Supplerende redegørelse for projektets visuelle påvirkning på Herning
Kommunes udpegning ”uforstyrrede landskaber”
Større sammenhængende uforstyrrede landskaber er områder, som er helt eller delvis fri for visuel
eller støjmæssig påvirkning fra større tekniske anlæg, større bysamfund og væsentlig bymæssig påvirkning i øvrigt samt større ferie- fritidsanlæg som motorbaner, større skydebaner eller feriecentre.
Herning Kommune har udpeget et større område i den sydlige del af kommunen til uforstyrret landskab.
Det er hensigten med området, at der fortsat skal være gode muligheder for at opleve natur og landskab fri for støj og andre forstyrrende elementer. Der må derfor som udgangspunkt ikke opføres større
tekniske og forstyrrende anlæg, byggeri og aktiviteter inden for udpegningen, og anlæg der ønskes
placeret uden for udpegningen skal vurderes i forhold til deres påvirkning på de uforstyrrede landskaber.
Der er udarbejdet en visualisering fra Hesselvig Plantage, som ligger inden for udpegningen i den
sydlige del af Herning Kommune. Fotostandpunktet ligger ca. 12 km fra projektområdet, og defineres
projektets fjernzone. Hesselvig Plantage repræsenterer et tilgængeligt og benyttet rekreativt område
inden for udpegningen. Fra standpunktet er BESTSELLER Tower & Village ikke synlig, pga. den nærliggende plantagebevoksning. Den hvide kontur på billedet (fotostandpunkt 31) illustrerer projektets
størrelse set på denne afstand.
Udpegningen af det uforstyrrede landskab i Herning Kommune har en mindsteafstand på ca. 10 km
fra projektområdet, og ligger dermed på kanten af mellemzonen og fjernzonen. Overordnet set vil projektet på denne afstand have en begrænset indvirkning på oplevelsen af landskabet, da terrænet,
sigtbarheden og bevoksning i det mellemliggende landskab skjuler eller nedtoner projektets synlighed.
Der vil dog sandsynligvis være steder inden for udpegningen, hvor projektet vil være synligt, og have
en markant fremtræden. Den størst mulige påvirkning vil opstå, hvis projektet bliver synligt i en ellers
ubrudt horisontlinje. Tårnet vil fylde synsfeltet, omtrent svarende til den størrelse som illustreret af den
hvide kontur på ovennævnte visualisering.
Den visuelle påvirkningsgrad på det uforstyrrede landskab vurderes derfor overordnet set at være lille.
Der er dog tale om en varig visuel påvirkning, som begynder i projektets anlægsfase. Samlet set vurderes det, at konsekvensen af den visuelle påvirkning i på oplevelsen af det uforstyrrede landskab vil
være begrænset.
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