
Bilag med bindinger indenfor planområderne  
I skemaet nedenfor er beskrevet de bindinger, som planlægningen vil berører ud fra den nuværende viden fra lokalplanansøgningen.  

Når der modtages en projektansøgning med et konkret projekt inklusiv alternativer, og der er sket en afklaring af forrensningen af spildevandet fra 

Skjern Papirfabrik, vil skemaet skulle opdateres. 

 

Opmærksomhedspunkter Planlægning Uddybelse  

Natur    

Beskyttelseslinjer:  

 Skovbyggelinje 

 Å-beskyttelseslinje 

 Sø-beskyttelseslinje 

 Strandbeskyttelseslinje 

Ledningstracéet inkl. udledningen 

Tarm Renseanlæg  

Anlæg ved Holstebrovej 

Pumpestation ved Hvide Sande og Lem 

Generelt vil ledningsnettet berøre flere arealer inden for beskyttelseslinjer, 

her i blandt skovbyggelinjen og å-beskyttelseslinjen. Ledningsanlægget fra 

Hvide Sande til Lem vil berøre arealer inden for strandbeskyttelseslinjen. 

Tarm Renseanlæg (både det eksisterende og udvidelsesarealet) ligger 

indenfor å-beskyttelseslinjen omkring Tarm Bæk. 

Beskyttet vandløb 

 

Ledningstracéet inkl. udledningen 

Pumpestation Lem 

Generelt vil ledningsnettet berøre flere beskyttede vandløb. 

Tæt ved pumpestationen i Lem er der flere beskyttede vandløb.  

§ 3 beskyttet natur  Ledningstracéet. Generelt vil ledningsnettet berøre flere §3-beskyttede naturområder. 

Tæt ved det eksisterende renseanlæg i Hvide Sande er der beskyttet 

strandeng. Nær renseanlægget i Videbæk er der beskyttet mose og eng. 

Fredskov  Ledningstracéet 

Anlæg ved Holstebrovej 

Generelt vil ledningsnettet nogle steder berører fredskov.  

Lokalplanområdet ved Holstebrovej grænser op til fredskov mod vest.  

Natura 2000-områder:  

 Habitatområder 

 Fugebeskyttelsesområder 

Fredet naturareal 

Ledningstracéet inkl. udledningen  

Tarm Renseanlæg  

Ledningsanlægget fra Hvide Sande til Tarm krydser Natura 2000-

områderne ved Ringkøbing Fjord og Skjern Å. Derudover krydses den 

fredede del af Ringkøbing Fjord. 



Opmærksomhedspunkter Planlægning Uddybelse  

Grøn Danmarkskort: 

 Naturbeskyttelsesområder  

 Økologiske forbindelser  

Ledningstracéet Ledningstracéet krydser Velling Plantage og Skjern Å, som er udpeget til 

områder med særlig natur beskyttelsesinteresser.  

Ved Skjern krydser ledningen Ganer Å, som fungerer som en 

spredningskorridor/økologisk forbindelse for at sikre sammenhæng 

mellem vigtige levesteder for dyr og planter. 

Rødlistearter Ledningstracéet Umiddelbart ser ledningen ikke ud til at berøre nogle registeret 

rødlistearter, men der er flere registreringer ved Skjern Å, som der skal 

være opmærksom på.   

Landskab   

Større sammenhængende landskab  Ledningstracéet 

Tarm Renseanlæg   

Udvidelsen af Tarm Renseanlæg ligger inden for et areal udpeget som et 

større sammenhængende landskab og et værdifuldt kulturmiljø.  

I disponeringen af Tarm Renseanlæg skal der redegøres for, at anlægget 

ikke vil komme til at udgøre en væsentlig barriere for oplevelsen af det 

sammenhængende landskab og den visuelle oplevelse af Skjern Å. 

Landskabskarakter Alle elementer Generelt skal der ved placering af ledningstracéet og pumpestationer med 

mere vurderes på indpasningen til og i landskabet, herunder Ringkøbing 

Fjord og ved Skjern Å. 

Bevaringsværdige landskaber  Ledningstracéet Ledningstraceet berører flere bevaringsværdige landskaber blandt andet 

klitlandskaberne langs fjorden og området langs Skjern Å.   

Kystnærhedszonen  Ledningstracéet 

Anlæg ved Holstebrovej 

Store dele af ledningstraceet omkring Ringkøbing Fjord samt 

lokalplanafgrænsningen ved holstebrovej ligger indenfor 

kystnærhedszone. 

Kultur   
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Værdifulde kulturmiljøer og 

kulturhistoriske bevaringsværdier 

Ledningstracéet  Ledningstracéet vil ligge tæt på eller krydse forskellige værdifulde 

kulturmiljøer. Ved Ringkøbing løber ledningen tæt forbi de to mergelgrave 

og Velling Plantage. 
 

Ved Skjern Å krydser ledningen en af datidens længste vejdæmninger, der 

havde 3 broer foruden den berømte Skjern Bro.  

Ledningen krydser flere ældre bevaret vej og jernbaneløb. Generelt skal der 

undersøges nærmere om og hvor det er hensigtsmæssigt at krydse de 

forskellige områder og i så fald, hvordan dette bør gøres.  

Fredet fortidsminder (gravhøje) og 

beskyttede sten og jorddiger 

Ledningstracéet Ledningen fra Hvide Sande til pumpestationen nordøst for Skjern berører 

flere beskyttelseslinjer omkring fredede fortidsminder og beskyttede diger. 

Landbrug   

Særlig værdifulde 

landbrugsområder  

Ledningstracéet 

Anlæg ved Holstebrovej 

Ledningstracéet berører flere arealer udpeget som særlig værdifuld 
landbrugsområde. 

  
Arealet ved Holstebrovej er udlagt til udpeget som særlig værdifuld 

landbrugsområde.  

Grundvand og jordforurening   

Drikkevandsinteresser, herunder 

hygiejniske zone om 

indvindingsboringer, 

indvindingsoplande, følsomme 

indvindingsoplande. 

Ledningstracéet  

Anlæg ved Holstebrovej 

Pumpestationen øst for Skjern 

Generelt er store dele af ledningstracéet beliggende indenfor områder med 

drikkevandsinteresser (OD). Kun mindre strækninger af ledningstracéet 

(ved Ringkøbing og to områder syd for Videbæk) berøre områder med 

særlig drikkevandsinteresser (OSD) samt følsomme indvindingsoplande og 

indvindingsoplande. Dertil kommer at ledningstracéet krydser et større 

indvindingsopland ved Skjern/Tarm og at pumpestationen øst for Skjern 

ligeledes placeres her. 

Ved Ringkøbing løber ledningstracéet tæt på flere hygiejniske zoner 

omkring indvindingsboringer.  

Jordforurening Ledningstracéet Ledningstracéet berører ved Ringkøbing et V2-kortlagt (forurenet) område 

ved mergelgravene og et V1-kortlagt (muligt forurenet) areal ved siden af 

renseanlægget i Hvide Sande.  
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Klimatilpasning   

Lavbundsarealer og øget risiko for 

oversvømmelse 

Ledningstracéet 

Tarm Renseanlæg  

Anlæg ved Holstebrovej  

Pumpestation ved Lem 

Ledningstracéet berører flere lavbundsarealer og områder til 

naturgenopretningsprojekter i form af lavbunds- og vandløbsprojekter. En 

forudsætning for, at ledningen kan placeres inden for områder til 

genopretning af vandløb og natur er, at ledningen skal underbores, så der 

kan ske vandstandshævning og genslyngning uden risiko for forurening af 

vandmiljøet og naturen og uden hindring af genopretningsprojektet.    

Tarm Renseanlæg ligger indenfor et område med øget risiko for 

oversvømmelse, da grundvandet er højtstående og da der kan ske 

oversvømmelse fra Skjern Å. Området er desuden omfattet af et pumpelag. 

Derfor er en undersøgelse af jordbundsforholdene afgørende for at få viden 

om, hvordan anlægget og en udbygning af dette sikres mod 

oversvømmelse. Dette er også baggrunden for, at udvidelsen af Tarm 

Renseanlæg også er en del projektindholdet, hvor der ikke kan afvises, at 

være en risiko for påvirkning af habitatområdet Skjern Å, hvorfor der skal 

gennemføres en habitatkonsekvensvurdering af planlægningen og det 

konkrete projekt. 

Tekniske anlæg og ledninger    

Ledninger  

 Naturgasledning 

 60 kV luftledning 

 400 kV luftledning 

 Biogasledning  

 Stærkstrømsledning 

(kabeltrace fra 

havvindmølleparken  

Vesterhav Syd)  

Tarm Renseanlæg  

Anlæg ved Holstebrovej  

Ledningstracéet krydser ved Skjern kabeltracéet fra stærkstrømsledningen 

for havvindmølleparken Vesterhav Syd.  

Arealet ved Holstebrovej krydses af en naturgasledning og en 60 kV 

luftledning. Dette kan have betydning for placering af tankene og 

beplantningen omkring.  

Anden planlægning    



Opmærksomhedspunkter Planlægning Uddybelse  

Eksisterende planlægning: 

 Kommuneplanrammer 

 Lokalplaner  

 Restrumlighed bolig og 

erhverv 

Ledningstracéet  Ledningstracéet krydser flere forskellige kommuneplanrammer og 

lokalplaner.  Umiddelbart vurderes dette ikke hensigtsmæssigt, da 

ledningstracéet kan medføre bindinger for den fremtidige og planlagte 

anvendelse til byformål eller tekniske anlæg. I den videre proces bør 

ledningstracéet derfor tilrettes, så de planlagte arealer til byformål og 

tekniske anlæg ikke påvirkes væsentligt eller hindres etableret. 

Potentielle områder til byudvikling 

 Potentielt fremtidig 

erhvervs- og boligområde  

Ledningstracéet 

Anlæg ved Holstebrovej  

Ledningstracéet krydser ind over flere potentielle erhvervs- og 

boligområder. Her gælder det samme som ovenfor under 

kommuneplanrammer. 

Arealet ved Holstebrovej er udlagt til fremtidig erhvervsområde. Ved 

planlægningen udlægges området til teknisk anlæg.  

Andre igangværende planprojekter  

 Erhvervsområdet ved 

Ringkøbing Øst 

 Ansøgte solcelleanlæg 

 Ansøgte energiprojekter  

Ledningstracéet Ledningstracéet vil berører andre igangværende planprojekter, som 

erhvervsområdet ved Ringkøbing Øst, solcelleprojekterne ved Gestenge og 

Vennervej samt energiprojektet ved Lem-Kær.  

Mellem Gestenge og Lem-Kær er der placeret et ledningstracé med et kabel 

til strøm. Det bør overvejes om spildevandsledningen/ledningstracéet kan 

sammentænkes med strømkablets ledningstracé.    

Jernbanen 

Offentlige veje 

Ledningstracéet Ledningstracéet krydser flere gange jernbanen og offentlige veje. 

Krydsningen af jernbanen og offentlige veje skal kun ske, hvis det er 

nødvendigt og skal forgå vinkelret på jernbanen/vejen. 

 


