Att: Herning Byråd
Planafdelingen, Rådhuset
7400 Herning
1. marts 2021

Indsigelse mod kommuneplanforslag 2021-2032 om erhvervsområde 14.E2 og vejforbindelse projekt nr. 5 ved Knudmosen
Undertegnede naboer på Knudmosevej gør hermed indsigelse mod Herning Kommuneplanforslag 2021-2032 om udpegning af erhvervsområde 14.E2 og ny vejforbindelse projekt nr. 5 i området omkring Knudmosens natur.
Erhvervsområdet vil blokere den eneste betydende faunapassage for dyrelivet til Knudmosen. Overholdelse af Vejdirektoratets afstandskravskrav til faunapassager samt naboer generelt vil reducere erhvervsområdet til kun 4,2 ha ud af 8 ha. Vejdirektoratets krav forskriver ligeledes at spredningskorridorer ud over afstandskravet generelt bør friholdes for byggeri, hvilket samlet set umuliggør erhvervsbyggeri i det foreslåede erhvervsområde 14.E2.
Faunapassagen til Knudmosen benyttes flittigt og næsten dagligt af dyrelivet, jf. nedenstående billede fra vildtkamera af tre rådyr på vej gennem faunapassagen d. 27/02/2021.

Udpegning af erhvervsområdet er også sket i modstrid med kommunens retningslinjer og
nationale interesser i kommuneplanlægningen, særligt hvad angår beskyttelse af naturen.
Bl.a. foreskriver kommunens retningslinjer for Grønt Danmarkskort, at økologiske forbindelser til §3 naturområder, herunder grønne og landskabeligt attraktive by-rande og kiler,
som området omkring Knudmosen, skal friholdes fra byudvikling såsom byggeri og veje.
Herning Kommune har via aktindsigt afvist at oplyse hvilken konkret genbrugsvirksomhed
som har henvendt sig, og som har ført til udpegning af erhvervsområdet. Klage over aktindsigtsbesvarelsen er indsendt og afventer sagsbehandling ved relevante myndigheder.
Aktindsigten førte kun til udleveringen af ét dokument i form af et kortudsnit over erhvervsområdet, som dermed ifølge kommunen er eneste offentlige dokument, ud over
kommuneplanforslaget, som har dannet grundlag for udpegningen af erhvervsområdet.
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Udpegningen af erhvervsområde 14.E2 er også sket i modstrid med kommunens Planstrategi 2019 og planlovens §1 som foreskriver at lokalisering af virksomheder skal ske i et
sammenspil med plan- og miljølovgivning som sikrer at nabo og miljøkonflikter undgås. I
den sammenhæng fik kommunen netop gennemført en ekstern analyse af 17 erhvervsområder i maj 2020 som anbefalede motorvejsnære arealer i kommunen herunder Mørupvej
og HI-Park/Hammerum som oplagte for fortsat udlægning af erhvervsarealer. Analysen inkluderede ikke erhvervsområde 14.E2, som først er registreret i kommunens offentlige dokumenter i september 2020 efter henvendelse fra den konkrete unavngivne virksomhed.
Netop en placering i erhvervsområdet på Mørupvej er mere oplagt, da kommuneplanforslaget specifikt beskriver at der her ønskes etableret en ”recycling-hub”. Kommunen har
ligeledes investeret 10 millioner i vejforbindelser i området, og en placering her vil ikke
have indvirkninger på natur og naboer, som det er tilfældet for erhvervsområde 14.E2.
Den foreslåede vejforbindelse nr. 5 vil forløbe lige opad Knudmosens natur, tæt på nærtliggende boliger og vil gennembryde spredningskorridoren for dyrelivet til og fra Knudmosen. Ligeledes vil vejforbindelsen øge både den tunge trafik og følgetrafik gennem området
syd for Knudmosen, til gene for dyrelivet, naboer og rekreative brugere af naturområdet.
Det er også en bekymring om Herning Kommune på længere sigt ønsker endnu mere bebyggelse i området omkring Knudmosen og at erhvervsområdet og vejforbindelsen kun er
første skridt. Hvorfor forslå en vejforbindelse til op imod 20 mio. kr. i et område hvor der
kun udlægges 8 ha, med mindre der er planer om yderligere arealer? Netop området syd
for Knudmosen, inklusiv erhvervsområde 14.E2 er udpeget som ”uønsket for skovrejsning”
grundet hensyn til beskyttelsen af naturen. Det umuliggør naturprojekter, som kan bevare
og udvikle Knudmosen, men i stedet kan kommunen, når det er opportunt, se stort på de
naturmæssige interesser og udpege områder til erhverv, som det foreslås med 14.E2.
Yderligere uddybning af ovenstående indsigelse kan findes i vedlagte bilag, som også er
fremsendt til Bolig- og Planstyrelsen for deres vurdering af planforslaget jf. planlovens §29.
Det anmodes at Herning Kommune ikke medtager erhvervsområde 14.E2 og vejforbindelse projekt nr. 5 i den endelige kommuneplan.
Der ses frem til en transparent debat i høringsperioden hvor kommunen oplyser hvilken
virksomhed der har ført til udpegning af erhvervsområdet, hvorfor denne ikke kan placeres
på Mørupvej, og hvilke langsigtede planer for Knudmosen som motiverer vejforbindelsen.

På vegne af Borgerinitiativet Bevar Knudmosen
Knudmosevej 11, 7400 Herning
Knudmosevej 24, 7400 Herning
Knudmosevej 25, 7400 Herning
Knudmosevej 26, 7400 Herning
Knudmosevej 27, 7400 Herning
Knudmosevej 28, 7400 Herning
Knudmosevej 33, 7400 Herning
Knudmosevej 34, 7400 Herning
Knudmosevej 39, 7400 Herning
Knudmosevej 41, 7400 Herning

Helle Kjær Lindberg og Nico Knudsen Møller
Else Pedersen
Betty Pedersen
Lilly og Svend Aage Lauridsen
Doris og Ronald Smedegaard
Linette Poulsen og Mikael Sloth
Annette Venø Andersen og Claus Hofman Hansen
Erik og Britta Fløe Vestergård
Asbjørn Andersen og Mette Engmark
Jette og Ole Ulsøe

Vedlagte bilag tilhørende denne indsigelse:
•
”Forstå sagen – sammenfatning af høringssvar”
• ”Baggrundsanalyse – for forberedelse af høringssvar”
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