Bemærkning fra Miljøstyrelsen modtaget pr. mail den 12. marts 2019
Til Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur, Planafdelingen
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2017-2028,
følgende bemærkninger for så vidt angår varetagelsen af de statslige naturbeskyttelsesinteresser i medfør
af planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14, samt ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning”
nationale hensyn nr. 2.1.1, som vi gerne vil i dialog med jer omkring:
Det fremgår af forslag til tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2017-2028, at tillægget er udarbejdet med
henblik på at udlægge rammeområde 61.E6 til erhvervsformål, med henblik på at den eksisterende
virksomhed kan udvide sine aktiviteter, samt at ændre i bestemmelserne for rammeområde 61.R3, således
at der indenfor matrikel nr. 14lh kan etableres et mindre antal parkeringspladser.
Den sydlige del af rammeområde 61.E6 er imidlertid udpeget til potentielt naturbeskyttelsesområde i
Herning Kommuneplan 2017-2028.
Det fremgår af forslag til kommuneplantillæg nr. 63, at Herning Kommune vurderer at projektet ikke strider
mod kommunens naturpolitik og tankerne bag den grønne struktur.
Miljøstyrelsen finder imidlertid ikke at der med ovenstående er redegjort tilstrækkeligt for, hvordan
muligheden for udvidelse inden for rammeområde 61.E6, er i overensstemmelse med retningslinje nr. 7
under ”Overordnet Grøn Struktur” i Herning Kommuneplan 2017-2028. Af retningslinje nr. 7 under
”Overordnet Grøn Struktur” fremgår der følgende:
”Potentielle naturområder skal søges udviklet så de understøtter områdets natur, så arealerne udvides, så
naturindholdet øges og bestandene af vilde dyr og planter sikres”.
Miljøstyrelsen finder således, at der mangler en konkret vurdering af, hvilke konsekvenser
rammeændringerne eventuelt vil medføre for de interesser, der i henhold til kommuneplanens
retningslinjer skal varetages inden for udpegningerne, herunder om funktionen af udpegningerne kan
opretholdes.
Miljøstyrelsen gør kommunen opmærksom på at det fremstår af ortofoto fra 2018 som om at en del af
overdrevet indenfor rammeområde 61.R3, der er registreret som beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens
§3, er blevet pløjet op.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod planforslaget men en bemærkning om gældende
regler. Såfremt Herning Kommune har spørgsmål angående Grønt Danmarkskort, er I velkomne til at
kontakte undertegnede.
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Forvaltningens kommentarer til Miljøstyrelsens bemærkning den 12. marts 2019
Miljøstyrelsens bemærkning indeholder to opmærksomhedspunkter:
- Potentielt naturområde
- §3 udpegning syd for Tofterne

Potentielt naturområde
Miljøstyrelsens bemærkningen går på, at kommuneplantillægget manglede at redegøre for den nødvendige
reduktion af et areal, der i Herning Kommuneplan 2017-2028 er udpeget som potentielt
naturbeskyttelsesområde, da kommuneplantillæggets anvendelse er i strid med hensigten bag
naturudpegningen. Af den grund blev der i høringsperioden indarbejdet et nyt afsnit i
kommuneplantillæggets redegørelse, herunder ’’Kommuneplantillæggets forhold til Herning Kommuneplan
2017 - 2028 - Overordnet grøn struktur’’, samt et oversigtskort over ændringer i udpegning af potentielt
naturbeskyttelsesområde. Det opdaterede kommuneplantillæg er vedhæftet dagsordenen og har været i
offentlig høring mellem den 1. april 2019 til den 29. april 2019.

§3 udpegning syd for Tofterne
Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at der i følge luftfotos ser ud til at være ændret i tilstanden for et
område, der er udpeget som §3 beskyttet natur. Dette er imidlertid ikke tilfældet, da området er pløjet op
før registreringen er foretaget. I forbindelse med registreringen er det aftalt med de ansvarlige driftsfolk, at
overdrevet skal ligge fremadrettet (uden omlægning), og derfor blev det vurderet, at overdrevsarterne i
nærmeste fremtid igen vil indfinde sig på det pløjede overdrev, i hele udpegningsområdet.

