
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til Tillæg 14 og Lokalplan 475 
 

Der har været gennemført en foroffentlig høring i perioden 6. april 2021 til 4. maj 2021 af Tillæg 14 til Kommuneplan 2021-2033 samt forslag til Lokalplan 475 for et 
område til tekniske anlæg (solcelleanlæg) ved Nørhede-Hjortmose. Ringkøbing-Skjern Kommune har også sendt kabeltraceet for solcelleanlægget i supplerende høring 
ved berørte lodsejere og myndigheder. Denne høring forgik i perioden fra den 18. november 2021 til den 1. december 2021.  

Tabellen nedenfor viser, hvem der har indsendt bemærkninger, de indsendte bemærkning samt kommunens svar på bemærkningerne. 

Tabel 1 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Myndigheder m.v. 

1 Ribe Stift 1a: Ribe Stift har ingen bemærkninger til kommunens 

indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af 

solcelleanlæg ved Nørhede-Hjortmose og til indholdet af 

miljørapport (VVM). 

 

2 Danmarks 

naturfred-

ningsforeni

ng 

2a: Grænsen for området mod nord bør være Ølstrup Bæk 

med en bræmme på mindst 50 meter inkl. Et 

beplantningsbælte på min. 10 meter langs områdets hegn. 

2b: Området bør opdeles i 3 områder adskilt af 2 åbne 

gennemgange med en bredde på mindst 50 meter for 

fritlevende dyr inkl. beplantning langs områdernes hegn. Det 

ene bør følge Røgind Bæk/tilløbet til bækken sydvest-

nordøst på tværs af de 2 møllerækker, og det andet kan 

Ad 2a, 2b, 2c, 2d, 2e og 2f: Lokalplanen for solcelleanlægget 

stiller krav til etablering af beplantning, plante valg, hegn og 

faunapassage m.m.. 

I planlægningen er der foretaget en vurdering af landskabet i og 

omkring projektområdet samt en vurdering af den eksisterende 

natur og beplantning inden for projektområdet. På baggrund af 

disse vurderinger er områdets afgrænsning og anlæggets 

indretning blevet tilpasset. 



 
 
 
 
 
 

 

Side 2 af 11 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

etableres mellem lokalplanområde 365 og det planlagte 

område øst herfor. 

2c: Der bør etableres mindst 10 meter bredde 

beplantningsbælter langs alle solcelleområdets hegn 

bestående af hjemmehørende arter af træer og buske, heraf 

fortrinsvis træarter som eg (gerne vintereg), birk og skovfyr 

(ikke så skyggegivende) og bærbærende buske som tjørn, 

hyld, alm. røn, tørst, æblerose og kristtorn. Der bør plantes 

mindst 2 rækker med stedsegrønne arter, en med skovfyr 

og en med kristtorn. Alternativt hertil kan plantes vedbend 

ved hegnene, som kan vokse op og dække i vinterhalvåret. 

2d: Det foreslås, at der udarbejdes en naturplan for det 

samlede område, som i sammenhæng med 

beplantningsbælterne fastlægger omfattende såning af 

hjemmehørende blomsterplanter imellem 

solcelleanlæggende og pleje af disse arealer uden brug 

bekæmpelsesmidler. 

2e: Det foreslås, at 1-2 af indhegningerne opføres med 

gennemgange for mindre pattedyr som hare, og at 1-2 af 

indhegningerne opføres uden sådanne gennemgange af 

hensyn til jordrugende fugle som agerhøns. 

2f: Det forudsættes, at beskyttelsen i.h.t. 

naturbeskyttelsesloven respekteres. 

3 Brand og 

Redning 

Midtvest 

3a: Ingen bemærkninger.  



 
 
 
 
 
 

 

Side 3 af 11 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

4 No 

Sogneforeni

ng og 

Ølstrup 

Udviklingsfo

rening 

På vegne af No Sogneforening og Ølstrup 

Udviklingsforening, der repræsenterer No og Ølstrup sogne i 

forbindelse med kompensationsforhandlingerne med 

projektudvikler, GreenGo Energy A/S, skal jeg fremkomme 

med følgende bemærkninger til solcelleprojekterne ved 

Nørhede–Hjortmose og Lyngsmose. 

 

Det bemærkes, at der er efter forhandlinger med GreenGo 

Energy A/S er opnået enighed om en årlig kompensation pr. 

ha fra solcelleparkerne i det omfang de etableres og i 

solcelleparkernes levetid til fordeling 50/50 til No 

Sogneforening og Ølstrup Udviklingsforening. Denne aftale 

forventes formaliseret og underskrevet indenfor den 

kommende uge. 

 

GreenGo Energy A/S´s tilsagn om tilskud til No 

Sogneforening og Ølstrup Udviklingsforening er begrænset 

af det beløb, som solcelleparkerne lovgivningsmæssigt er 

forpligtet til at betale til ”Grøn pulje”. 

 

”Grøn pulje” midlerne vil som bekendt i Ringkøbing – Skjern 

kommune blive fordelt af ”Indstillingsudvalget” 

efter ansøgning fra lokalsamfundene efter følgende 

principper angivet af kommunen: 

 

”Kommunen har besluttet, at ansøgningsberettigede til Grøn 

pulje fortrinsvis er foreninger og selvejende institutioner, 

som er beliggende i nærheden af vedvarende energianlæg, 

men at enkeltpersoner også kan søge til almennyttige 

formål. 

 

Midlerne i Grøn pulje kan man som hovedregel kun anvende 

inden for en radius på 4,5 km fra det vedvarende 

Ad 4a: Ansøger oplyser, at GreenGo Energy og No Sogneforening 

og Ølstrup Udviklingsforening har indgået kompensationsaftale 

om en årlig kompensation pr. ha.. Ringkøbing-Skjern Kommune 

har ingen bemærkninger til denne aftale, da der er tale om en 

privatretslig aftale.  



 
 
 
 
 
 

 

Side 4 af 11 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

energianlæg, som midlerne stammer fra. Det samme princip 

var gældende for den tidligere grøn ordning. 

 

I prioriteringen af ansøgningerne kan der tages særligt 

hensyn til de allernærmeste naboer til det vedvarende 

energianlæg. Der kan endvidere tages særligt hensyn til, at 

projektet er til gavn for en bred målgruppe.” 
 

Det præciseres, at det er No Sogneforening og Ølstrup 

Udviklingsforenings opfattelse, at ”Grøn pulje” midlerne skal 

fordeles til de nærmeste naboer til solcelleparkerne, der vil 

få den største gene og påvirkning af solcelleparkerne. 

 

Henset hertil og henset til, at den årlige kompensation pr. 

ha til No Sogneforening og Ølstrup Udviklingsforening vil 

blive reduceret i det omfang midlerne fra solcelleparkerne jf. 

ovenfor lovgivningsmæssigt allokeres til ”Grøn pulje” 

midlerne, da forudsætter No Sogneforening og Ølstrup 

Udviklingsforening at ”Indstillingsudvalget” vil prioritere at 

fordele ”Grøn pulje” midlerne til ansøgninger fra No 

Sogneforening og Ølstrup Udviklingsforening ud fra at No og 

Ølstrup sogne vil få størst gene og påvirkning af 

solcelleparkerne. 

 

Borgere 

5 Ejeren af 

Stampevej 

2, No 

5a: Kunne man udføre beplantning om anlægget så 

naturlignende som muligt, så det ligner et naturligt 

skovbryn. Stor andel af hjemmehørende arter af nåletræer, 

skovfyr og ene med iblanding af løvtræer og buske plantet 

hulter til bulter og ikke for tæt men i en bred zone. 

Synes der er nok af træer der står på række og andre lige 

linjer, det måtte gerne blive brudt lidt op. 

Ad 5a og 5b: Se svar til Ad 2a.  

 

Ad 5c: Forslaget til lokalplanen er udarbejdet således, at 

lokalplanområdet udelukkende vejbetjenes fra Novej 16.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 5 af 11 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Beplantningszonen kunne også variere i bredden. Man kunne 

jo faktisk starte med at plante zonen som det første. 

 

5b: I stedet for græs kunne man overveje at lade være med 

at så noget, således det er områdets naturlige frøbank der 

bestemmer. 

 

5c: Ønsker at tilkørselsveje i byggefasen og ved senere 

service nyanlægges væk fra eksisterende beboelser i 

området. Ligeledes kunne man kigge på jordfordeling i 

samme omgang for at mindske landbrugets kørselsafstande 

og mindske generne ved samme. 

6 Ejerne af 

Hjortmosev

ej 3, No 

6a: Efter telefonisk samtale med (…) dd., sender vi her 

skriftligt vores store bekymring ang. den tunge og massive 

trafik, som uundgåeligt vil være i forbindelse med opførsel 

af stor solcellepark. 

Vi bor HJORTMOSEVEJ 3, og ønsker IKKE at tunge lastbiler 

mm skal køre forbi vores gård mens opsætningen foregår. Vi 

har hunde, kat, børnebørn og snart et par plejebørn, som 

skal kunne bevæge sig frit, uden fare for at blive kørt ned at 

massiv trafik af store køretøjer. Derud over bliver grusvejen 

ødelagt af de mange og tunge køretøjer og i sommertiden vil 

vi nærmest være indhyllet i en støvsky fra vejen. Håber I vil 

overveje at benytte de andre veje i stedet for. 

Ad 6a: Forslaget til lokalplanen er udarbejdet således, at 

lokalplanområdet udelukkende vejbetjenes fra Novej 16. 

Transporterne i anlægsfasen vil derfor ikke komme forbi 

Hjortmosevej 3 eller køre igennem No.     

 

7 Ejeren af 

matr. 47e, 

den sydlige 

del No 

Det er et meget stort anlæg der skal laves, men det er 

skærmet godt inde og svært at se udefra. 

7A: Mit spørgsmål er om der er mulighed for at komme med 

i projektet da min nabo og jeg har 2 små parceller ca. 2 ha, 

grænsende op til det projekterede anlæg. 

Ad 7A: Ringkøbing-Skjern Kommune har været i kontakt med 

ejeren af matr. 47e, den sydlige del af No. Den nævnte matrikel 

er omfattet af §3-beskyttet natur, og der kan derfor ikke 

opsættes solcelleanlæg på arealet.  



 
 
 
 
 
 

 

Side 6 af 11 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Jeg har kontaktet Greengo Energy a/s med samme 

spørgsmål men aldrig hørt fra dem, men det ville vel være 

det bedste at få samlet så mange solceller som muligt der 

hvor det generer mindst 

visuelt og det er Hjortmosen perfekt til, det er i som 

kommune vel også interesseret i da man hører om stor 

modstand i områder hvor der også planlægges solceller, 

men hvor de skæmmer naturen og beboelser. 

Jeg er meget interesseret i at min jord indgår i planerne 

(martr. 47e, den sydlige del No) og sikkert også min nabo 

da begge jordstykker bare ligger hen i brak. 

 

 

 

Nedenstående er bemærkningerne fra supplerende høring i forbindelse med kabelanlægget fra projektområdet til Lem Kær Station. 

 

Berørte myndigheder 

8 RAH/MES 

NET A/S 

8a: 

Data fra RAH Service. Den planlagte 150 kV kabel følger 

meget tæt den trace RAH NET 60 kV kabel har, der vil være 

en respekt afstande til 60 kV kablet, hvis projektet bliver 

gennemført. 

 

Respektafstanden for elkabler er normalt 1 meter. Gravning 

inden for denne zone må ikke finde sted uden særlig aftale 

med RAH NET A/S, da der kræves en nøjagtig påvisning af 

kablernes placering. 

 

RAH/MES NET A/S har også vedlagt kortmateriale til deres 

bemærkninger.  

Ad 8a: Ringkøbing-Skjern Kommune har videresendt bemærkning 

fra RAH/MES NET A/S til bygherre og opfordrer til, at bygherre 

tager kontakt til RAH/MES NET inden anlægsfasen påbegyndes. 



 
 
 
 
 
 

 

Side 7 af 11 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

9 Ringkøbing-

Skjern 

Museum 

9a: Museal udtalelse i forbindelse med høring af berørte 

myndigheder – kabelanlæg fra Nørhede-Hjortmose til Lem 

kær. Tilbud om forundersøgelse. 

 

Arkæologi Vestjylland har foretaget en arkivalsk kontrol af 

kabeltracéet, det forventes, at kabelanlægget har en længde 

på ca. 4 km og etableres fra Hjortmosevej 20, 6950 til Lem 

Kær station, Skraldhedevej 7D, 6950.  

 

Kabelstrækningen løber tilsyneladende parallelt med et 

kabeltracée, som museet undersøgte i 2013 kaldet Lem kær 

- Hjortmose J.nr. RSM 10.432. 

 

Her blev flere steder fundet spor fra jernalderen i form af 

såkaldte hulbælter (jernalderlige forsvarsanlæg) og 

bopladsspor. Hvis nye dele af disse anlæg berøres skal de 

ifølge museumssloven udgraves inden etableringen af 

elkablet. 

 

Afhængigt af hvor tæt den nye ledning ligger på det gamle 

kabel, skal der iværksættes en forundersøgelse, hvis kablet 

ligger i den gamle grav og ikke forstyrre nyt land, kan 

strækningen selvfølgelig frigives. 

Er her tale om et kabel der ligger flere meter ved siden af 

den gamle kabelgrøft, vil vi anbefale, at man får foretaget 

en forundersøgelse. Denne kan evt. foregå ved at en 

arkæolog følger gravearbejdet. En forundersøgelse vil give 

museet mulighed for at komme med en gældende 

udtalelse for arealet og de eventuelle fortidsminders 

bevaring og væsentlighed. 

 

Da der er tale om en større forundersøgelse, er det ifølge 

Museumsloven § 25 den for hvis regning jordarbejdet 

udføres, der skal afholde udgiften. 

Ad 9a: Ringkøbing-Skjern Kommune har videresendt bemærkning 

fra Ringkøbing-Skjern Museum til bygherre og opfordrer til, at 

bygherre tager kontakt til Ringkøbing-Skjern Museum inden 

anlægsfasen påbegyndes. 



 
 
 
 
 
 

 

Side 8 af 11 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

 

Forundersøgelsen har til formål at be- eller afkræfte 

tilstedeværelsen af fortidsminder, deres udstrækning og 

bevaringstilstand. En forundersøgelse er typisk foretaget på 

kort tid og ArkVest udfærdiger herefter en bindende 

udtalelse. Heraf vil det fremgå, om der er væsentlige 

fortidsminder på området, og om ArkVest indstiller disse til 

en arkæologisk undersøgelse. Der er her mulighed for at 

revurdere anlægsarbejdet og evt. undgå områder med 

mange fortidsminder. 

 

Udgiften til den egentlige arkæologiske undersøgelse 

afholdes almindeligvis af den for hvis regning jordarbejdet 

udføres. I forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens 

vurdering af museernes budgetter m.m. tages der stilling til, 

hvorvidt Styrelsen kan yde tilskud til udgifterne til en større 

for- eller 

slutundersøgelse i henhold til museumslovens § 26, stk 2, 3. 

Uanset om der ydes tilskud eller ej, har bygherre en 

klagemulighed, der ikke bare går på fravær eller størrelse af 

tilskud, men i det hele taget styrelsens samlede vurdering 

og godkendelse af 

budget. 

 

Hvis der ikke findes væsentlige fortidsminder på området 

under forundersøgelsen, vil ArkVest umiddelbart frigive 

området til anlægsarbejdet. Skulle der på trods af frigivelsen 

alligevel dukke fortidsminder op, vil en undersøgelse af disse 

fortidsminder være uden udgift for bygherren. Den 

arkæologiske forundersøgelse skal derfor betragtes som en 

forsikringsordning. Hvis I ønsker et budget for 

forundersøgelse, skal følgende oplysninger sendes til: 

post@arkvest.dk 



 
 
 
 
 
 

 

Side 9 af 11 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

10 Vejdirektor

atet 

10A: 

Vedhæftet fremsendes Vejdirektoratets bemærkninger til 

Ringkøbing-Skjern Kommunes høring for etablering af 

kabelanlæg fra Nørhede-Hjortmose til stationsanlæg (Lem 

Kær). 

Jeg står gerne til rådighed, hvis der er spørgsmål eller 

bemærkninger til det fremsendte. 

Ad 10a: Ringkøbing-Skjern Kommune har videresendt 

bemærkning fra Vejdirektoratet til bygherre og opfordrer til, at 

bygherre tager kontakt til Vejdirektoratet inden anlægsfasen 

påbegyndes. 

11 Energinet 

Eltransmissi

on A/S 

11A: 

Jeg skriver angående supplerende høring for kabelanlæg fra 

Nørhede-Hjortmose til stationsanlæg (Lem Kær). Se 

vedhæftede filer: 

I tilfælde af tilslutning i Lem Kær station vil det højst 

sandsynligt være nødvendigt at udvide skinnen i enten 

nordlig eller sydlig retning. Det kan blive nødvendigt at 

udvide stationsarealet og dermed flytte hegn og containere 

eller omplacere sivsø eller føringsvej. Der er ikke undersøgt 

yderligere omkring andre udfordringer ved forlængelse af 

skinnen. Dette undersøges først i modningsfasen. 

Ad 11a: Ringkøbing-Skjern Kommune har videresendt 

bemærkning fra Energinet til bygherre og opfordrer til, at 

bygherre tager kontakt til Energinet inden anlægsfasen 

påbegyndes. 

Hvis tilslutningen af kabelanlægget afviger i væsentlig grad fra 

det, der er beskrevet i miljørapporten skal der udarbejdes en 

screening med baggrund i miljøvurderingsloven. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 10 af 11 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

 

Der gøres opmærksom på at Energinet endnu ikke har 

klarlagt mest optimal station for tilslutningspunkt for 



 
 
 
 
 
 

 

Side 11 af 11 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

solcelleanlægget og tilslutningspunktet dermed kan afvige 

fra Lem kær. 

Borgere 

12 Ejerne af 

Vesttarpvej 

32 og 

Rydbjergvej 

17 B, 

Ringkøbing 

12a: Vi vil gerne takke nej til kablerne. Ad 12a: Bemærkningen indgår i den samlede politiske vurdering 

af sagen. 

 

 

 


