, der er
fouragerings- og yngleområde for
de beskyttede arter. Den sydøstlige
del kan derimod godt bære et forholdsvis stort byggeri.

Grundvand

Rammeområdet ligger i område
med almindelige drikkevandsinteresser, og berører ikke
områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller
indvindingsoplande til almen
vandforsyning.

Terræn, klima og
overfladevand

Størstedelen af rammeområdet
fremtræder overordnet set fladt.
Der findes ingen særlig oversvømmelsesrisiko inden for området.

Håndtering af overfladevand fra

bygninger og befæstede arealer
skal så vidt muligt ske inden for
egen grund. Det forventes, at der
er gode betingelser for nedsivning
inden for området på den overvejende sandede jord. Dette
bør afklares med geotekniske
prøveboringer.

Der findes flere mindre udpegede
lavbundsarealer inden for området,
der har karakter af lokale lavninger i terrænet, der ikke er egnet til
genoprettelse som vådområde, og
dermed ikke hindrer udpegningen
ikke etablering af byggeri og anlæg.

Forhold til anden
planlægning

Energinet planlægger for en ny
400kV luftledning mellem Endrup
og Idomlund. Det nye rammeområde planlægges, således at
den ligger i direkte tilknytning til
den kommende 400 kV højspændingsstation og den tilhørende
linjeføring af luftledningen.
Ved udlæg af rammeområdet
respekterer Ringkø-bing-Skjern
Kommune afgrænsningen af
400kV-projektet og er i dialog med
Energinet og Erhvervsstyrelsen
herom.
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I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018
med senere ændringer) foretages følgende ændring af Kommuneplan 2017-2029:

Energikrævende erhverv

			
		
Der udlægges et nyt rammeområde 47er097 til
erhvervsformål med følgende rammebestemmelser:
Rammeområdets nye afgrænsning samt nyt potentielt
rammeområde udlægges som vist på kortbilag 2.

Områdets anvendelse:		

Erhvervsområde

Bebyggelsens art og
anvendelse:			- Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
				- Bevaringsværdig beplantning
				- Forsyningsanlæg
				- Regnvands- og klimaanlæg
				- Landskabstekniske anlæg
				- Vejanlæg
				- Erhvervsområde forbeholdt energikrævende, herunder 				
		
		
energiproducerende virksomheder med behov for en placering i tæt tilknytning
				
til den kommende 400 kV højspændingsstation.
Særlige bestemmelser
Der kan etableres bygninger og tekniske anlæg som er nødvendig for områdets
				
drift, f.eks. højspændingsstation, nødstrømsanlæg og varmegenvindingsanlæg,
				forsinkelsesbassiner o.lign.

Bebyggelsesforhold		
Max bebygget grundareal: 50 %
				Max bygningshøjde: 17 m
				
I dele af området kan opføres byggeri i max 20 meter efter nærmere vurdering.
				
området bør friholdes for større bygningsvolumener.
Miljø				
				

Ved udformning af området og bebyggelsen skal der tages hensyn til natur og
miljøinteresser. I området skal der indrettes anlæg til regnvandshåndtering

Infrastruktur			
				

Vejadgang skal fastlægges ved lokalplanlægning. Ved udformning af området		
skal den reserverede vejstrækning øst for Tarm respekteres og indtænkes.

				
				

Mindst tilladte miljøklasse: 4
Maksimalt tilladte miljøklasse: 7

Zonestatus		
Eksisterende zonestatus: 			Landzone
				Fremtidig zonestatus:			Byzone
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Kommuneplanens eksisterende ramme (kortbilag 1)

Signaturforklaring
Signaturforklaring
Erhvervsområde
Erhvervsområde
Boligområde
Boligområde

Område
til offentligt
formål
Område
til offentligt
formål

Område
til rekreativt
formål
Område
til rekreativt
formål
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Nyt rammeområde 47er097 og nyt potentielt fremtidigt rammeområde (kortbilag 2)

47er001

47rf085 47bo092

47er002

47er003
47er005
47rf016
47er015
47bo017
47rf018

47ta094
47er006

¯

47be088 47ta093
47ce026
47bo012
47bo027
47bo014
47bo052
47of050
47of051
47bo056
47of063
47rf057
47ce049 47of061
47of090
47bo060
47of062
47of063
47er055
47bo070
47rf069
47rf071 47bo073
47of066
47of068

47bo072

47er097

47rf091

47rf069
47bo087
47bo067
47bo077

47rf083

00ta089

Signaturforklaring
Erhvervsområde

00of054

Potentielt fremtidigt
erhvervsområde

00ta121

Boligområde

Område til offentligt formål

Område til rekreativt formål
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Produktionsvirksomheder
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4. Produktionsvirksomheder
Produktionsvirksomheder er
afgørende for vækst og udvikling i
Danmark. Staten har et øget fokus
herpå. Der er derfor i planlovgivningen indført nye regler, som
skal sikre, at kommunerne i deres
planlægning skal tage hensyn til
produktionsvirksomhederne og
deres udviklingsmuligheder.

Kommuneplanen skal jævnfør
Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 24
indeholde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder.
Herunder erhvervshavne som skal
være forbeholdt produktionsvirksomheder og friholdes for anden
anvendelse uden tilknytning til
sådanne virksomheder.
Derudover skal kommuneplanen
indeholde retningslinjer for beliggenheden af konsekvensområder omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder. Inden for konsekvenszonerne skal der tages
hensyn til produktionsvirksomhederne, hvis eksisterende
arealer eller bygninger ændrer
anvendelse.

Udpegningen af områder forbeholdt produktionserhverv sker i
Ringkøbing-Skjern Kommune i to
trin.
Trin 1:
Med nærværende kommuneplantillæg indarbejdes et nyt hovedstrukturafsnit i kommuneplanen,

som fastlægger mål og retningslinjer for fremtidige udlæg af
områder forbeholdt produktionserhverv med tilhørende konsekvenszoner. Der fastlægges endvidere retningslinjer for den
konkrete udpegning.

Trin 2:
Den konkrete udpegning gennemføres samtidig med øvrige rammeændringer i den igangværende
kommuneplanrevision
(Kommuneplan 2021-2033).

Sammenhæng med
eksisterende planlægning

Erhvervet, herunder produktionserhvervet har høj prioritet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er
helt grundlæggende for Byrådet,
at virksomhederne i kommunen
har optimale og rummelige fysiske
rammer.

Kommunen har med sin eksisterende planlægning haft fokus på at
sikre erhvervets udviklingsmuligheder samt sikre egnede arealer
til nye virksomheder, herunder til
produktionsvirksomheder.
Det er kommunens erfaring, at der
med den nuværende erhvervsplanlægning i Ringkøbing-Skjern
Kommune langt hen af vejen er
taget de nødvendige hensyn for
at sikre produktionserhvervenes
udviklingsmuligheder.
De eksisterende retningslinjer i
relation til erhvervsarealer findes

primært i følgende afsnit i kommuneplanens hovedstruktur:
• Vækst og udvikling
• Erhverv i byerne
• Virksomheder med særlige
beliggenhedskrav suppleret
med konsekvenszoner i afsnittet Støjbelastede arealer

Det vurderes, at produktionsvirksomhedernes udviklingsmuligheder sikres bedst via udpegning
af separate områder hertil eller
ved at sikre samspil med andre
egnede erhvervstyper.
F.eks. virksomheder med særlige
beliggenhedskrav, som tilsvarende
produktionsvirksomheder har
brug for afstand til miljøfølsom
anvendelse.

Desuden vurderes produktionsvirksomhedernes udviklingsmuligheder bedst sikret ved at
kombinere udlæg af områder forbeholdt produktionserhverv med
en justering af omkringliggende
rammeområ-ders anvendelsesbestemmelser. Hermed opnås en
samlet optimeret planlægning,
hvor hensynet til produktionsvirksomhederne og den øvrige
byudvikling samlet set imødegås.
Konkret bør der derfor sikres en
løbende justering af miljøklasserne
i områderne placeret mellem
produktionsvirksomhederne og
den følsomme anvendelse.
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I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 med senere
ændringer) indarbejdes et nyt hovedstrukturafsnit i kommuneplanen med titlen:

Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder

			
Intro

Planloven indeholder regler, som sikrer, at kommunerne i deres planlægning skal tage hensyn til
produktionsvirksomheder, herunder deres drifts- og miljøvilkår samt deres udviklingsbehov.
Kommuneplanen skal derfor indeholde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder.
Herunder erhvervshavne, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og som skal friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til sådanne virksomheder.
Derudover skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af konsekvensområder omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder.

Mål
•

At sikre at erhvervsplanlægningen bidrager til at skabe velfungerende byer og erhvervsområder med minimale konflikter og stor
investeringssikkerhed

•

At skabe et attraktivt og fleksibelt udbud af erhvervsområder med
stor investeringssikkerhed

•

At sikre placerings- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder i kommunen

•

At sikre at der i videst muligt omfang tages hensyn til produktionsvirksomheders drifts- og udviklingsmuligheder ved planlægning for eller ændret anvendelse til miljøfølsom anvendelse

Retningslinjer
1.
2.
3.

Der udlægges områder helt eller delvist forbeholdt produktionsvirksomheder. Områderne udlægges ud fra et princip om, at der skal være et varieret udbud af erhvervsområder med en
klar adskillelse mellem erhverv i forskellige miljøklasser.

Inden for erhvervsområder til produktionsvirksomheder, kan der ikke planlægges for eller
meddeles tilladelse til aktiviteter, som kan forhindre eller vanskeliggøre udbygning af
produktionsvirksomheder i området.

Der udlægges konsekvenszoner på 300-500m omkring alle udlagte erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder. Se mere om konsekvenszoner i afsnittet Støjbelastede arealer
og øvrige konsekvenszoner.
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Retningslinjer for den senere (i Kommuneplan 2021-2033)
konkrete udpegning af områder forbeholdt produktionsvirksomheder:
1.
2.
3.
4.

Der skal udpeges områder helt eller delvist forbeholdt produktionserhverv, hvor det er relevant i forhold til at sikre hensynet til produktionsvirksomhederne og den øvrige byudvikling.
Der er fokus på udlæg af områder til produktionserhverv i hovedcenterbyerne.
Udpegningen af områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal opdateres,
således at disse understøtter udpegningen til produktionserhverv og omvendt.

Relevante udlagte erhvervsområder skal gennemgås og anvendelsesbestemmelser samt
miljøklasser skal tilrettes, således at rammebestemmelser i forskellige typer af erhvervsområder understøtter hensynet til produktionsvirksomhederne og den øvrige byudvikling

Anvendelsesbestemmelserne for udlagte rekreative områder i tilknytning til erhvervsområder
skal gennemgås og tilrettes for at sikre, at disse ikke pålægger utilsigtede begrænsninger for
erhvervsvirksomhederne.

Baggrund

Kommuneplanen skal jævnfør Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 24, indeholde retningslinjer for
beliggenheden af erhvervsområder helt eller delvist forbeholdt produktionsvirksomheder.

Den kommunale planlægning skal sikre, at der i forbindelse med udvikling af arealer til miljøfølsom anvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, kontorer og rekreative formål med videre, i
videst muligt omfang tages hensyn til produktionsvirksomheders drifts- og udviklingsmuligheder.
I forbindelse med planlægning skal de gældende miljøregler og vejledende grænseværdier for støj,
lugt, støv og anden luftforurening overholdes.

Produktionsvirksomheder er af Erhvervsministeriet defineret som:
• Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen
• Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen
• Virksomheder anført på brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, dog ikke husdyrbrug
• Transport- og logistikvirksomheder
• Virksomheder der hidtil har ligget under godkendelsesbekendtgørelsen, men som udskilles i
særskilte branchebekendtgørelser.
Erhvervslivet, herunder produktionsvirksomhederne har høj prioritet i Ringkøbing-Skjern
Kommune. Det er helt grundlæggende for Byrådet, at virksomhederne i kommunen har optimale
og rummelige fysiske rammer. Derfor er det også vigtigt, at rammerne for forskellige typer af
virksomheder er til stede i kommunen.
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Der henvises i øvrigt til kommuneplanens øvrige hovedstrukturafsnit vedrørende erhverv:

•
•
•

Vækst og udvikling
Erhverv i byerne
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav suppleret med konsekvenszoner i afsnittet
Støjbelastede arealer

Hensynet til produktionserhverv sikres ud fra følgende principper:
Det sikres, at kommunens eksisterende erhesplanlægning løbende optimeres for at understøtte
kommunens samlede erhvervsmålsætninger, herunder hensynet til produktionsvirksomheder.

For at sikre et fleksibelt udbud af erhvervsområder, herunder sikre at der er placeringsmuligheder
for kommende produktionsvirksomheder, udlægges områder forbeholdt produktionserhverv.
Disse skal primært udlægges i hovedcenterbyerne, hvor den primære erhvervsudvikling ønskes.
Områderne ud-lægges ud fra et princip om, at der skal være et varieret udbud af erhvervsområder,
hvor der er en klar adskillelse mellem erhverv i forskellige miljøklasser under hensyntagen til
miljøfølsomme anvendelser.
Der kan være overlap mellem erhvervsområder forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav og erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, idet nogle virksomhedstyper
falder under begge kategorier.

For hvert område forbeholdt produktionserhverv udpeges i afsnittet Støjbelastede arealer et
tilhørende konsekvensområde. Konsekvenszonerne udlægges for at imødegå fremtidige miljøkonflikter og dermed undgå at indskrænke produktionserhvervenes fremtidige drifts- og
udviklingsmuligheder.

Konsekvenszoner afgrænses med en fast grænse på 300 eller 500 meter omkring de udpegede
produktionserhvervsområder. Grænsen fastlægges med baggrund i det konkrete rammeområdes
maksimale miljøklasse. Ved ændring af arealanvendelsen inden for konsekvensområdet skal
lokalplanlægningen indeholde redegørelse for, hvordan der tages højde for produktionsvirksomhederne i området. Det kan f.eks. være oplysninger om, hvordan etablering af afværgeforanstaltninger kan sikre, at grænseværdier for støj, lugt, støv og anden luftforurening overholdes,
så den nye planlægning ikke giver anledning til skærpede miljøvilkår for virksomhederne.
Lokalplanen skal ligeledes indeholde en vurdering af, hvordan planen tager højde for virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

Ændringer

Afsnittet er nyt og er tilføjet som følge af planlovens krav om retningslinjer for
produktionsvirksomheder
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Større solcelleanlæg
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5. Større solcelleanlæg
Ringkøbing-Skjern Kommune har
for nyligt oplevet en væsentlig
stigning i henvendelser vedrørende etablering af solcelleanlæg. Der er især interesse for
meget store terrænbaserede
solcelle-anlæg på op til flere hundrede hektar.

De nuværende retningslinjer i
kommuneplanen for solcelleplanlægning er ikke tidssvarende i
forhold til planloven og de statslige udmeldinger på området.
Samtidig har Ringkøbing-Skjern
Kommune et ønske om at tilpasse
kommunens retningslinjer, så de
understøtter kommunens energiog erhvervssatsning, og sikrer,
at hensynet til borgere og andre
interesser i det åbne land
varetages.
Der er derfor udarbejdet nye mål
og retningslinjer med tilhørende
redegørelse, som med dette

kommuneplantillæg indarbejdes i
kommuneplanens hovedstrukturafsnit:
Andre vedvarende energikilder.
De eksisterende retningslinjer
i dette afsnit for Større tekniske
(energi)anlæg, herunder solceller vil fremover ikke gælde for
store solcelleanlæg). Afsnittets
øvrige indhold vil blive ajourført ved den kom-mende
kommuneplanrevision.

Kommuneplanens generelle rammer vedrørende Tekniske (energi)
anlæg i det åbne land, herunder
solcelleanlæg, udtages desuden
af kommuneplanen med nærværende kommuneplantillæg.

landskaber og bevaringsværdige
landskaber.

Der gøres opmærksom på, at
kommunen netop har fået færdiggjort landskabskarakteranalysen
og at resultatet af denne vil blive
indarbejdet i kommuneplanen
i den igangværende kommuneplanrevision. Herunder vil udpegningen af større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber blive
opdateret.

De nye retningslinjer henviser til
landskabskarakteranalysen, samt
at der ved placering af solcellean-læg skal tages særlig hensyn
til større sammenhængende
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I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 med senere
ændringer) foretages følgende ændring af Kommuneplan 2017-2029:
Til hovedstrukturafsnittet Andre vedvarende energikilder tilføjes nye mål, retningslinjer og
baggrund for større solcelleanlæg. Teksten ses herunder.

De eksisterende retningslinjer for Større tekniske (energi)anlæg, herunder solceller vil
fremover ikke gælde for større solcelleanlæg. Kommuneplanens generelle rammer vedrørende
Tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg udtages af kommuneplanen.

Større solcelleanlæg

			
Mål
•

At placering af terrænbaserede større solcelleanlæg understøtter
kommunens grønne profil.

•

At solcelleanlæg placeres og indpasses, så der tages mest muligt
hensyn til borgere som bor i området, så naturen fremmes i
området og anlægget tilpasses de landskabelige karakteristika

Retningslinjer

1.

Placering af solcelleanlæg på terræn
		
a) For ikke at begrænse by- og erhvervsudviklingen skal solcelleanlæg som 		
		
udgangspunkt placeres i det åbne land, uden for eksisterende kommune		
planlagte områder til by- eller erhvervsudvikling.
		
b) For at mindske den visuelle påvirkning af landskabet mest muligt, skal solcelle
		
anlæg som udgangspunkt placeres i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg
		
(f.eks. vindmøller, transformerstationer, jernbaner og større el-transmissions		
ledninger).
		
c) Solcelleanlæg skal placeres og indpasses, så der tages hensyn til landskabet
		
jævnfør landskabskarakteranalysen. Der skal tages særligt hensyn til større
		
sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber.
		
d) Solcelleanlæg skal placeres og udformes så der tages hensyn til områder med
		
geologiske bevaringsværdier, kulturarvsarealer, kirkezoner, værdifulde kultur		
miljøer samt områder med kulturhistorisk bevaringsværdi, jævnfør kommune		
planens retningslinjer herfor.
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e) Der skal være særlig opmærksomhed på placering og udformning af solcelleanlæg i tilknytning til:
			- Naboer			
			- Overordnede veje
			
- Rekreative områder 		
			- Friluftsfaciliteter
			- P-pladser 			
			- Margueritruter.
			
- Vejstrækninger samt tilhørende P-og rastepladser, hvorfra de
			
bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber
			
eller områder med særlige udsigter kan opleves.
f) For at beskytte grundvandet, kan solcelleanlæg med fordel placeres indenfor
OSD eller i indvindingsoplande til almen vandforsyning.

2.
Udseende og indretning af solcelleanlæg på terræn
		
a) Der skal udarbejdes visualiseringer og synlighedsanalyser af solcelleanlægget,
		
så den visuelle påvirkning af omgivelserne i det åbne land kan vurderes.
		
b) Større solcelleanlæg skal indpasses i omgivelserne ved at etablere korridorer
		
gennem anlægget.
		
c) Af hensyn til naboer og landskabet samt placering ved overordnede vejstræk		
ninger skal solcelleanlæggets visuelle påvirkning minimeres ved hjælp af
		
eksisterende og ny afskærmende beplantning. Der skal som udgangspunkt
		
etableres beplantning rundt omkring alle solcelleanlæg. Eksisterende beplant		
ningsbælter inden for solcelleanlæg-gene skal bevares.

Baggrund
Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig stigning i henvendelser vedrørende etablering
af solcelleanlæg på terræn. Der er især interesse for meget store solcelleanlæg på flere hundrede
hektar. Placering af større solcelleanlæg er i overensstemmelse med kommunens energisatsning
og understøtter vækst og udvikling i kommunen.
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Retningslinjerne for placering af terrænbaserede større solcelleanlæg skal sikre, at planlægning
for disse anlæg sker på en sådan måde, at borgere i kommunen, naturen og landskaberne ikke
påvirkes af disse anlæg i væsentlig negativ grad.

Større solcelleanlæg skal så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg i det
åbne land, så de ikke hæmmer byers udviklingsmuligheder og lægger beslag på attraktiv erhvervsjord. Det er vigtigt for kommunen, at attraktive potentielle erhvervsarealer anvendes til at
understøtte kommunens erhvervsudvikling. Placering af større solcelleanlæg i det åbne land i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg, giver mulighed for at tænke i samlede energiløsninger
og for at anvende eksisterende højspændingsstationer samt tilslutninger til det overordnede elnet.
Etablering af solcelleanlæg kan desuden medvirke til, at beskytte grundvandet i området.
Interessen for meget store solcelleanlæg understreger vigtigheden af, at der ved den konkrete
planlægning for solcelleanlæg tages landskabelige hensyn, og at visuelle påvirkninger minimeres
mest muligt. Desuden skal placeringen og planlægningen tage hensyn til andre interesser i det
åbne land.

Naturværdier og de rekreative værdier i Naturens Rige er en vigtig ressource både for kommunens
indbyggere og besøgende. Derfor er det vigtigt at solcelleanlæg placeres og indrettes således, at de
ikke skæmmer udsigten eller oplevelsen fra de områder, hvor mange mennesker færdes og hvorfra
de nyder deres fritids- og rekreative interesser samt at naturværdierne tilgodeses.
Større tekniske (energi)anlæg, herunder solcelleanlæg, vil som udgangspunkt være lokalplanpligtige, men bør fastholdes i landzone.

Ændringer:

Der er tilføjet mål og retningslinjer for større solcelleanlæg. Teksten i afsnittet "Baggrund" er
suppleret.
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Planloven

I henhold til Planlovens § 24 skal
der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om reglerne i
Planlovens § 12 stk. 2 og 3.
I henhold til §12, stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig
udstykning og bebyggelse, som er
i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan
dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en
detaljeret byplanvedtægt eller
lokalplan, der er tilvejebragt før
kommuneplanen.

Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område
i kommuneplanen er udlagt til
offentligt formål, eller når området
er omfattet af en lokalplan eller en
byplanvedtægt.
Forslag til Tillæg nr. 41 til
Kommuneplan 2017-2029 offentliggøres i henhold til Planlovens § 24,
med en frist på 8 uger til at fremkomme med indsigelser mod, eller
ændringsforslag til planforslagene.

I henhold til §12, stk. 3 kan byrådet
inde for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af
bebyggelse eller ændret anvendelse
af bebyggelse eller ubebyggede
arealer, når bebyggelsen eller
anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens
rammedel.
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Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillægget

Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til § 24 i Lov om planlægning,
den 21. april 2020.
		
		
		

Hans Østergaard		
			
Borgmester					

Jens Peter Hegelund Jensen
Kommunaldirektør

Endelig vedtagelse af kommuneplantillægget
Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til § 27 i Lov om planlægning,
den 6. oktober 2020.
		
		

Hans Østergaard		
			
Borgmester					

Jens Peter Hegelund Jensen
Kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillægget
Kommuneplantillægget er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig
bekendtgjort den 26. oktober 2020. Kommuneplantillægget er i henhold til § 54b
i Lov om planlægning registreret i Plandata.dk.
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