Forslag

Tillæg nr. 64 til
Herning Kommuneplan 2017-2028
Aflysning af retningslinje for kabeltrace for 150 kV ledning til de kystnære vindmøller ved Harboør.

Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.)

Om kommuneplantillægget
Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne. Byrådet har dog mulighed for at modsætte sig byggeri og anlæg, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens
rammer.
Kommuneplanen forpligter derimod byrådet. Byrådet er forpligtet til at arbejde for at virkeliggøre kommuneplanen. Det betyder, at kommunen skal fremme tiltag som er i overensstemmelse med planen. Det kan f.eks. ske ved at
lade udarbejde lokalplaner, som muliggør realisering af kommuneplanen. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.
Ønsker byrådet at ændre kommuneplanen, kan de lade udarbejde et tillæg til planen for et område eller temaer,
som ønskes ændret.

Offentlig høring
Når byrådet har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, skal det udsendes i offentlig høring i minimum 4
uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer.
Når høringen er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning, eventuelle indsigelser og ændringsforslag kan imødekommes. Herefter kan planen endelig vedtages.
Hvis byrådet efter den offentlige høring vil fortage så omfattende ændringer, så der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg.
Dette kommuneplantillæg vil være offentligt fremlagt i tiden fra den
				

xx. måned xxxx til den xx. måned xxxx

(begge dage incl.) på Herning Rådhus (i Planafdelingen, indgang A, 2. sal) og på kommunens hjemmeside (www.
herning.dk)
Indsigelser imod og ændringsforslag til kommuneplantillægget skal indsendes skriftligt til Herning Byråd,
Rådhuset, 7400 Herning eller pr. e-mail til: BEK@Herning.dk senest den xx. måned xxxx
Indsendte indsigelser og ændringsforslag offentliggøres på Herning Kommunens hjemmeside med navn – der er
således fuld offentlighed om indsigelse og indsigers navn.
Supplerende oplysninger kan indhentes på By, Erhverv og Kultur, Planafdelingen, tlf. 96 28 28 28.
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Tillæg nr. 64 til
Herning Kommuneplan 2017-2028
Kommuneplantillægget har til formål at ophæve korridor reservation til 150 kV jordledning som er fastlagt i Herning Kommuneplan 2017-2028.

Redegørelse for ændringer

Daværende Naturstyrelse vedtog i 2015 et tillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for landanlæg til kystnære havvindmøller ved Harboør. Kommuneplantillægget omhandlede en arealreservation til
kabeltrace til en 150 kV jordledning, som skulle forbinde de kystnære havvindmøller med transformerstationen i Herning.
Arealreservationen blev efterfølgende indarbejdet i Herning Kommuneplan 2017-2028.
I efteråret 2017 blev planerne for de kystnære havvindmøller ved Harboør ændret, så der ikke længere skal
etableres et 150 kV kabel til Herning.
Kabeltraceét skaber ligeledes barrierer for byudviklingen ved det nye Regionshospital ved Gødstrup, hvor
traceét hinder en fremtidig forbindelse mellem den nye by Gødstrup og den eksisterende byudvikling i
Snejbjerg.
På baggrund at dette aflyses korridor reservationen med dette tillæg.
Med dette tillæg fjernes retningslinje 3 for højspænding og naturgasanlæg. Nuværende og fremtidige retningslinjer er vist på de følgende sider. Ligeledes er vist på kort den arealreservation der nu aflyses.
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Nuværende retningslinjer
Højspænding og naturgasanlæg

Retningslinjer for højspænding og naturgasanlæg
De overordnede transmissionssystemer for el og gas ejes, drives og udbygges af Energinet.dk, som er en
selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat.
På elnettet ejer Energinet.dk stationsanlæggene og ledningsnettet på spændingsniveau over 100 kV samt
forbindelser til Norge, Sverige og Tyskland. El-transmissionsnettet på lavere spændingsniveauer 60 kV og
10 kV - ejes og drives i området omkring Herning af Vestjyske Net.
Elnettet består af såvel luftledninger som kabler, der er lagt i jorden. Forsyningsnettet på det laveste niveau
- lavspændingsnettet - er stort set kabellagt.
Energinet.dk har fået udarbejdet en række kabelhandlingsplaner der beskriver den forventede kabellægning af luftledninger på 400 kV og 150 kV niveau. På nuværende tidspunkt er det usikkert om kabelhandlingsplanerne vil blive gennemført, da Regeringens vækstudspil i foråret 2015 betyder, at projekterne er sat
i bero.
Energinet.dk planlægger for en ny 400 kV forbindelse mellem Idomlund og Endrup, der på en del af
strækningen vil gå gennem Herning kommune.
Staten har på baggrund af planlægningen af kystnære vindmøller udarbejdet et kommuneplantillæg nr
45. til den tidligere kommuneplan med retningslinjer for ledningstrace til en 150 kV ledning i Herning
Kommune. Retningslinjerne er gældende for den del af ledningen, der ligger i Herning kommune, og de er
overført fra tillægget til denne kommuneplan.
På gasnettet ejer Energinet.dk hovedtransmissionsnettet på land. Det resterende transmissionsnet ejes af
de regionale selskaber. Der er ikke planer om ændringer af naturgasnettet, der berører Herning Kommune.
Det et byrådets mål at
•
•

El- og naturgasdistributionen kan foregå effektivt.
Kabellægning af elledninger sker, hvor luftledninger i dag giver de største landskabelige gener eller,
hvor de påvirker byudviklingen i negativ retning.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at
•

•

Følge de statslige udmeldinger på elområdet nøje, og derefter påvirke den fremtidige
udbygningsstrategi, således at den i vidste muligt omfang tilgodeser en effektiv forsyning i Herning
Kommune samtidig med, at generne i forhold til såvel landskab som byudvikling begrænses mest 		
muligt.
Arbejde med forsyningskorridorer for såvel transmissions- som distributionsledninger. Disse 		

4

Kommuneplantillæg nr. 64
Herning Kommuneplan 2017-2028

•

korridorer sikrer dels plads til, at al forsyning samlet ledes til nye og eksisterende byudviklinger,
dels afskærmes forsyningsnettet fra øvrige aktiviteter, således at reparationer og nødvendige
ændringer i forsyningsnettet generer mindst muligt.
Igangsætte en proces, hvor kabellægningen af alle luftbårne anlæg, såvel 60 KV som 150 kV og
400 kV prioriteres i samarbejde med ledningsejerne.

Retningslinjer
1.
2.
3.
4.

5.

Arealreservationer til højspændingsanlæg fremgår af kortbilag 5.
Der kan gennem Herning kommune etableres 400 kV ledning til forbindelse af Idomlund og
Endrup.
Inden for reservationen til kabeltraceet for 150 kV ledning til de kystnære vindmøller må der ikke
etableres bygninger, anlæg, beplantning eller foretages planlægning, der kan forhindre tilkoblingen
eller forhindre adgang til kabler i traceet, se kortbilag 5.
Ved planlægning af vindmøller skal der overholdes en respektafstand af mindst 50 meter fra
vindmøllernes fundament til kabelsystemet for 150 kV ledning til de kystnære vindmøller.
Alternativt skal der etableres jordingsanlæg. Dette skal aftales med ledningsejeren
(i dette tilfælde Energinet.dk).
De eksisterende arealreservationer til naturgasnettet opretholdes, se kortbilag 5. Der reserveres
plads til gasledninger parallelt med den eksisterende distributionsledning i den østlige del af
Herning Kommune. I en zone på 100 meters bredde må der ikke ske aktiviteter, der kan true
leveringssikkerheden for naturgas. Mindre betydende afvigelser fra de reserverede arealer
accepteres.
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Fremtidige retningslinjer
Højspænding og naturgasanlæg

Retningslinjer for højspænding og naturgasanlæg
De overordnede transmissionssystemer for el og gas ejes, drives og udbygges af Energinet.dk, som er en
selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat.
På elnettet ejer Energinet.dk stationsanlæggene og ledningsnettet på spændingsniveau over 100 kV samt
forbindelser til Norge, Sverige og Tyskland. El-transmissionsnettet på lavere spændingsniveauer 60 kV og
10 kV - ejes og drives i området omkring Herning af Vestjyske Net.
Elnettet består af såvel luftledninger som kabler, der er lagt i jorden. Forsyningsnettet på det laveste niveau
- lavspændingsnettet - er stort set kabellagt.
Energinet.dk har fået udarbejdet en række kabelhandlingsplaner der beskriver den forventede kabellægning af luftledninger på 400 kV og 150 kV niveau. På nuværende tidspunkt er det usikkert om kabelhandlingsplanerne vil blive gennemført, da Regeringens vækstudspil i foråret 2015 betyder, at projekterne er sat
i bero.
Energinet.dk planlægger for en ny 400 kV forbindelse mellem Idomlund og Endrup, der på en del af
strækningen vil gå gennem Herning kommune.
På gasnettet ejer Energinet.dk hovedtransmissionsnettet på land. Det resterende transmissionsnet ejes af
de regionale selskaber. Der er ikke planer om ændringer af naturgasnettet, der berører Herning Kommune.
Det et byrådets mål at
•
•

El- og naturgasdistributionen kan foregå effektivt.
Kabellægning af elledninger sker, hvor luftledninger i dag giver de største landskabelige gener eller,
hvor de påvirker byudviklingen i negativ retning.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at
•

•

•

Følge de statslige udmeldinger på elområdet nøje, og derefter påvirke den fremtidige
udbygningsstrategi, således at den i vidste muligt omfang tilgodeser en effektiv forsyning i Herning
Kommune samtidig med, at generne i forhold til såvel landskab som byudvikling begrænses mest
muligt.
Arbejde med forsyningskorridorer for såvel transmissions- som distributionsledninger. Disse
korridorer sikrer dels plads til, at al forsyning samlet ledes til nye og eksisterende byudviklinger,
dels afskærmes forsyningsnettet fra øvrige aktiviteter, således at reparationer og nødvendige
ændringer i forsyningsnettet generer mindst muligt.
Igangsætte en proces, hvor kabellægningen af alle luftbårne anlæg, såvel 60 KV som 150 kV og
400 kV prioriteres i samarbejde med ledningsejerne.
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Retningslinjer
1.
2.
3.

4.

Arealreservationer til højspændingsanlæg fremgår af kortbilag 5.
Der kan gennem Herning kommune etableres 400 kV ledning til forbindelse af Idomlund og
Endrup.
Ved planlægning af vindmøller skal der overholdes en respektafstand af mindst 50 meter fra
vindmøllernes fundament til kabelsystemet for 150 kV ledning til de kystnære vindmøller.
Alternativt skal der etableres jordingsanlæg. Dette skal aftales med ledningsejeren
(i dette tilfælde Energinet.dk).
De eksisterende arealreservationer til naturgasnettet opretholdes, se kortbilag 5. Der reserveres
plads til gasledninger parallelt med den eksisterende distributionsledning i den østlige del af
Herning Kommune. I en zone på 100 meters bredde må der ikke ske aktiviteter, der kan true
leveringssikkerheden for naturgas. Mindre betydende afvigelser fra de reserverede arealer
accepteres.
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Kommuneplantillæggets forhold til miljøet
Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV arter
Herning Kommune har foretaget en vurdering af, om planforslaget kan påvirke et Natura 2000 område
samt beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV.
Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan
påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og det vil ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter
eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Herning Kommunes naturpolitik, ansvarsarter mm.
Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke strider imod kommunens naturpolitik og tankerne bag den
grønne struktur. Det vil være uden negative konsekvenser for kommunale ansvarsarter. Det forudsættes,
at bygningsmæssige og produktionsmæssige tiltag reguleres behørigt efter anden lovgivning end
naturbeskyttelsesloven.
Lov om Miljøvurdering
Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis et
kommuneplantillæg antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Herning Kommune har i en Screening vurderet, at kommuneplantillægget ikke medfører nogen væsentlig
påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering.
Screeningen kan fås ved henvendelse til Herning Kommunes planafdeling på BEK@herning.dk.
KLAGEVEJLEDNING
Herning Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af forslag til kommuneplantillæg.
I henhold til planlovens §58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage,
hvis du ikke mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at
byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Herning Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af Klageportalen.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der
ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til Herning Kommune via mail til bek@herning.dk. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra det tidspunkt du modtager afgørelsen.
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Vedtagelsespåtegning
Foreløbigt vedtaget af Herning Byråd den
På Byrådets vegne

Ulrik Hyldgaard
Formand, Byplanudvalget		

Jørgen Krogh
Direktør, By, Erhverv og Kultur
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Gældende kabeltrace der aflyses
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