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Kommuneplan 2021-2033  
 

 

Forord  
Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk anlæg ved Vindingvej, 
Ådum. 

 
Kommuneplantillægget består af: 
En redegørelse, der beskriver planens baggrund og formål. 
Bestemmelser med tilhørende kort, der regulerer rammerne for lokalplanlægningen. 
 
 
 

Redegørelse 

 
Baggrund og formål 
Dette tillæg til Kommuneplan 2021-2033 er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 465 efter et ønske 
om at kunne opføre et teknisk anlæg i form af et solcelleanlæg ved Vindingvej, Ådum. 
Området er på ca. 53 hektar, og anvendes i dag til landbrugsformål. 
 
Plangrundlaget åbner mulighed for etablering af et jordbaseret solcelleanlæg med mulighed for opstilling 

af solcelleanlæg på ca. 53 hektar med en installeret effekt på ca. 42 MW. Det forventes at anlægget kan 
producere ca. 44.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 11.000 husstande. 
 
Der kan etableres solceller med en maksimal højde på 3 meter. Rundt om anlægget og langs med 
planområdets afgrænsning etableres afskærmende beplantningsbælter samt hegn og interne veje på 
indvendig side af beplantningen. Langs med Vindingvej, som løber gennem planområdet og giver 
vejadgange til anlægget, etableres der ligeledes beplantningsbælter til afskærmning af anlægget. 

Centralt i planområdet kan der desuden placeres en stepup-transformer med en maksimal højde på 6 

meter. 
 
Planområdet ligger ca. 4 km øst for Ådum syd for Møgelmosevej. Nord for området ligger Gundesbøl Å. 
Terrænet er forholdsvist fladt og jævnt faldende mod Gundesbøl Å. Området ligger i landzone og 
anvendes i dag til landbrugsformål. Områdets karakter er kendetegnet af denne anvendelse. Marklodder 
er opdelt af læhegn, blandt andet langs med Vindingvej, som løber gennem området. 

 
 
Andre vedvarende energikilder 
Kommuneplan 2021-2033 fastsætter følgende retningslinjer 3 og 4 for Større solcelleanlæg (Primært til 
forsyningsnettet): 
 

3. Placering af større solcelleanlæg på terræn skal ske inden for de på kortet udlagte områder til 
større solcelleanlæg. Nye områder kan udlægges efter følgende retningslinjer. 

a. For ikke at begrænse by- og erhvervsudviklingen skal solcelleanlæg som udgangspunkt 
placeres i det åbne land, uden for eksisterende kommuneplanlagte områder til by- eller 
erhvervsudvikling. 

b. For at mindske den visuelle påvirkning af landskabet mest muligt, skal solcelleanlæg som 
udgangspunkt placeres i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg (f.eks. vindmøller, 

transformerstationer, jernbaner, større el-transmissionsledninger). 
c. Solcelleanlæg skal placeres og indpasses, så der tages hensyn til landskabet jf. 

landskabskarakteranalysen. Der tages særlig hensyn til større sammenhængende 
landskaber samt bevaringsværdige landskaber. 

d. Solcelleanlæg skal placeres og udformes så der tages hensyn til områder med geologiske 
bevaringsværdier, kulturarvsarealer, kirkezoner, værdifulde kulturmiljøer samt områder 
med kulturhistorisk bevaringsværdi, jf. kommuneplanens retningslinjer herfor. 

e. Der skal være særlig opmærksomhed på placering og udformning af solcelleanlæg i 
tilknytning til: 

i. Naboer 
ii. Overordnede veje 
iii. Rekreative områder 
iv. Friluftsfaciliteter 

v. P-pladser 
vi. Magueritruter. 
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vii. Vejstrækninger samt tilhørende P-pladser 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. 

 
4.  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 landskaber samt placering ved overordnede vejstrækninger skal 

solcelleanlæggets visuelle påvirkning minimeres ved hjælp af eksisterende og ny 
afskærmende beplantning. Der skal som udgangspunkt etableres beplantning rundt 
omkring alle solcelleanlæg. Eksisterende beplantningsbælter inden for solcelleanlæggene 
skal bevares. 

 
Dette kommuneplantillæg er udarbejdet under hensyntagen til retningslinjerne for større solcelleanlæg. 
Der er foretaget en konkret vurdering af placeringen af solcelleanlægget blandt andet i forhold til naboer, 

landskab, natur- og kulturinteresser.  
 
Planområdet ligger i det åbne land. Inden for planområdet ligger eksisterende landbrugsbebyggelse. Ved 
etablering af afskærmende beplantningsbælter vurderes det, at anlægget ikke vil være dominerende i 
landskabet på grund af det forholdsvist flade landskab, jf. visualiseringer udarbejdet i forbindelse med 
planlægningen. Med anlæggets tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og tilpasning i forhold til 

landskabet, vurderes det, at solcelleanlæggets placering i det åbne land ikke vil påvirke det omgivende 
miljø væsentligt.   
 
 
Større sammenhængende landskaber 
Planområdet ligger inden for et område, der er 
udpeget som større sammenhængende landskaber.  

 
Udpegningen som større sammenhængende 
landskaber har baggrund i en 
landskabskarakteranalyse, som blev udarbejdet i 
november 2019 for hele kommunen.  
 
Planområdet ved Ådum ligger som en del af Varde 

Bakkeø Landbrugslandskab (område 9). 
Planområdet skråner svagt mod nord (fra kote 26 
til kote 17), hvor der er kort afstand til Gundesbøl 
Ådal, der udgør et delområde i Borris 
Slettelandskab (område 12).  
 

Landskabsområdet øst for Ådum omfatter opdyrket 
og tilplantet hede, og jordarten består primært af 
smeltevandssand. Landskabet omkring 
planområdet er i høj grad præget af den kulturbetingede opdyrkning og tilplantning, der er kendetegnet 
ved intensivt dyrkede marker, der er afgrænset af hegn og mindre plantager. Skalaen i landskabet er 
dermed forholdsvis lille på grund af mange lukkede landskabsrum, hvor læhegn og plantager hindrer 
udsigter.  

 

Inden for ca. 5 km fra planområdet ses flere større tekniske anlæg, bl.a. større vindmølleområder mod 
henholdsvis vest og sydøst. 
 

Fig. 1: Planområdets placering ift. større 
sammenhængende landskaber. 
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Landskabets sårbarhed er vurderet som egnet 
til indpasning af større tekniske anlæg, dog bør 
tekniske anlæg ikke placeres i overgangen til 
slettelandskabet mod nord. Gundesbøl Ådal er i 
landskabsanalysen udpeget som et 

kontrasterende delområde i slettelandskabet, 
da ådalens visuelle karakter og tilknytning til 
det omkringliggende landbrugslandskab 
adskiller sig fra det øvrige landskabsområde og 
øvrige ådale. Ådalen er afgrænset af 
bevoksninger og hegn i landbrugslandskabet, 

der begrænser udsigt og visuelle 

sammenhænge. 
 
Planområdet består af flere 
læhegnsbeplantninger både i kanten af området 
og internt i området. Der er ringe 
indbliksmuligheder til planområdet, og fra de 
omkringliggende veje er der desuden afstand til 

planområdet. Der skal i forbindelse med 
lokalplanlægning for den nye 
kommuneplanramme fastsættes krav om 

Fig. 2: Planområdets placering i karakterområdet. 

Fig. 3: Kort fra landskabsanalysen med 
visning af karakterområdets tilstand i Varde 
Bakkeø Landbrugslandskab (område 9). 
Planområdets omtrentlige beliggenhed er 
markeret med blå figur. 
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etablering af afskærmende beplantning, jf. kommuneplanens retningslinje 4c.  
 
Planområdet opleves ikke som en del af ålandskabet omkring Gundesbøl Å, da der langs nordsiden af 
Møgelmosevej nord for planområdet, er visuelt afskærmet af eksisterende højt læhegn samt flere andre 
beplantninger i ådalen. Anlægget vurderes således ikke at indvirke på oplevelsen af ålandskabet eller det 

udpegede bevaringsværdige landskab nord for planområdet. 
 

Fig. 5: Visualisering set fra Møgelmosevej nord for planområdet. Der er friholdt et areal langs med vejen, som 
sikrer god afstand til anlægget. 

Fig. 4: Foto/visualisering set fra Møgelmosevej ca. 300 meter syd for planområdet. Landskabet fremstår som et 
afgrænset landskabsrum med læhegn og plantager i omgivelserne. Planområdet ligger bag det høje læhegn 
bagest i billedet, der hindrer indkig til solpanelerne.  
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I planområdets sydlige kant står en høj og tæt læhegnsbeplantning, der sammen med en tilsvarende 
beplantning langs vestsiden af Vindingvej hindrer indkig til skovbrynet af den mindre skovplantage syd 
for planområdet. Anlægget vurderes af den grund ikke at indvirke på oplevelsen af skoven inden for 
skovbyggelinjen. 
 

Der skal i forbindelse med lokalplanlægning for den nye kommuneplanramme fastsættes krav om 
etablering af afskærmende beplantning, jf. kommuneplanens retningslinje 4c.  
 

  

Fig. 6: Foto set fra planområdets sydlige kant ved Vindingvej. Delområdet vest for Vindingvej er afskærmet af høj 
og tæt læhegnsbeplantning, og området øst for vejen fremstår som et afgrænset landskabsrum. 

 

Fig. 7: Visualisering set fra planområdets sydlige kant ved Vindingevej.  
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Samlet set vurderes solcelleanlægget at kunne indpasses i de lukkede landskabsrum i 
landbrugslandskabet ved Ådum uden væsentlige negative konsekvenser for landskabsværdierne. 

 
  

Fig. 8: Foto fra Vindingvej/Møgelmosevej nord for planområdet. Eksisterende læhegn danner lukkede 
landskabsrum, der hindrer visuel forbindelse med Gundesbøl Ådal nord for Møgelmosevej (til venstre i fotoet). 

Fig. 9: Visualisering fra Møgelmosevej nordøst for planområdet. Planområdet og solpaneler er skjult af flere rækker 
eksisterende læhegn. 
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Særligt værdifulde landbrugsområder 
Planområdet er i henhold til Ringkøbing-Skjern 
Kommunes Kommuneplan 2021-2033, beliggende i 
et område registreret som særligt værdifulde 
landbrugsområder. 

 
Inden for særligt værdifulde landbrugsområder skal 
der vises særlig tilbageholdenhed med at inddrage 
arealerne til ikke-jordbrugsmæssige formål, og 
generne for jordbrugserhvervene skal begrænses 
mest muligt. 

 

Det er dog også i disse områder, at anlæg, som 
nødvendigvis må placeres i det åbne land, 
fortrinsvis skal søges placeret, dog med 
hensyntagen til områder med landskabelig værdi. 
 
Der skal i forbindelse med lokalplanlægning for den 
nye kommuneplanramme fastsættes krav om 

etablering af afskærmende beplantning, jf. 
kommuneplanens retningslinje 4c. På denne måde 
sikres som til landskabs- og naturinteresser inden 
for det særligt værdifulde landbrugsområde. 
 
Udpegning af planområdet til teknisk anlæg i form 

af solcelleanlæg forhindrer hverken fortsat 
landbrugsdrift i form af dyrehold sammen med 
solcelleanlægget eller at planområdet kan anvendes 
til landbrugsformål efter at anlægget tages ud af 
drift. Der foretages på denne baggrund ikke 
ændringer i områdets udpegning som særligt 
værdifuldt landbrugsområde. 

 
 
Støjbelastet areal 
Hele planområdet er udpeget som støjbelastet 
areal, da området indgår i en større udpegning til 
militært øvelsesområde.  
 

Solcelleanlæg er ikke en støjfølsom anvendelse, 
hvorfor planlægningen ikke er i strid med 
udpegningen. 
 
 
Lavbundsareal 

Mindre dele af planområdet er udpeget som 
lavbundsareal, men området er ikke udpeget som 
lavbundsareal, der kan genoprettes som vådområde. 
 
Lavbundsarealer er kunstigt afvandede eller 
drænede arealer, som tidligere var enge, moser, 
lavvandede søer og fjorde.  

 

Anvendelsen til solceller vurderes ikke at være 
særlig udsat for eventuelle vandstandsstigninger, da 
solcellepanelerne står på stativer. Transformere og 
tekniske installationer etableres ikke direkte på 
terræn, men på befæstet sokkel eller ophængt. 
 

En øget grundvandsstand i driftsfasen vil dog have 
betydning for, hvilke træer, der kan overleve i 

Fig. 10: Særligt værdifuldt landbrugsområde. 

Fig. 11 Støjbelastet areal. 

Fig. 12: Lavbundsareal. 
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beplantningsbæltet. Det anbefales således at plante 
træarter, der kan tolerere varierende vandstand. 
Planlægningen vurderes således at have en lille 
påvirkning på lavbundsarealer i driftsfasen, og 
vurderes ikke at være i strid med kommuneplanens 

retningslinjer for lavbundsarealer. 
 
Det vurderes desuden, at der ved etablering af 
solcelleanlæg opnås nogle af de samme effekter 
som er hensigten med lavbundsarealerne, idet et 
solcelleanlæg ligeledes medfører en reduktion af 

udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet og 

mindsker frigivelse af drivhusgasser. 
 
 
Grønt Danmarkskort - Økologisk forbindelse 
Nord for planområdet er der udpeget en økologisk 
forbindelse langs med Gundesbøl Å. Planområdets 
placering hindrer ikke dyrs bevægelser langs med 

Gundesbøl Å. Planområdet omkranses endvidere af 
afskærmende beplantning, som kan fungere som 
ledelinjer langs med områdets afgrænsning. 
 
Det vurderes derfor, at planlægningen ikke er i strid 
med kommuneplanens retningslinjer for økologiske 

forbindelser. 
 
 
Naturbeskyttelsesinteresser 
Mindre dele af planområdet er udpeget som områder 
med naturbeskyttelsesinteresser. Udpegningerne 
har baggrund i en sø på matrikel nummer 1d 

Rosendal By, Ådum og en sø og mose på matrikel 
nummer 1g Rosendal By, Ådum. Søerne og moserne 
er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens 
§ 3. 
 
Med ophør af den eksisterende påvirkning af området med sprøjtegifte og næringsstoffer, vil kvaliteten af 
de § 3-beskyttede naturtyper sandsynligvis forbedres. Derudover forventes det, at de tidligere dyrkede 

arealer vil udvikle en naturlig vegetation. Et areal, der udlægges med græs og urter forventes med tiden 
at opnå en betydelig artsrigdom af både planter og smådyr. Projektet vurderes at have en positiv 
påvirkning på naturbeskyttelsesinteresserne, da projektet forbedrer forholdene for de tilstødende 
naturområder og fremmer udviklingen af naturlige plante- og dyresamfund indenfor plan- og 
projektområdet. 
 

Det vurderes, at planlægningen ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer for 
naturbeskyttelsesinteresser. 
 
Klimatilpasningsplan 
En del af planområdet iht. klimatilpasningskortet udsat for mulig oversvømmelse. Anvendelsen til 
solceller vurderes ikke at være særlig udsat for eventuelle vandstandsstigninger, da solcellepanelerne 
står på stativer. Transformere og tekniske installationer etableres ikke direkte på terræn, men på 

befæstet sokkel eller ophængt. 

 
EU-naturbeskyttelsesområder 
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter (Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018) 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 

Fig. 13: Økologisk forbindelsesområde. 

Fig. 14: Naturbeskyttelsesinteresser. 
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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.  

 
Afstanden til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde Borris Hede er ca. 1,8 km. Derfor 
vurderes det, at Natura2000-området ikke vil blive berørt af planerne. 

 
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, 
fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i nærområdet for arealet. Ringkøbing-Skjern Kommune 
har ingen aktuelle registreringer af plante- og dyrearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV i 
planområdet. Området anvendes i dag til landbrugsformål, og området vurderes ikke at indeholde særlige 
naturværdier. Det er derfor kommunens vurdering, at der næppe er forekomster af de beskyttede 

plantearter på arealet. De anlagte skovområder er stadigvæk unge, så de vurderes ikke som egnet 

habitat. 
 
Inden for planområdet er der registreret to søer og en mose, som er beskyttet i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. Det sikres gennem kommuneplanrammen, at der ikke etableres 
solcelleanlæg indenfor en respektafstand på mindst 10 meter fra §3-beskyttede naturtyper. 
 
Det kan ikke afvises, at der kan være spidssnudet frøer i vandhullerne og i moseområdet, men der 

foreligger ingen konkrete registreringer heraf. Idet vandhullerne og moseområdet bevares i samme 
tilstand som nu, vil solcelleprojektet ikke have en negativ påvirkning af padder tilknyttet vandhullerne. 
Padderne vil også kunne finde overvintringsmuligheder i vegetationen omkring disse habitater.Eventuel 
fældning eller styning af træer og buske vil øge lysindfaldet til vandhullerne, hvilket vil det være en 
forbedring for eventuelle padder ligesom oprensning af vandhullerne vil kunne forbedre padders 
levesteder. 

 
Den nye anvendelse af arealerne stadig at have en positiv effekt, idet arealerne ikke dyrkes intensivt. Det 
er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at realiseringen af 
planlægningen ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
 

Miljøvurdering 
Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM), og der er således gennemført en screening af kommuneplantillægget sammen med 
lokalplanforslaget.  
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en screening af kommuneplantillægget (efter lovens § 8, 
stk. 2) for at vurdere, om der skal gennemføres en miljøvurdering i henhold til lovens § 8, stk. 1. 

Screeningen foreligger i et selvstændigt notat. 
 
Generelt knytter de mulige negative konsekvenser af planernes realisering sig hovedsageligt til den 
landskabelige påvirkning, støjgener, boligmiljø i det åbne land og arkæologisk arv. 
 
Der vurderes ikke at være en væsentlig visuel påvirkning af de omkring liggende landskaber og 

boligmiljøet i det åbne land, idet solcelleanlægget indpasses i omgivelserne, der etableres afskærmende 
beplantning og anlægget kommer til at følge det naturlige terræn. 
 
Støjgener vurderes at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i det åbne land. 
 
Solcellepaneler opsættes på stativer, hvorfor det vurderes, at risikoen for skade på skjulte fortidsminder 
vil være lille. 

 

De positive konsekvenser af planernes realisering produktion af grøn energi, herunder en nedbringelse af 
tab af næringsstoffer til miljøet, begrænsning af udledning af drivhusgasser samt omlægning af intensivt 
dyrkede arealer til ekstensiv drift til fordel for dyre- og planteliv. 
 
Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse 
af planen ikke vurderes at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet jf. § 8, stk. 2. 
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Bestemmelser 
I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK. nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer) 
foretages følgende ændring af Kommuneplan 2021-2033: 

 

Kortet til retningslinje 3 i afsnittet ”Andre vedvarende energikilder” ændres (Se fig. 15) 

Den eksisterende retningslinje 3 i Kommuneplan 2021-2033 i afsnittet ” Andre vedvarende energikilder” 
lyder som følger: 
 

”3. Placering af større solcelleanlæg på terræn skal ske inden for de på kortet udlagte områder til større 

solcelleanlæg. Nye områder kan udlægges efter følgende retningslinjer.” 
 
På det tilhørende kort til retningslinje 3 tilføjes det nye rammeområde 00ta194 som nyt planlagt 
solcelleanlæg. Det nye planlagte solcelleanlæg fremgår af fig. 15. 
 
 

Nye rammebestemmelser for ramme 00ta194 (fig. 15) 
 
Områdets anvendelse 
Teknisk anlæg. 
 
Bebyggelsens art og anvendelse 
Specifik anvendelse er solenergianlæg. 

Bebyggelse til solcelleanlæg samt de for anlæggets driftsnødvendige tekniske installationer og bygninger. 

 
Særlige bestemmelser 
Solcellepaneler skal fremstå ens, hvad angår type, farve og højde og opstilles i lige, parallelle rækker. 
Solcellepaneler skal antirefleksbehandles. 
 

Bebyggelsesforhold 
For hele rammeområdet gælder: 
Bebyggelseshøjden må ikke overstige 3 m. 
Der kan dog tilladelse teknikbygninger på maksimalt 6 meter i højden. Teknikbygninger skal etableres 
med mørke farver. 
 
Miljø 

Området skal indhegnes og afskærmes af beplantning. Der stilles krav om en respektafstand til § 3-
beskyttede naturtyper på mindst 10 meter. 

 
Zonestatus 
Fremtidig zonestatus er landzone. 
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Fig. 15: Nyt rammeområde 

00ta194 
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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. 

 

I henhold til § 12, stk. 3 kan byrådet inden 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. 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. 1 til Kommuneplan 2021-2033 offentliggøres samtidig med forslag til Lokalplan nr. 

465 i henhold til Planlovens § 24, med en frist på 8 uger til at fremkomme med indsigelser mod, eller 

ændringsforslag til planforslagene. 
 

 
 

Vedtagelsespåtegning 
 

Forslag til kommuneplantillægget 
Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til § 24 i Lov om planlægning, den 
20. april 2021.  
 
  

    
 
 Hans Østergaard  Jens Peter Hegelund Jensen 

 Borgmester  Kommunaldirektør 
 
 

 
Endelig vedtagelse af kommuneplantillægget 
Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til § 27 i Lov om planlægning, den 
      2021. 

 
 
 
 
 Hans Østergaard  Jens Peter Hegelund Jensen 
 Borgmester  Kommunaldirektør 

 

 
 
Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillægget 
Kommuneplantillægget er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den       2021. 

Kommuneplantillægget er i henhold til § 54b i Lov om planlægning registreret i Plandata.dk. 

 


