
From:                                
Sent:                                  Sat, 1 May 2021 13:00:05 +0200
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Subject:                             Høringssvar ? Lokalplan nr. 465 BRMV sag nr 14.12.00-P16-40-21
Attachments:                   Høringssvar – Lokalplan nr. 465 BRMV sag nr 14.12.00-P16-40-21.pdf, Signaturbevis.txt

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen

Beredskabsinspektør 
 

 
H. P. Hansens Vej 112B 



 

 

 

Høringssvar – Lokalplan nr. 465 
 
BRMV sag nr 14.12.00-P16-40-21 
 

 

Dato: 1. maj 2021 

Sagsbehandler: 

 
 
 

Pkt. Bemærkning 

 

1 Områdets ændrede/nye anvendelse – 
generelt 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

2 Forhold vedrørende muligt byggeri i om-
rådet 
(højder, brandbelastning, adgangsfor-
hold, andet) 
 
 

Ingen bemærkninger 

3 Vandforsyning til brandslukning 
 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

4 Beredskabets øvrige indsatsmæssige 
forhold 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

5 Andet 
 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

 
 



From:                                 Ribe Stift
Sent:                                  Mon, 31 May 2021 22:56:29 +0200
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Cc:                                      Ådum Sogns Menighedsråd (8785);Skjern Provsti
Subject:                             Til Ringkøbing-Skjern Kommune, vedr. høring over forslag til Lokalplan nr. 465 og Tillæg nr. 
1 til Kommuneplan 2021-2033 for et område til solcelleanlæg ved Vindingvej, Ådum samt afgørelser om ikke pligt 
til miljøvurdering (STPR F2: 1416704)
Attachments:                   Signaturbevis.txt

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing-Skjern Kommune
 
Ribe Stift har ingen bemærkninger til høring over forslag til Lokalplan nr. 465 og Tillæg nr. 1 til 
Kommuneplan 2021-2033 for et område til solcelleanlæg ved Vindingvej, Ådum samt afgørelser om ikke 
pligt til miljøvurdering.
 
 
 



From:                               
Sent:                                  Wed, 2 Jun 2021 13:22:50 +0200
To:                                      Thomas Gad
Cc:                                     
Subject:                             Re: Sagsnummer21-007632. Spørgsmål vedr. solcelleanlæg Vindingvej, Ådum (Ringkøbing-
Skjern Kommune)

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing-Skjern Kommune 
Under henvisning til nedenstående svar fra kommunens forvaltning skal DN henstille, at lokalplanens 
bestemmelser ændres:
1. Den afskærmende beplantning omkring anlægget skal være mindst 10 meter bredt. Dette er nødvendigt 
for at sikre, at anlægget også er afskærmet i vinterhalvåret, hvor løvfældende træer og buske er uden blade, 
og da der ikke i lokalplanen er stillet eller kan stilles krav om plantning af stedsegrønne arter.
2. De arealer, der ikke benyttes til tekniske anlæg, veje og beplantning, skal fremstå som blomsterdækkede 
arealer tilsået med frø af egnskarakteristiske arter. Det angivne krav om græsklædte arealer har meget lille 
betydning for dyrelivet/biodiversiteten, og betydningen af at arealet udgår af landbrugsdrift vil være begrænset, 
da der ikke stilles krav om at undlade brug af gødskning og pesticider.
M.v.h.

DN Ringkøbing-Skjern 

Virusfri. www.avg.com

Den man. 31. maj 2021 kl. 15.48 skrev Thomas Gad <thomas.gad@rksk.dk>:

Kære (fra Danmarks Naturfredningsforening).

Du har stillet nedenstående spørgsmål til Ringkøbings-Skjern Kommunes administration i forbindelse 
med at lokalplanforslag for et solcelleanlæg ved Vindingvej, Ådum er i 8 ugers høring:

 

1) Hvorfor kan der ikke stilles krav om, at der ikke må anvendes sprøjtegifte og kunstgødning på 
arealerne? Det fremgår, at det er intentionen, men det burde være en betingelse for etableringen af 
anlægget.

2) Hvorfor er der ikke stillet krav om brug af hjemmehørende buske og træer til etablering af levende 
hegn? For insekt- og fuglelivet er det vigtigt, at det f.eks. er tjørn, hyld, æblerose og tørst, og for 
indsigten til anlægget er det vigtigt med stedsegrønne arter som f.eks. skovfyr og vedbend op ad hegnet 
(beplantningsbæltet er for smalt til at dække i vinterhalvåret, hvis der ikke er stedsegrønne træer og 
buske). 

3) Er det muligt, at fastlægge bestemmelser om, at arealerne mellem solcellepanelerne kun slås en gang 
om året (bedst tidligt forår) og ikke afgræsses? Dette vil være den bedste måde at skabe naturværdier på 
for insekter og fugle.

 

http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
mailto:thomas.gad@rksk.dk
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail


Svar på spørgsmål:

 

Ad1) I henhold til Planloven har vi ikke hjemmel til at stille krav om, at der ikke må anvendes 
sprøjtegifte og kunstgødning på arealerne som er omfattet af solcelleanlægget. Det er derfor ikke anført i 
lokalplanens bestemmelser.

Ad2) I lokalplanforslaget har vi indarbejdet bestemmelser om at ny beplantning skal udgøres af en 
blanding af hjemmehørende og egnstypiske træer og buske. Der skal udvælges arter, som i udvokset tilstand 
når en højde på minimum 4-5 meter, idet der henvises § 7.5 i bestemmelserne i lokalplanen. 

Ad3) I lokalplanforslaget har vi indarbejdet bestemmelser om at arealer, der ikke benyttes til tekniske 
anlæg, veje og beplantning, skal fremstå som grønne græsklædte arealer, der kan afgræsses med dyr. 
Administrationen vurderer, at det ikke umiddelbart er muligt at lave bestemmelser i lokalplanen om hvor 
mange gange arealer i lokalplanområdet skal slås eller om arealerne må afgræsses eller ej.

 

 

Venlig hilsen 

Thomas Gad
Planlægger - Geolog

Land, By og Kultur – Planlægning
Direkte telefon: 99 74 10 79
Land, By og Kultur: 99 74 15 15
E-mail: thomas.gad@rksk.dk

 

Orientering om indsamling af personoplysninger.

I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig. 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger fra dig. 

 

Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende:

1.        Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

2.        Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren. 

3.        Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger. 

4.        Kategorier af personoplysninger. 

5.        Modtagere eller kategorier af modtagere. 

6.        Hvor dine personoplysninger stammer fra. 

7.        Opbevaring af dine personoplysninger. 

8.        Retten til at trække samtykke tilbage. 

mailto:thomas.gad@rksk.dk
http://www.rksk.dk/


9.        Dine rettigheder 

10.     Klagemulighed til Datatilsynet

 

Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler 

 

http://www.rksk.dk/oplysningspligt-matrikler

	Re_ Sagsnummer21-007632. Spørgsmål vedr. solcelleanlæg Vindingvej, Ådum (Ringkøbing-Skjern Kommune)
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