
 
 
 
 
 
 
 

 

Skema med indsigelser og bemærkninger til offentlighedsfasen 
 

Der har været gennemført en offentlig høring i perioden 26. april til 21. juni 2021.  

Tabellen nedenfor viser, hvem der har indsendt bemærkninger, et resumé af bemærkningerne, samt kommunens svar på bemærkningerne. 

Skema med behandling af bemærkninger. 

 

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 Brand og 

Redning MV 

a. Ingen bemærkninger  

 
 

 

2 Ribe Stift a. Ingen bemærkninger  

Borgere/foreninger 

3 

 

Danmarks 

Naturfredning

sforening 

Ringkøbing-

Skjern 

 

Under henvisning til svar fra kommunens forvaltning skal DN henstille, at 

lokalplanens bestemmelser ændres: 

a. 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. 

 

 

 

Ad 3a: Forslaget er noteret.  

I lokalplanforslagets er der indarbejdet bestemmelser om, at der skal 

etableres afskærmende beplantning bestående af et 3-rækket læhegn i 

en bredde af mindst 5 meter langs med lokalplanafgrænsningen, i det 

der henvises til § 7.1 i bestemmelserne i lokalplanen. 

 

I lokalplanforslaget er der desuden 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 til § 7.5 

i bestemmelserne i lokalplanen.  



 
 
 
 
 
 

 

Side 2 af 3 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

 

 

 

 

 

 

b. De arealer, der ikke benyttes til tekniske anlæg, veje og beplantning, skal 

fremstå som blomsterdækkede arealer tilsået med frø af egnskarakteristiske 

arter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmelse § 7.5. er desuden suppleret med forklarende tekst med 

kursiv: 

Beplantningsbæltet kan med fordel sammensættes af en blanding af 

træer og buske i varierende højde og flere rækker, evt. kombineret med 

en blanding af løvfældende og stedsegrøn beplantning. Dette giver 

mulighed for, at der skabes et bunddække således, at 

beplantningsbæltet ikke kun virker visuelt afskærmende i den øvre del. 

Samtidig kan beplantningsbæltet fremstå grønligt hele året.  

 

Ad 3b: Forslaget er noteret.  

I lokalplanforslaget er der 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, idet der 

henvises til § 7.8 i bestemmelserne i lokalplanen. 

 

Administrationen forslår at nedenstående tekst med kursiv tilføjes som 

forklarende tekst til bestemmelse § 7.8: 

”Arealer der ikke benyttes til tekniske anlæg kan med fordel anvendes 
så det på bedst mulig måde understøtter biodiversiteten i området. 
Anlæg af blomsterdækkede arealer kan være en mulighed”.  

Ansøger (Better Energy A/S) har bekræftet, at de tilplanter friarealet i 

den sydlige del af projektområdet med en egnstypisk blomsterblanding, 

se bilag 3 i forslag til lokalplan.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 3 af 3 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

c. 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. 

 

Ad 3c: I henhold til Planloven har Ringkøbing-Skjern Kommune ikke 

hjemmel til, at stille krav om, at der ikke må anvendes sprøjtegifte og 

kunstgødning på arealerne som er omfattet af solcelleanlægget. Hvorfor 

det ikke er anført i lokalplanens bestemmelser. 

Ansøger (Better Energy A/S) arbejder med et økoparkkoncept, som 

bidrager til en bæredygtig udvikling på flere områder end blot i forhold 

til energiproduktion. Det udvalgte areal tages ud af traditionel 

landbrugsdrift. Arealerne driftes herefter efter økologiske principper 

uden brug af gødskning og pesticider. Når anlægget tages ud af drift vil 

området igen overgå til landbrugsproduktion.  

Administrationen 

4 Administration

en 

a. Lokalplanforslagets bestemmelse om udstykninger, § 4.1, foreslås 
præciseret, da ansøger har oplyst, at de gerne vil udstykke lokalplanområdet 
som helhed. 

Ad 4a: Administrationen forslår at bestemmelse § 4.1: ”Der kan ikke 

ske udstykning inden for lokalplanområdet”. 

Ændres til:  

”Lokalplanområdet må kun udstykkes som en helhed”. 

 


