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1. Opdrag
Cushman & Wakefield RED (herefter omtalt RED) har af projekt- og programleder, Mette
Damkær, Direktionssekretariatet, Rådhuset, Torvet 5, 7400 Herning (Klienten) fået i opdrag
at udarbejde denne analyserapport i forbindelse med screening af 17 erhvervsområder i Herning Kommune.

1.1. Baggrund og formål
Herning Kommune har igangsat en strategiproces for at sikre optimale vækstbetingelser for
kommunens erhvervsvirksomheder, herunder for at kunne imødekomme den forventede efterspørgsel på erhvervsjord- og ejendomme fra erhvervslivet. For at kvalificere strategiprocessen og sikre et validt beslutningsgrundlag, er det besluttet at belyse kvaliteten af det eksisterende udbud af erhvervsjord samt identificere, hvilke kvaliteter potentielle nye erhvervsområder bør have set i forhold til virksomhedernes og investorernes præferencer.
De 17 erhvervsområder omfatter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aulum
Birk
Fasterholt
Gødstrup
Haderup
Hammerum

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Herning NØ
Herning S
Hodsager
Kibæk
Sdr. Felding
Simmelkær

13.
14.
15.
16.
17.

Sinding
Skibbild
Sunds
Vildbjerg
Ørnhøj

Analysen tager afsæt i en kort gennemgang af de nuværende rammebetingelser i kommunen, herunder befolkningsudvikling, erhvervsdemografi og erhvervsstrategi m.v. Der ses ligeledes på virksomhedernes krav til bygninger og beliggenheder samt de gældende markedsforhold på lejer- og investeringsmarkedet.
Kortlægningen af de enkelte erhvervsområders attraktivitet er en central del af analysen og
baseres på en objektiv scoring af området/delområdets kvalitet i forhold til en række rammebetingelser. Det kan eksempelvis være adgang til motorvejsnettet, adgang til offentlig transport, synlighed, nærhed til ansatte og kunder, tilknytning til uddannelsesinstitutioner samt
klyngedannelse m.v.
Der ses både på eksisterende erhvervsområder og områder, hvor der udbydes eller potentielt kan udbydes erhvervsjord. De blandede byområder med kontor, detailhandel og beboelse
i bymidten af Herning og øvrige byer indgår ikke i analysen.
Efter kortlægningen foretages der en samlet vurdering af attraktiviteten af de udbudte erhvervsarealer, herunder med særlig fokus på, om udbuddet matcher den forventede efterspørgsel. Afslutningsvist ses der på barrierer for omdannelse af eksisterende erhvervsområder, idet omdannelse ofte indgår som et strategisk element i tilvejebringelsen af nye erhvervsområder.
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1.2. Dokumentation og besigtigelse
Til brug for udarbejdelse af denne analyserapport har vi modtaget/indhentet følgende dokumenter og oplysninger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kortudsnit for de udvalgte erhvervsområder med oplysning om ledige arealer, herunder ejerskab og areal (Herning Kommune)
Kortudsnit med angivelse af potentielle erhvervsarealer (Herning Kommune)
Oversigt med planrammer for erhvervsområderne (Herning Kommune)
Oplysning om salg af kommunal erhvervsjord i perioden 2006 til 2019 (Herning Kommune)
Materiale vedr. nuværende og fremtidig erhvervsstrategi (Herning Kommune)
Oplysninger om planlagte investeringer i infrastruktur (Herning Kommune)
Markedsdata vedr. transaktionsvolumen og afkastkrav (RED)
Tomgangsdata (Ejendomstorvet.dk)

Samtlige erhvervsområder er besigtiget i perioden 27. november til 28. november 2019. Besigtigelsen er foretaget på et overordnet niveau for at skabe et overblik over områdets beliggenhed, adgangsforhold, overordnet bygningskvalitet og virksomhedstyper. Der er ikke foretaget individuelle besigtigelser af bygninger.
Rapporten er udarbejdet af director Ole Hjorth Cushman & Wakefield RED, Amaliegade 3 5.
sal, 1256 København K.
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2.

Kommunens erhvervsstrategi

Herning Kommune har påbegyndt arbejdet med en ny erhvervsstrategi, der skal danne
grundlaget for den fremtidige erhvervsudvikling i kommunen.
Den hidtidige erhvervsudviklingsstrategi var gældende for perioden 2015 til 2018 og tog afsæt i fem strategiske indsatsområder:
•
•
•
•
•

Tiltrække, fastholde og udvikle virksomheder
Morgendagens vækstideer
Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling
Kommunal erhvervsservice og myndighed
Oplevelser og turisme

Det er i særdeleshed strategien for at ”tiltrække, fastholde og udvikle virksomheder”, som
knytter sig til kvaliteten af erhvervsområderne, udbud af arealer og bygningsmassens kvalitet
og funktionalitet. Strategien havde dog meget stort fokus på rekruttering, netværk og klynger,
og i mindre grad på vigtigheden af at tilvejebringe de rette fysiske rammer for at tiltrække,
fastholde og udvikle virksomhederne.
Planstrategi 2019 blev vedtaget i starten af 2020 og har et større fokus på kvalificeret arbejdskraft, produktionserhverv samt tilvejebringelse af de rette rammer for erhvervsudviklingen. I planstrategien er følgende temaer vigtige i relation til denne analyse.
Fremtidens erhverv
Temaet ”Fremtidens erhverv” tager afsæt i et arbejdsmarked og erhvervsliv i forandring, hvor
behovet for kvalificeret arbejdskraft forventes at stige, og hvor der igen er fokus på produktionserhvervenes betydning for samfundsøkonomi både på nationalt og kommunalt niveau. Et
velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for kommunens vækst,
men stiller også store krav til byplanlægningen.
Erhvervsudvikling
Fremtidens erhverv forventes at medføre ændrede krav til de eksisterende og fremtidige erhvervsområder, og der kan opstå behov for omdannelse af eksisterende erhvervsområder.
Denne omdannelse af bygninger og arealer skal ske i samarbejde med virksomhedsejere og
lejere således at omdannelsen og nytænkningen tager afsæt i erhvervslivets behov.
Omdannelse og nytænkning af eksisterende erhvervsområder er ikke nødvendigvis nok til at
understøtte den ønskede erhvervsudvikling, og det er derfor vigtigt at udbuddet af erhvervsjord matcher efterspørgslen og passer til det fremtidige arbejdsmarked.
Udvikling af fagmiljøer og hubs
For at understøtte fremtidens erhverv og den ønskede erhvervsudvikling er der i strategien
fokus på at servicere og opkvalificere arbejdsmarkedet gennem en videreudvikling af tilbuddene inden for de fire fagmiljøer/hubs; Sundhed, E-commerce, Moderne produktion og Design og tekstil. Disse hubs skal være samlingspunkter for viden, uddannelse, innovation,
iværksætteri og erhverv i Herning kommune.
Fokus på de fire fagmiljøer er startet i Iværksætterstrategien og vil også blive centrale elementer i den kommende erhvervsstrategi. De udpegede hubs ligger indenfor nogle af de
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brancher, som samlet set både har oplevet både stigninger og fald i Herning Kommune indenfor de seneste ca. 10 år. Det handler således både om at fastholde og udvikle fagmiljøerne og proaktivt være med til at sikre vækst.
Produktionserhverv
Med afsæt i Statens krav om varetagelse af produktionserhvervene og den nye lovgivning på
området skal strategien være med til at sikre produktionsvirksomhederne med udgangspunkt
i deres miljøgodkendelse. Lokalisering af virksomhederne skal ske i et samspil mellem planlovgivningen og miljølovgivningen, hvor en række faktorer som virksomhedens art, naboområders følsomhed, andre lokale forhold og eksisterende lovgivning og anbefalinger inddrages.
Ved fastlæggelse af anvendelsen af planlagte arealer og placeringen af konkrete virksomheder skal nabokonflikter undgås ved at sikre, at der udlægges passende arealer til erhverv og
industri, samt at virksomheder ikke begrænses af naboområdernes karakter.
I den kommende planperiode skal der sikres passende arealer til placering af produktionserhverv, der ikke kan placeres i eksisterende erhvervsområder, eller som har behov for en
særlig beliggenhed uden for byerne. Her vil der blive udpeget konsekvensafstand til de eksisterende virksomheder ud fra virksomhedernes miljøgodkendelser.
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Arbejdsstyrkens bopæl
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Kilde: Danmarks Statistik, 2018

Det brede udbud af brancher i Herning Kommune og en fin balance mellem land- og byområder giver et fornuftigt udbud af kvalificeret arbejdskraft. Det ses tydeligt af figuren herunder,
hvor 65% af ansatte på arbejdspladserne i Herning Kommune også har bopæl i kommunen.
De resterende ansatte kommer primært fra nabokommunerne Ikast-Brande, RingkøbingSkjern, Holstebro og Silkeborg.
Der er naturligvis også pendling i modsat retning, men nettopendlingen er positiv, hvilket betyder, at der er flere ansatte der pendler til Herning Kommune end ansatte som pendler fra
Herning Kommune til en anden kommune. I figuren herunder ses de 10 kommuner med
størst/mindst netto-pendling.

Nettopendling til Herning Kommune
1.200
1.000
800
600
400
200
-200
-400
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Kilde: Danmarks Statistik, 2018
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3.3. Brancher
Arbejdspladserne i Herning Kommune er spredt på en lang række brancher, hvor produktionserhverv (C) omfatter ca. 15%, mens offentlige funktioner (O, P, Q, R) omfatter ca. 30%.
Den største enkeltbranche er handel, der beskæftiger ca. 8.000 personer, mens næststørste
branche er Sociale institutioner med ca. 5.000 ansatte. Byggeri og anlæg omfatter ca. 3.500
ansatte. Det store antal beskæftigede inden for handel skyldes, at Herning har en attraktiv
bymidte med et stort udbud af butikker ligesom herningCentret også rummer et stort antal
ansatte. De største brancher ses af figuren herunder.
Brancherne Produktion (C) og Transport (H), der er centrale i forhold til erhvervsområdernes
kvaliteter og omfang omfatter ca. 20-25% af de beskæftigede i Herning Kommune. Underkategorien Metalindustri ses tydeligt i brancheinddelingen.

Største Brancher
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
K Finansiering og forsikring

CB Tekstil- og læderindustri

S Andre serviceydelser mv.

CA Føde-, drikkevareindustri

O Off. adm., forsvar og politi

MA Rådgivning mv.

I Hoteller og restauranter

A Landbrug, skovbrug og fiskeri

N Rengøring og oper. service

CH Metalindustri

H Transport

P Undervisning

QA Sundhedsvæsen

F Bygge og anlæg

QB Sociale institutioner

G Handel

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

Branchernes størrelse svinger over tid, hvor de konjunkturelle udsving har mere kortvarig effekt i modsætning til de langsigtede strukturelle forandringer.
I figuren herunder ses udviklingen i antallet af ansatte i perioden 2008 til 2018, der således
dækker en periode med lavkonjunktur som følge af Finanskrisen og den efterfølgende
gældskrise. Brancherne med de største udsving i positiv og negativ retning er udvalgt.
Brancherne Hoteller og Restauranter samt Transport er steget markant, mens Produktion og
Industri samt Handel er faldet mest.
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Største udsving i branchernes udvikling 2008-2018
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F Bygge og anlæg

P Undervisning

Q Social- og sundhedsvæsen

H Transport
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Kilde: Danmarks Statistik

Det skal bemærkes, at branchen Industri og Produktion dækker en lang række underbrancher, hvor det samlede fald udgør ca. 1.300 ansatte. Alle underbrancher i kategorien Industri
og Produktion på nær Metalindustri (CH) og Fremstilling af elektrisk udstyr (CJ) er faldet.
Den stigende beskæftigelse i metalindustrien vidner om en stærk klyngedannelse inden for
metalindustrien i kommunen. Dette ses tydeligt i de enkelte erhvervsområder.
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4. Aktiviteten på investerings- og brugermarkedet
Aktiviteten på det danske investeringsmarked for erhvervsejendomme har været stigende fra
2012 og frem til 2017, hvor den samlede transaktionsvolumen toppede med ca. 92 mia. kr.
Transaktionsvolumen angiver den samlede værdi af de handlede erhvervsejendomme. Aktiviteten har været vigende i 2018 og 2019, der forventes at lande på ca. 60 mia. kr. Den høje
aktivitet på ejendomsmarkedet skyldes bl.a., at der på trods af lave afkastkrav, fortsat kan
opnås attraktive risikojusterede afkast set i forhold til andre aktivklasser såsom aktier og obligationer. Boligudlejningsejendomme udgør godt 40% af transaktionsvolumen for 2018 og
2019, mens kontor står for ca. 25% og Logistik/industri står for ca. 8% af volumen.

Transaktionsvolumen i Danmark (mia. kr.)
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Kilde: Cushman & Wakefield RED

Aktiviteten på markedet er størst i Hovedstadsområdet som vist i figuren herunder.

Andel af transaktionsvolumen (2018-2019)
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Kilde: Cushman & Wakefield RED
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En tomgang på under 2% for ejendomme til industri og logistik betyder, at udbuddet af ejendomme er meget begrænset, herunder at kvaliteten af de ledige lejemål formentlig er ringe,
og dermed reelt ikke matcher virksomhedernes behov.
På erhvervsejendomsportalen Ejendomstorvet er der på nuværende tidspunkt kun 10 ejendomme i Herning Kommune, som udbydes til leje og 12 der udbydes til salg. Det samlede
areal udgør ca. 50.000 m², hvoraf én ejendom omfatter 10.000 m². Markedet er dog lidt
større end angivet her, idet ejendommene ikke nødvendigvis udbydes via Ejendomstorvet.
Det lave udbud af moderne ejendomme medfører, at virksomhederne kan være nødsaget til
at købe jord og selv opføre deres bygninger frem for at leje. Dette stiller store krav til kvaliteten af den udbudte erhvervsjord for at kunne konkurrere med de Østjyske kommuner.
Markedslejen for moderne kontorlokaler (primær) ligger i niveauet 900 – 1.050 kr. pr. m²
ekskl. driftsomkostninger, mens markedslejen for kontorlokaler i den ældre bygningsmasse
(sekundær) ligger i niveauet 400 – 700 kr. pr m² ekskl. driftsomkostninger.
Markedslejen for moderne lagerlokaler med loftshøjde på over 6 meter ligger i niveauet 275
– 325 kr. pr. m² ekskl. driftsomkostninger, mens markedslejen for lager og produktionsejendomme i den ældre bygningsmasse ligger i niveauet 100 – 250 kr. pr m² ekskl. driftsomkostninger.
Markedslejen for moderne og effektive terminalejendomme (logistik) med optimale tilkørselsforhold og layout ligger i niveauet 300 – 350 kr. pr. m² ekskl. driftsomkostninger.

4.2. Salg af erhvervsjord i Herning Kommune
Der er et fornuftigt udbud af erhvervsjord i Herning Kommune, hvor både private og kommunen udbyder jord. På Ejendomstorvet er der på nuværende tidspunkt godt 20 ha privat jord i
udbud, mens der på kommunens hjemmeside udbydes ca. 110 ha erhvervsjord, heraf ca. 90
ha beliggende i postnummer 7400 Herning. Hertil kommer en række ledige arealer som ikke
udbydes, men reelt er tilgængelige. Det samlede potentielle udbud af erhvervsjord udgør 400
ha ekskl. perspektivarealer.
Prisen på den udbudte jord afhænger af beliggenheden og plangrundlaget. Jord beliggende i
tilknytning til de mindre og decentrale erhvervsområder koster ca. 20 – 80 kr. pr. m², mens
jord beliggende i nærheden af Herning by koster fra 90 – 200 kr. pr. m². Enkelte arealer, hvor
der kan etableres detailhandel eller kontorbyggeri udbydes til højere priser og afspejler byggeretsværdien. Det skal bemærkes, at udbudspriserne stort svarer til omkostningen til byggemodning plus køb af råjord.
Prisen på erhvervsjord i Herning Kommune vurderes at ligge lidt under de priser som jord udbydes til langs E45 fra Trekantsområdet til Aarhus. I den forbindelse er det REDs vurdering,
at det vil være yderst vanskeligt at flytte efterspørgsel på jord fra E45 til Herning på baggrund
af lavere priser. Virksomhederne vurderes, at prioritere beliggenhed langt højere end grundpris.
Salget af kommunal erhvervsjord svinger meget over tid, hvor både konjunkturer og ejendomstyper påvirker det solgte volumen. Siden 2006 er der i gennemsnit solgt 10,3 ha jord årligt, men med en variation fra ca. 0,4 ha til ca. 29 ha pr. år.
15
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5.1. Rammebetingelser
Adgang til det overordnede vejnet og ikke mindst motorvejsnettet har stor
betydning for virksomhederne i deres lokaliseringsvalg. For Logistik- og
produktionsvirksomhederne handler det om effektiv håndtering af gods
gennem optimeret køretid. Det betyder, at afstanden til motorvejsafkørslerne skal være kort og vejnettet skal være dimensioneret til modulvogntog og specialtransporter. Adgangen til det overordnede vejnet har også
betydning for virksomhedernes mulighed for at tiltrække medarbejdere og
servicere kunder.
Adgange til effektiv offentlig transport er blevet vigtigere de seneste 5-10
år, men der er store regionale forskelle. Mens kontorvirksomheder i hovedstadsområdet og i Aarhus meget eksplicit tilvælger områder med adgang til Letbane, Metro og S-togsnettet er kravet mindre udtalt i provinsen, hvor mange ansatte anvender bilen til den daglige transport til og fra
arbejdspladsen. Busbetjening af et område vurderes ikke at være lige så
attraktivt som kort afstand til skinnebåren transport.
Behovet for kort afstand til en international lufthavn afhænger af virksomhedens kunder og et eventuelt internationalt ejerskab. De store produktionsvirksomheder stiller ofte krav om rimelig afstand til en lufthavn pga.
kunder og internationale medarbejdere med specialkompetencer. Logistikvirksomhederne har ofte kun gavn af nærhed til en lufthavn, hvis de
kan placere sig i direkte tilknytning til lufthavnen (toldbehandling m.v.).
Alle brancher og virksomhedstyper stiller i dag eksplicitte krav om IT-infrastruktur af høj kvalitet. Med IT-infrastruktur forstås mobildækning inkl.
+4G samt hurtig og stabil internetforbindelse via kobber eller fiber. Kravet
til hurtige og stabile forbindelser hænger bl.a. sammen med brug af
cloud-løsninger og det almindelige brug af netbaserede løsninger og informationssøgning.
Synlighed er vigtig for mange virksomheder i deres lokaliseringsovervejelser. Synligheden knytter sig til den direkte bygningsmæssige synlighed
fra vejnettet, men også mulighederne for at skilte med virksomhedens
navn og logo på bygningerne – altså en brandingværdi. I mange tilfælde
er virksomhederne villige til at betale en højere pris for en synlig beliggenhed. Vejle Nord er et godt eksempel på et erhvervsområde, hvor der
er høj synlighed, og hvor bl.a. revisionshuse har valgt at lokalisere sig.
De pladskrævende detailhandelserhverv har ligeledes stor fokus på synlighed fra de store indfaldsveje.

18
19

Screening af 17 erhvervsområder i Herning Kommune

Adgangen til bylivsfunktioner såsom indkøbsmuligheder, caféer og restauranter m.v. har ofte afgørende betydning for kontorerhverv og i særdeleshed for de liberale erhverv og offentlig administration. Kravet om tilknytning til bymidten og bylivsfunktioner er meget udtalt i København og
Aarhus, men har også betydning for lokaliseringsvalget i de store provinsbyer.
Virksomheder inden for produktionserhvervene og lager- og logistik vægter bylivsfunktioner lavt, og det har ingen betydning for deres lokaliseringsvalg. I områder med mange logistikvirksomheder er der en efterspørgsel på servicefunktioner såsom tankstationer med tilhørende cafeterier/fastfood restauranter.
Højt specialiserede produktions- og vidensvirksomheder har ofte et ønske om at være placeret i nærheden af forsknings- og uddannelsesinstitutioner som har relevans for deres branche. Det er adgangen til nyeste
forskningsresultater, samarbejdsmuligheder samt kvalificerede medarbejdere (inkl. studentermedarbejdere).
AUs aktiviteter i Birk vurderes at være attraktive for en lang række teknologiske virksomheder i Herning Kommune og kan være grundlaget for
udvikling af en egentlig højteknologisk klynge.
På et overordnet plan kan en klynge beskrives som en geografisk samling af virksomheder, underleverandører og forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for en branche/sektor. Tilknytningen til klyngen giver
synergieffekter, adgang til kvalificeret arbejdskraft og såkaldte spillovereffekter, hvor viden flyder mellem virksomhederne.
Den kritiske masse for klynger vurderes at ligge på ca. 30-50 virksomheder/aktører inden for et nærmere bestemt geografisk område, og ved
denne størrelse opnås en selvforstærkende effekt. Det er ligeledes REDs
vurdering, at der er meget få egentlige klynger i Danmark, og at der i højere grad er tale om en form for agglomeration, hvor virksomheder med
en form for branchesammenfald er placeret i klumper. Placeringen kan i
mange tilfælde have en historisk årsag, hvor underleverandører har valgt
at placere sig i nærheden af en stor produktionsvirksomhed.
I Herning kommune er der erhvervsområder som har et klynge-/agglomerationspotentiale og dermed kan være et af de områder, der besidder et
langsigtet vækstpotentiale.
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Muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft er vigtig for alle virksomheder uanset branche. Det betyder, at virksomhederne har stor fokus
på rekrutteringsoplandet, og hvor let det er at komme til og fra virksomheden i bil, med offentlig transport og i nogle tilfælde på cykel. Muligheden for pendling på cykel vurderes generelt at være af mindre betydning i
Herning Kommune i forhold til f.eks. København og Aarhus.
Virksomhederne ser ligeledes på adgangen til medarbejdere med det
rette uddannelsesniveau. Der skal være en god bredde, så der er adgang til både faglært og ufaglært arbejdskraft og arbejdskraft med de
korte og lange videregående uddannelser.
Det geografiske opland er meget stort i Herning Kommune og meget
store delen af Jylland kan nås inden for 45 minutter til en times kørsel i
bil. Der er ligeledes en god bredde i befolkningens uddannelsesniveau
på kommune- og regionsniveau.
Behovet for at lokalisere sig i nærheden af kunderne er i høj grad afhængig af branche, funktion og om kundegruppen er lokal, national eller
global. Hvor de store produktions- og højteknologiske virksomheder ofte
har en global kundestruktur har de mindre produktions- og håndværksvirksomheder i langt højere grad en lokal kundestruktur med behov for
kort afstand til kunderne. Virksomheder inden for de traditionelle kontorerhverv, herunder de liberale erhverv og den offentlige administration,
har ligeledes et behov for kort afstand til kunderne/borgerne.

5.2. Ejendomsspecifikke forhold
Økonomi indgår som en vigtig faktor i virksomhedernes lokaliseringsovervejelser. Virksomhederne ser ikke kun på den rå husleje, men i højere
grad på totalomkostninger, hvor husleje, driftsomkostninger og skatter og
afgifter m.v. indgår. Det betyder, at ejendomme, der er arealeffektive
og/eller har et meget lavt energiforbrug har en komparativ fordel i forhold
til den ældre bygningsmasse. For kontorvirksomheder ses der bl.a. på
nøgletallet omkostning pr. medarbejder.
Bygningsmassens kvalitet og indretning har afgørende betydning for virksomhedernes lokaliseringsvalg og kan have indflydelse på vægtningen af
krav til rammebetingelserne. Hvis den rette ejendomstype ikke er tilgængelig i det ønskede område, bliver virksomheden nød til at se på alternativer eller nybyggeri, hvis det er muligt.
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Kravene til bygningsmassens kvalitet og funktionalitet omfatter bl.a. fleksibilitet, arealeffektivitet, de tekniske installationer, indeklima og energiforbrug, adgang til fællesfaciliteter og bygningens signalværdi.
De vigtigste krav knytter sig til fleksibilitet og arealeffektivitet. Ved fleksibilitet forstås mulighederne for løbende at tilpasse bygningsmassen til de
specifikke behov f.eks. opdeling i cellekontorer eller etablering af nye
storrumskontorer. Arealeffektivitet handler om, at der ikke skal lejes eller
bygges flere m² end nødvendigt, at bygningslayout understøtter produktionsvirksomhedens flows, og hvor loftshøjden er den rette for en lager/logistikvirksomhed.

Parkeringsforhold har meget stor betydning for mange virksomheder
uanset branche. Behovet for parkeringspladser til medarbejdere og kunder hænger sammen med rekrutterings- og kundeoplandet, og hvor god
adgang der er til effektiv offentlig transport.
Kravet om adgang til parkeringspladser afhænger i høj grad af den geografiske placering af virksomheden. I de centrale dele af København og
Aarhus er der en accept af begrænsede og/eller dyre parkeringsmuligheder, mens der i øvrige områder af Danmark er et krav om tilstrækkelig og
gratis/billig parkering.
I Herning Kommune må der forventes at være et eksplicit krav om rigelig
og gratis parkering i erhvervsområderne. I Herning bymidte kan der være
en vis accept af betaling for faste pladser.

5.3. Branchespecifikke lokaliseringsvalg
De enkelte brancher stiller forskellige krav til rammebetingelserne og bygningsmassens kvalitet ligesom der kan være individuelle forskelle mellem virksomhederne inden for en branche. I tabellen herunder er de enkelte rammebetingelsers vigtighed for 5 overordnede branchetyper opstillet.
Kontor

Kontorvirksomheder omfatter en bred vifte af liberale erhverv, handelskontorer og forskningsbaserede virksomheder. De liberale erhverv stiller ofte større krav til en bymæssig beliggenhed ligesom der også kan indgå et prestigeelement i lokaliseringsvalget ligesom synlighed også
vægter højt. I de største byer er der også fokus på adgangen med offentlig transport, men dette forhold er af mindre
betydning i de store provinsbyer.
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Lager- og logistik

Virksomhederne inden for lager- og logistikbranchen stiller
i dag meget høje krav til den infrastrukturelle tilgængelighed via motorvejsnettet og hovedvejene. Det skyldes, at
transportsektoren er international og at køretider er af afgørende betydning for rentabiliteten. Virksomhederne stiller ligeledes meget store krav til bygningsmassens funktionalitet og effektivitet. Det betyder, at nye virksomheder vil
efterspørge nybyggeri eller relativt nye ejendomme. Der er
ligeledes stor forskel på lagerejendomme og terminalejendomme, hvor moderne lagerbygninger skal have loftshøjder på minimum 12 meter og terminalbygningerne skal betjenes fra to sider.

Højteknologisk produktion

Virksomheder inden for højteknologisk produktion stiller
meget høje krav til bygningsmassens funktionalitet, der
ofte skal tilpasses produktionen. Eksempler på højteknologisk produktion kan være medicinalindustri, produktion af
elektronik eller testfaciliteter til tungere industrier. Virksomhederne stiller også store krav til rekrutteringsgrundlaget,
idet medarbejderne er den primære ressource. Der skal
således være god tilgængelighed med en bred vifte af
transportmuligheder. Synlighed kan også være en parameter som har betydning ud fra en brandingmæssig vinkel. Idet højteknologiske virksomheder ofte har en international kundebase og har behov for at tilknytte specialister
til produktionen er nærhed til en international lufthavn ofte
vigtig.

Traditionel produktion

Virksomheder inden for traditionel produktion dækker over
en bred vifte af brancher med en vis variation af lokaliseringskrav. Der er dog et overordnet krav om tilgængelighed til vejnettet for råmaterialer, færdigvarer og medarbejdere. Kravene til bygningskvaliteten er lidt mindre, men
virksomheder som flytter til kommunen eller har behov for
udvidelsesmuligheder vil stille krav til bygningernes funktionalitet. Virksomhederne stiller sjældent krav til bylivsfunktioner ligesom synlighed ikke altid vægtes højt. Afstanden
til en international lufthavn har ikke samme betydning som
for de højteknologiske produktionsvirksomheder.

Håndværksvirksomheder

Håndværksvirksomheder såsom murer- og tømrer, automekanikere og autolakerer har ofte en lokal kundebase og
er således ikke så afhængige af motorvejsforbindelser,
men adgangen til det øvrige vejnet er vigtig. Kravene til
22
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bygningsmassens kvalitet og funktionalitet er ofte lavere
mht. loftshøjder og kvaliteten af kontorlokaler og velfærdsfaciliteter. Virksomhederne har dog ofte behov for udendørs oplag og parkering. Håndværksvirksomhederne vurderes kun i begrænset omfang at være interesseret i lokalisering i nye erhvervsområder. Det skyldes, at prisen på
nybyggeri ofte er væsentlig højere end for den ældre bygningsmasse.
I tabellen herunder ses de 5 overordnede branchetypers vægtning af rammebetingelserne.
Der er tale om gennemsnitsbetragtninger, der efterfølgende anvendes til at foretage en vægtet scoring af de 17 erhvervsområders kvaliteter i afsnit 7.

Kontor

Lager- og Logistik

Højteknologisk
produktion

Traditionel
produktion

Håndværksvirksomheder

Adgang til motorvej

3

5

3

5

3

Adgang til hovedvej

4

5

5

5

5

Adgang til offentlig transport

4

2

2

2

2

Afstand til international lufthavn

2

3

4

3

1

Parkeringsforhold

4

3

3

3

3

IT-infrastruktur

5

5

5

5

5

Synlighed

4

5

4

4

2

Bylivsfunktioner

4

1

2

1

1

Nærhed til uddannelsesinstitutioner

2

1

3

2

1

Rekrutteringsgrundlag

4

4

5

3

3

Nærhed til kunder

3

5

2

3

5

Overordnet bygningskvalitet

4

5

5

3

2

Klyngedannelse

3

4

4

3

2

Ingen/svag

Lav

Moderat

Væsentlig

Afgørende

Indflydelse
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6. Introduktion til eksisterende og planlagte erhvervsområder
Herning Kommune har udpeget 17 erhvervsområder, som skal screenes for deres kvaliteter
set i forhold til erhvervslivets lokaliseringskrav. Erhvervsområderne er beliggende i hele kommunen og rummer en betydelig variation i forhold til størrelse, anvendelse og kvalitet.
De største områder er beliggende i nærheden af Herning by, mens de mindste områder ligger i tilknytning til de øvrige hovedbyer i kommunen. Områderne er udvalgt således at analysen er dækkende for hele kommunen, men også at størstedelen (areal) af kommunens erhvervsområder er medtaget. De 17 områder omfatter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aulum
Birk
Fasterholt
Gødstrup
Haderup
Hammerum

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Herning NØ
Herning S
Hodsager
Kibæk
Sdr. Felding
Simmelkær

13.
14.
15.
16.
17.

Sinding
Skibbild
Sunds
Vildbjerg
Ørnhøj

Områdernes beliggenhed ses af oversigtskortet herunder. I det efterfølgende afsnit 7 gennemgås de enkelte områder nærmere med hensyn til anvendelse, plangrundlag, restrummelighed og rammebetingelser.

Kilde: Google.maps og Herning Kommune
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7. Screening af erhvervsområdernes kvaliteter
Vurderingen af områdernes kvaliteter målt på rammebetingelserne/faktorer og enkelte ejendomsspecifikke forhold, sker ved en scoring af områderne med karakteren 1 til 5, hvor 1 er
dårligst og 5 er bedst. Scoren gives for området som gennemsnit og der kan eksempelvis
være områder, hvor synligheden er meget god i randen, mens de indre dele af området har
ringe synlighed. Der kan ligeledes være dele af et område, hvor tilkørselsforholdene er dårligere end det generelle niveau i området. Scoren er således ikke direkte kvantificerbar ved
eksempelvis afstand til motorvejsafkørsel målt i meter, men afspejler REDs objektive vurdering af forholdene.
For hvert af de 17 områder er der foretaget en scoring af følgende rammebetingelser/faktorer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Der er ikke foretaget scoring af rammebetingelserne; nærhed til kunder og ansatte, da det i
mange tilfælde knytter sig til den enkelte virksomheds specifikke produkt eller produktion. I
forhold til nærhed til ansatte eller rekrutteringsgrundlag kan områderne i grove træk opdeles i
to; Herning by samt landområderne. Hertil kommer det forhold, at mange af de ansatte anvender bilen til den daglige pendling til erhvervsområderne.
For hvert af de 17 erhvervsområder er der ligeledes set på udbuddet af ledig erhvervsjord,
herunder om der er tale om privat eller kommunalt ejerskab samt de gældende og forventede
planforhold.
Der er ikke foretaget en kvantitativ analyse af branchesammensætningen i de enkelte områder, idet denne analyse foretages af Herning Kommune sideløbende med nærværende analyse. Der er dog foretaget en overordnet beskrivelse af brancher, virksomheder og eventuelle
klyngedannelser i de enkelte områder.
Kortudsnittene er udarbejdet af Herning Kommune og viser erhvervsområdets udstrækning,
ledige arealer samt perspektivarealer. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord,
som ikke er udnyttet, gråblå er lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er
perspektivarealer, som kræver planlægning. Der er ikke analyseret på områder med blandet
bolig og erhverv
Det skal bemærkes, at den ledige erhvervsjord ikke nødvendigvis kan afsættes inden for kort
tid, idet der eventuelt skal byggemodnes eller etableres ny infrastruktur. Dette kan også være
gældende for den privatejede jord.
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7.1. Aulum
Erhvervsområdet i Aulum er beliggende på den sydvestlige side af byen ud mod Holstebromotorvejen og den gamle hovedvej til Holstebro. Det betyder, at erhvervsområdet nu har en
ganske god beliggenhed med direkte adgang til det overordnede vejnet. Der er ligeledes god
adgang til offentlig transport via Herning-Holstebrobanen.
Erhvervsområdets nordlige del er et ældre område med en række produktionsvirksomheder
inden for køkken- og garderobebranchen bl.a. Aubo og Nettoline (TCM Group med Svane og
Tvis), der har været beliggende i Aulum i flere årtier. Den sydlige del af erhvervsområdet er
en nyere udstykning med flere ledige og velbeliggende grunde.
På trods af områdets gode adgang til vejnettet, er beliggenheden mellem Herning og Holstebro ikke optimal, med mindre, der er en relation til nogle af de eksisterende virksomheder i
området. Det skyldes, at der er andre og mere bynære områder, hvor der udbydes jord med
en tilsvarende kvalitet, og uden at jordprisen er markant højere.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt de 32 ha ledige grundarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning. Dette
kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

Plangrundlaget for erhvervsområdet i Aulum omfatter 2 lokalplaner. De ledige arealer er omfattet af nedenstående 2 lokalplaner.
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Gældende lokalplan
Anvendelse

1.32
Industri,større
værksteder mv

01.E6.1

Ingen

Virksomhedskl. 2-4 Transport/logistikerhv.

Bebyggelsesprocent og byggehøjde

50/10 m.

50/10 m.

50/20 m.

Kommuneplanramme

E7 og E8

E6 og E7

E.10

Der er generelt tale om markedsrettede planer med bebyggelsesprocenter på 50 og bygningshøjder på op til 10 meter. I oversigtskortet er der tillige et kommuneplanlagt område til
transport- og logistikerhverv med en bygningshøjde på 20 meter, men om der reelt er en efterspørgsel efter faciliteter til transport- og logistikerhverv, er spørgsmålet. Umiddelbart vil
det være mere relevant for virksomhederne at placere sig nærmere på Herning, hvor der er
bedre forbindelser til det primære østjyske motorvejsnet via de krydsende motorvejsforbindelser lige øst for Herning by.
I tabellen herunder ses scoringen af området.
Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
4
5
4
2
5
5
1
1
3
1

Området scorer højt på tilgængelighed til infrastruktur og synlighed, og er umiddelbart yderst
velegnet til produktions- og logistikerhvervene. Scoren 4 er anvendt for adgangen til motorvej
som følge af afstanden til den østgående motorvejsforbindelse - Herningmotorvejen. Efterspørgslen fra kontorvirksomheder vurderes at være yderst begrænset som følge af den
manglende tilknytning til byen – enten Herning eller Holstebro.
Det er REDs vurdering, at området på trods af høj scoring på de vigtigste rammebetingelser
ikke står så stærkt som tilsvarende områder tættere på Herning by og aksen mellem Herning
og Aarhus. Betydningen af de nuværende virksomheder må dog ikke underkendes, og kan
have afgørende betydning for områdets langsigtede udviklingsmuligheder. Det betyder, at
nye virksomheder ofte vil have en lokal eller produktionsmæssig relation til området.

27
28

Screening af 17 erhvervsområder i Herning Kommune

7.2. Birk
Erhvervsområdet Birk er beliggende lige øst for Midtjyske Motorvej ca. 3 km fra Herning bymidte og fordeler sig på begge sider af Silkeborgvej. Området er ikke kun et erhvervsområde, men omfatter også arealer til offentlige formål – primært forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Birk har dermed en unik kombination af erhvervsvirksomheder, forskning- og uddannelse og et campusmiljø. Området rummer ligeledes kunstværket Elia udført af Ingvar
Cronhammar. I Birk er der således et reelt grundlag for en mindre klyngedannelse med reelle
synergieffekter.
Båndet, der strækker sig fra randen af boligbebyggelserne i den østlige del af byen, rummer
en fornuftig gradient med detailhandel (Big Box og centerbebyggelse) længst inde mod byen,
kontor- og produktionsejendomme i Birk, og de helt store logistik- og produktionsejendomme
i HI park. Dette vurderes at være en effektiv og markedsrettet disponering af erhvervs- og
butiksarealer.
Området huser en række produktionsvirksomheder inden for produktion af tekstil og tæpper
bl.a. Egetæpper, men også møbelforretninger og bilforhandlere med facader ud mod Silkeborgvej.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt ledige private- og kommunale
grundarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.
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Plangrundlaget for Birk er en blanding af offentlige formål, herunder undervisning, boliger,
kultur og erhverv. Nord for Silkeborgvej er der to erhvervslokalplaner, som tillader produktion
og industri, men også aktiviteter i de lavere virksomhedsklasser.
Det ledige areal på godt 6 ha mod syd er ikke lokalplanlagt, men der forventes nedenstående
rammer, der primært er målrettet de helt lette erhvervsvirksomheder, herunder kontorerhverv. Arealet er delvist privatejet. Der er ligeledes ca. 33 ha perspektivareal beliggende i
den østlige del ud mod Vester Fastrupvej. Dette areal vurderes at være attraktivt som følge
af beliggenheden ud mod den primære infrastruktur.
Gældende lokalplan

n.a.

Tilladte anvendelse

Virksomhedsklasse 1-2

Bebyggelsesprocent og byggehøjde
Kommuneplanramme

max 50 / 12 m
E5

I tabellen herunder ses scoringen af området.
Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
5
5
2
3
5
4
3
4
4
4

Birk er yderst velbeliggende tæt på motorvejen og de øvrige indfaldsveje, men samtidig tæt
på de centrale dele af Herning by. Det giver et ganske attraktivt erhvervsområde, der vurderes at være relevant for en række virksomheder inden for produktion og videnserhverv. Synligheden er god fra Silkeborgvej, men det er reelt kun første række, der har fordel af denne
synlighed. De sydligste arealer ligger ikke helt ud til motorvejen, hvor den nuværende beplantning og afstanden reducerer synligheden markant.
Blandingen af forskning og uddannelse, videnserhverv og produktionserhverv giver et reelt
klyngepotentiale, men en yderligere udbygning af området kræver, at der sker en målrettet
indsats for at tiltrække virksomheder med et vist branchesammenfald med de eksisterende
virksomheder og retningerne på universitetet.
Det er REDs vurdering, at området besidder et langsigtet potentiale, og at der løbende skal
være et bredt udbud af erhvervsjord, der kan anvendes af produktions- og vidensvirksomheder. Den nuværende tæthed i området bør fastholdes for at sikre gode parkeringsmuligheder
for medarbejdere og studerende i området.

29
30

Screening af 17 erhvervsområder i Herning Kommune

7.3. Fasterholt
Fasterholt har to erhvervsområder der reelt kun betjener fire virksomheder, DOT, Gardit,
Aqua D’or Mineral Water og Fasterholt Maskinfabrik. Områderne er beliggende i nærheden
af den gamle landevej, der forbinder Nr. Snede og Skjern. Motorvejsafkørslen Arnborg ligger
ca. 6 km fra Fasterholt, og vejforbindelsen til motorvejen er fornuftig. Dog er der kørsel med
specialtransporter fra DOT og Gardit og en opgradering af vejforbindelsen er formentlig ønskelig.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt ledige grundarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

De ledige arealer er beliggende i den nordlige del ved Gardit og DOT. Områderne omfatter
ca. 24 ha og har betydning for de eksisterende virksomheders udvidelsesmuligheder, hvilket
understøttes af plangrundlaget, hvor der dog er en vis begrænsning på højden. Umiddelbart
vurderes der ikke at være en efterspørgsel på arealerne med mindre at DOT får behov for at
udvide.
Gældende lokalplan

13.04.1

Tilladte anvendelse

Med særlige beliggenhedskrav

Bebyggelsesprocent og byggehøjde

40/12½ m.

Kommuneplanramme
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I tabellen herunder ses scoringen af området.
Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
3
3
1
3
5
2
1
1
4
1

Generelt scores der lavt på tilgængelighed som følge af afstanden til motorvej og det forhold,
at der ikke er direkte adgang til en af de store hovedveje. Synligheden fra større infrastruktur
er ligeledes dårlig.
Det er REDs vurdering, at afstanden til motorvejen og hovedvejen vil påvirke efterspørgslen
på jord og bygninger negativt og at området på længere sigt vil tabe momentum i konkurrencen til erhvervsområderne langs motorvejen og tættere på de store hovedbyer i regionen.
Udlæg af yderligere arealer vurderes ikke at være nødvendig her.
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7.4. Gødstrup
Det planlagte erhvervsområde ved Gødstrup knytter sig til Det Nye Hospital Vest, der forventes at blive ibrugtaget i løbet af 2021, hvor de tidligere hospitaler i Holstebro og Herning flytter til Gødstrup.
Gødstrup er beliggende nordvest for Herning by og med direkte adgang til Holstebromotorvejen samtidig med at der etableres en ny togstation lige nord for hospitalsgrunden. Den infrastrukturelle beliggenhed er dermed i top og store dele af regionen kan nås inden for 30-45
minutters kørsel. Området rummer enkelte erhvervsvirksomheder i dag, hvor bl.a. Witt har
etableret hovedkontor og lager- og servicefaciliteter ved Gødstrup Sø.
Området kan potentielt rumme virksomheder, som har en relation til sygehuset både hvad
angår drift og udvikling. Det skal dog bemærkes, at der er mange bejlere til denne type af
virksomheder, og i Silkeborg Kommune indgår den centrale beliggenhed mellem Aarhus og
Herning direkte ved motorvejen som et argument for at lokalisere netop disse virksomheder
der.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt ledige private- og kommunale
grundarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

Der er vedtaget to lokalplaner for erhvervsområdet som vist i tabellen herunder. De ledige
arealer omfatter ca. 13 ha samt 20 ha potentialeområde langs med motorvejen ned mod
Snejbjerg.
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Gældende lokalplan
Tilladte anvendelse

54.C1.1

54.E3.1

Virksomhedsklasse 1-3 Virksomhedsklasse 1-4

Bebyggelsesprocent og byggehøjde
Kommuneplanramme

Max 60 / 20 m

Max 60 / 20 m

E1

E3

Virksomhedsklasserne går op til 3 / 4 og der er således en ret bred anvendelsesmulighed
samtidig med, at der er mulighed for en fornuftig tæthed og med en højde på op til 20 meter.
Muligheden for højt byggeri hænger sammen med bygningshøjderne på det nye sygehus.
I tabellen herunder ses scoringen af området.
Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
5
4
4
3
5
4
1
2
5
3

Området er yderst velbeliggende i forhold til det overordnede vejnet og den korte afstand til
togforbindelser på linjen mellem Herning og Holstebro, hvilket er unikt for et erhvervsområde
i kommunen. Synligheden fra motorvejen er god, hvilket også vil komme de potentielle arealer langs motorvejen til gode.
Med etableringen af sygehuset er der en mulighed for at skabe en mindre klynge, hvor virksomheder med en relation til funktionerne på sygehuset kan se en fordel i at lokalisere sig i
nærområdet. Det må dog forventes at ske over en længere årrække og blandt de traditionelle
erhvervsvirksomheder er der formentlig større efterspørgsel i Herning S og i områderne
langs med motorvejen til Silkeborg og Aarhus.
Der er næsten ingen eksisterende erhvervsejendomme i området og udviklingen i området
skal ske via nybyggeri. Herning Kommune planlægger at opgradere vejforbindelserne til området samtidig med at der skal ske en udvikling af arealerne til boligformål syd for Gødstrup.
Der indgår ligeledes en opgradering af vejforbindelsen til de planlagte erhvervsområder
langs motorvejen via Snejbjerg.
Det er REDs vurdering, at området har en god beliggenhed, og at sygehuset kan være med
til at understøtte den langsigtede efterspørgsel og afsætning af erhvervsjord. Der er dog konkurrerende områder andre steder i kommunen.

33
34

Screening af 17 erhvervsområder i Herning Kommune

7.5. Haderup
Haderup er beliggende i den nordligste del af kommunen op mod hovedvejen mellem Viborg
og Holstebro. Erhvervsområdet ligger i den nordvestlige rand af byen og rummer en række
ældre og utidssvarende produktionsejendomme.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt ledige grundarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

De ledige arealer omfatter 3 ha, og er fornuftigt beliggende i en lokal kontekst. Plangrundlaget vurderes at afspejle de forhold, som de potentielle virksomheder vil kræve. Det skal dog
bemærkes, at efterspørgslen vurderes at være yderst lav, hvilket afspejles i den eksisterende
bygningsmasses anvendelse og stand.
Gældende lokalplan
Tilladte anvendelse

2.08

Ingen

Lettere erhverv Lettere erhverv

Bebyggelsesprocent og byggehøjde

50/10 m

50/10 m

Kommuneplanramme

E1 og E2

E2

I tabellen herunder ses scoringen af området.
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Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
1
4
1
3
5
1
2
1
2
1

Generelt scores der lavt på tilgængelighed som følge af afstanden til motorvej og det forhold,
at der ikke er direkte adgang til de store hovedveje. Synligheden er ligeledes dårlig.
Der er tale om et ældre erhvervsområde, som kun vurderes at være relevant for lokale håndværksvirksomheder, og på længere sigt bør det overvejes, om erhvervsområdet skal opretholdes. De eksisterende ejendomme vurderes ikke at kunne renoveres eller omdannes på
normale kommercielle vilkår.
Ifølge Herning Kommune etableres der en 8 km lang omfartsvej vest om Haderup. Vejen bliver en motortrafikvej med 2+1 spor. Anlægsarbejdet startede i efteråret 2018 med forventet
åbning af omfartsvejen i efteråret 2020. Det er REDs vurdering, at omfartsvejen ikke vil påvirke erhvervsområdets attraktivitet – hverken i positiv eller negativ retning.
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7.6. Hammerum
Erhvervsområdet Hammerum omtales ofte som HI park og er et moderne erhvervsområde
beliggende mellem Herning og Ikast lige ved Herningmotorvejen og afkørsel 39 HI Park. Området afgrænses mod nord af banelegemet, mens det afgrænses af motorvejen med syd. I
den sydvestlige del af området ned mod Vester Fastrupvej er der mulighed for at udvikle nye
erhvervsgrunde.
Den sydlige del af området domineres af store lager- og logstikejendomme samt enkelte terminaler. Nord for hovedvejen er der enkelte produktionsvirksomheder såsom Sika, Map-Tech
og Ocean Textile Group. Bygningsmassen er moderne, effektiv og af høj kvalitet og modsvarer virksomhedernes krav.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt ledige grundarealer. Ejerskabet er
fordelt på både privat og kommunalt ejerskab. De ledige arealer udgør ca. 140 ha, mens perspektivarealerne udgør 51 ha.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

Erhvervsområdet er omfattet af 8 lokalplaner med en vis bredde i virksomhedsklasserne som
vist i tabellen herunder, dog med en vis overvægt af de lavere klasser. Generelt kan grundene bebygges med 50%, og med en bygningshøjde på op til 12 meter, hvilket understøtter
hovedparten af efterspørgslen. Den midterste sydlige del (Lokalplan 31.E7.4) kan anvendes
af transport- og logistikvirksomheder med en bygningshøjde på op til 40 meter, hvilket understøtter etablering af højlager som primært anvendes af dagligvarekoncernerne og enkelte
større butikskæder.
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Generelt er der tale om plangrundlag som understøtter den nuværende efterspørgsel fra erhvervslivet ligesom den infrastrukturelle tilgængelighed er i top.
Gældende lokalplan
Tilladte anvendelse

31.E2.2

31.E10.1

31.E7.1

31.E3.1

Virksomhedskl. 1-3 Vidensbaserede virksom. Bred vifte Virksomhedskl. 3-4

Bebyggelsesprocent og byggehøjde

50/12 m

50/12 m

50/12 m

50/12 m

Kommuneplanramme

E2

E10

E7

E3

Gældende lokalplan

31.E7.2

31.E7.4

31.E8.2

31.E8.3

Tilladte anvendelse

Bred vifte

Transport og logistik

50/12 m

50/12 m. 40 m. højlager

50/12 m

50/12 m

E7

E7

E8

E8

Bebyggelsesprocent og byggehøjde
Kommuneplanramme

Trafikskab
Virksomhedskl. 1-2
ende

I tabellen herunder ses scoringen af området.
Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
5
5
2
3
5
4
2
3
4
4

Området scorer højt på de betydende faktorer såsom tilgængelighed og synlighed og må betegnes som det mest moderne og effektive erhvervsområde i Kommunen. Beliggenheden direkte ved motorvejen giver hurtig adgang til Aarhus og Vejle samt resten af Region Midtjylland. Området er bedst egnet til logistikvirksomheder og store moderne produktionsvirksomheder, og i mindre grad til kontorvirksomheder og til dels håndværksvirksomheder, som følge
af manglende egnede ejendomme. Klyngedannelsen er relateret til logistikvirksomhederne.
Det er REDs vurdering, at området besidder et langsigtet potentiale, og har en strategisk betydning for erhvervslivet lokalt og regionalt. Det er derfor vigtigt, at der løbende er et udbud af
både privat og kommunal jord i området.
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7.7. Herning NØ
Erhvervsområdet Herning NØ er beliggende i den nordlige rand af Herning by ud mod Viborgvej og Sindingvej (Midtjyske Motorvej). Adgangsforholdene er ganske gode fra Vesterholmvej og motorvejen, der ligger ca. 900 meter fra områdets østlige rand.
Området er blandet, hvor de synlige ejendomme ud mod Vesterholmvej primært anvendes af
virksomheder, som har behov for eksponering og showroomfaciliteter, såsom bilforhandlere
og byggemarkeder, men også mindre domiciler for handelsvirksomheder. De sydligste dele
af området ind mod Lillelund Engpark har en mere fragmenteret karakter med små ejendomme, der anvendes af håndværksvirksomheder, værksteder og autolakerer m.v. Der er
ligeledes et mindre antal boliger i tilknytning til de små produktionsejendomme.
Kvaliteten af bygningsmassen er meget varieret, hvor de store bilhuse fremtræder i meget
god stand og de mindre produktionsejendomme mod syn er mere utidssvarende. Nogle af de
store produktionsejendomme langs med Vesterholmvej er også utidssvarende i forhold til
layout og loftshøjder.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt ledige private- og kommunale
grundarealer. På kortet ses ligeledes potentielle nye udlæg af erhvervsarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

Erhvervsområdet er omfattet af 4 lokalplaner som vist i tabellen herunder.
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Gældende lokalplan
Tilladte anvendelse
Bebyggelsesprocent og byggehøjde

12.E4.2

12.E17.1

12.E15.1

12.E1.1

Liberale erhverv, kontor o.l.

Klasse 1-3

Klasse 1-5

Lettere erhverv

13-17-30 m i delområder

Max 60-100/18-30 m

Max 60/12 og 18 m

Max 50/10 m

E4

E17

E15

E6

Kommuneplanramme

Den østlige del af området er omfattet af lokalplan 12.E15.1, der tillader virksomhedsklasse
1-5, mens den vestlige del af området er omfattet af lokalplan 12.E1.1, der er udlagt til lettere
erhverv.
Der er enkelte ubebyggede matrikler i de eksisterende dele af erhvervsområdet, men der er
tale om forholdsvis små grunde. I den nordlige ubebyggede rand gælder lokalplan 12.E17.1,
der tillader virksomhedsklasse 1-3, men med mulighed for bygningshøjder på helt op til 1830 meter. Området rummer 39 ha erhvervsjord, der kan udbydes i de kommende år, men beliggenheden og synligheden er ikke så optimal som arealerne i Herning S.
Ifølge Herning Kommune forventes der at ske en opgradering af tilkørslen til de nye nordlige
arealer fra den vestlige side nord om rundkørslen ved Gullestrupvej.
I tabellen herunder ses scoringen af området.
Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
5
5
2
3
5
4
3
3
3
2

Området scorer højt på tilgængelighed til motorvej og hovedvej, og ganske fornuftigt på synlighed. Bygningskvaliteten er moderat. Sammensætningen af virksomhedstyperne understøtter ikke en klyngedannelse (med undtagelse af bilforhandlerne), og der vurderes ikke at være
et egentligt klyngepotentiale. Parkeringsforholdene er gode qua den decentrale beliggenhed
og lave bebyggelsesprocent i lokalplanen.
Det er REDs vurdering, at området overordnet set besidder nogle åbenlyse kvaliteter med
hensyn til infrastruktur, men at bygningsmassens varierende kvalitet kan give nogle udfordringer på længere sigt, hvor der kan være risiko for øget tomgang på utidssvarende produktionsejendomme.
De sydligste dele af området ind mod Lillelund Engpark kan også risikere tomgang som følge
af en utidssvarende bygningsmasse, og det kan blive nødvendigt at overveje en alternativ
anvendelse af dele af området, herunder eventuelt med boliger i randen ud mod de rekreative arealer.
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7.8. Herning Syd
Herning Syd er et af kommunens største og vigtigste erhvervsområder beliggende sydvest
for bymidten og afgrænses af Messemotorvejen, Ringkøbingvej, Messevejen og landbrugsarealer mod vest. Adgangsforholdene er rigtig gode med kort afstand til flere motorvejsafkørsler samt hovedindfaldsvejene Ringkøbingvej og Holstebrovej. Store dele af området er
synligt fra vejnettet, dog er de inderste dele ikke synlige i særligt omfang.
Der er tale om et erhvervsområde med meget blandet anvendelse, hvoraf ca. 1/3 af arealet
anvendes i tilknytning til MCH Messecenter Herning, der har store udstillingshaller, parkeringsarealer og dyrskueplads/festivalplads.
Den nordligste del af området præges af mindre erhvervsejendomme, der anvendes af små
og mellemstore produktions- og håndværksvirksomheder, mens den østlige del ud mod Messevejen rummer store produktions- og logistikvirksomheder. Den sydlige del rummer en vis
variation i bygningsstørrelser og anvendelse, hvor der bl.a. er tilladelse til industri med særlige beliggenhedskrav, men også håndværksvirksomheder, mindre transportvirksomheder,
autoværksteder og autolakerer m.v.
Generelt er der også en stor spredning i bygningsmassens kvalitet og funktionalitet, hvor en
del af de ældre ejendomme, vanskeligt kan anvendes af andre end de nuværende brugere.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt ledige private- og kommunale
grundarealer. På kortet ses ligeledes potentielle nye udlæg af erhvervsarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.
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Erhvervsområdet er omfattet af 4 lokalplaner med en vis bredde i virksomhedsklasserne som
vist i tabellen herunder.
Gældende lokalplan
Tilladte anvendelse
Bebyggelsesprocent og byggehøjde
Kommuneplanramme

14.E5.3
1.29.1
14.E15.2
Klasse 1-4, incl.
Produktion m.v. Klasse 3-5 og 5-7
SPV

14.E7.1
Industri, incl.
særlige bel.

Max 50/10 m

Max 40/8½ m

Max 50/21 m

Max 50/12-14 m

E15

E9

E15

E7 og E19

Bredden i plangrundlaget, herunder muligheden for at bygge i op til 21 meter i de nye udstykninger mod syd gør området attraktivt på lang sigt, idet der er fornuftige muligheder for at
virksomhederne kan opføre nyt og effektivt byggeri med de nødvendige loftshøjder.
Omdannelse i det eksisterende område 1.29.1 kan være lidt mere vanskelig, idet bebyggelsesprocenten er lavere og bygningshøjden begrænset til 8,5 meter. Hertil kommer det forhold at værdien af de nuværende bygningsmasser, i de fleste tilfælde er for høj til at ejendommene ryddes til brug for nybyggeri. Dette forhold beskrives nærmere i afsnit 11.
Ifølge Herning Kommune er der 54 ha ledige arealer primært i området primært mod syd ligesom der er ca. 77 ha udpeget til perspektivområde i kommuneplanen. Hovedparten af de
ledige arealer er kommunalt ejede.
I tabellen herunder ses scoringen af området.
Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
5
5
2
3
5
3
3
3
3
2

Området scorer generelt højt på alle rammebetingelserne, dog er der ikke umiddelbart nogen
klyngedannelse og den overordnede bygningskvalitet må betegnes som middel. Overordnet
set er der tale om et meget attraktivt erhvervsområde, som vurderes at være interessant for
de fleste brancher, dog i mindre grad for egentlige kontorvirksomheder.
Det er REDs vurdering at området besidder et langsigtet potentiale, og at de udlagte arealer
mod syd fremadrettet vil være efterspurgt af virksomhederne inden for produktion og logistik.
Der bør ligeledes fastholdes en planmæssig arealreserve, så der på lang sigt kan udbydes
erhvervsjord i området. Dette gælder ligeledes udvidelsesmuligheder for messecenteret.
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7.9. Hodsager
Hodsagerer beliggende i den nordligste del af kommunen ud mod den gamle landevej mellem Ikast og Holstebro. Erhvervsområdet ligger i den nordlige rand af byen, og rummer en
række produktionsejendomme af ældre dato. Der har tidligere været møbelproduktion i ejendommen ud mod Hodsagervej og sidenhen minkpelseri. Der er ligeledes en producent af paller og en skadeservicevirksomhed.
Bygningsmassen er af ældre dato, og det kan være vanskeligt at finde nye lejere, som kan
anvende bygningerne uden investeringer i ombygning og tilpasning.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt ledige grundarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

Der er 2,3 ha ledige grunde i området, hvoraf én er på 1,3 ha. Plangrundlaget er traditionelt
og understøtter de virksomhedstyper som vurderes at være relevante her.
Gældende lokalplan
Tilladte anvendelse
Bebyggelsesprocent og byggehøjde
Kommuneplanramme

4.09

4.10

4.07

industri, lager, værksted industri, lager, værksted industri, lager, værksted
max 50 / 12,5 m

max 50 / 10 m

max 30 / 8,5 m

E1

E2

E3

I tabellen herunder ses scoringen af området.
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Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
1
4
1
4
5
4
1
1
3
1

Generelt scores der lavt på tilgængelighed som følge af afstanden til motorvej og det forhold,
at der ikke er direkte adgang til en af de store hovedveje. Synligheden fra større infrastruktur
er ligeledes dårlig.
Det er REDs vurdering, at afstanden til motorvejen og hovedvejen vil påvirke efterspørgslen
på jord og bygninger negativt, og at området på længere sigt vil tabe momentum i konkurrencen til erhvervsområderne langs motorvejen og tættere på de store hovedbyer i regionen.
Udlæg af yderligere arealer vurderes ikke at være nødvendig her.
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7.10. Kibæk
Erhvervsområder er primært beliggende på den østlige side af Vardevej og har historisk set
været velbeliggende og med mulighed for at tiltrække medarbejdere fra et stort opland. Fra
området er der ca. 10 km til motorvejen ved Herning, mens adgangen til motorvejen mod syd
sker gennem plantagen og via Arnborg ad relativt små veje. Kibæk er beliggende på togstrækningen mellem Skjern og Aarhus og giver mulighed for at anvende offentlig transport.
Det vurderes dog at være af mindre betydning her.
Området rummer en bred vifte af mindre produktions- og håndværksvirksomheder med en
lokal og til dels regional forankring bl.a. Dan-Floor, Multiform og Colour Compagniet.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt ledige grundarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

De ledige arealer udgør ca. 5 ha og er beliggende i yderkanten af området. Grundstørrelsen
er på ca. 0,9 til 2 ha, hvilket er fornuftige grundstørrelser. Plangrundlaget er ligeledes målrettet den markedsmæssige efterspørgsel med en bebyggelsesprocent på 50 og bygningshøjder på 8-12 meter. Dette matcher områdets beliggenhed, og den forventede efterspørgsel fra
lokale håndværks- og produktionsvirksomheder
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Gældende lokalplan
Tilladte anvendelse

91.1.37

91.E2.1

91.1.26

91.1.55

industri, lager, værksted Virksomhedskl. 3-5 industri, lager, værksted Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent og byggehøjde
Kommuneplanramme

50 / 8,5 m

50 / 12 m

40 / 8,5 m

50 / 12 m

E2

E3

E4

E4

I tabellen herunder ses scoringen af området.
Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
2
5
4
3
5
3
2
1
2
1

Der er tale om et ældre erhvervsområde som tidligere har haft en god beliggenhed ud mod
de største hovedveje i regionen, men med etableringen af Midtjyske motorvej fra Vejle over
Herning til Holstebro er beliggenheden ikke længere optimal som følge af stor afstand til motorvejen. Arealerne har fornuftig synlighed og de største ejendomme har en fornuftig bygningsmasse.
Det er REDs vurdering, at afstanden til motorvejen vil påvirke efterspørgslen på jord og bygninger negativt, og at området på længere sigt vil tabe momentum i konkurrencen til erhvervsområderne langs motorvejen og tættere på de store hovedbyer i regionen. Udlæg af
yderligere arealer vurderes ikke at være nødvendigt her.

45
46

Screening af 17 erhvervsområder i Herning Kommune

7.11. Sdr. Felding
Erhvervsområderne i Sdr. Felding er beliggende nord og syd for bymidten, langs med Vardevej og Skjernvej, hvilket giver en meget fin synlighed til hovedparten af området. Adgangen til
Midtjyske motorvej sker via afkørslerne ved Arnborg eller Brande ca. 17 km fra Sdr. Felding.
Erhvervsområderne er af ældre dato og er etableret i forbindelse med produktionen af vinduer og døre, der blev startet i slutningen af 1950’erne og udviklede sig hastigt op gennem
1960’erne og 1970’erne, hvor byggeriet af parcelhuse for alvor tog fat. I dag rummer erhvervsområderne bl.a. Jutlandia i den sydlige del og en del af Jeld-Wen koncernen i den
nordlige del. Der er således tale om virksomheder, som har en historisk og lokal forankring til
området.
I oversigtskortet herunder ses det nordlige områdes udstrækning samt ledige grundarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

I den nordlige del af området er der ca. 8 ha ledige arealer, der er regulære og med en god
synlighed fra Skjernvej. Plangrundlaget tillader blandet erhverv med en bebyggelsesprocent
på 50 og en maksimal højde på 8-12 meter. Tilkørselsforholdene er gode, men afstanden til
motorvejen må forventes at påvirke efterspørgslen.
I oversigtskortet herunder ses det sydlige områdes udstrækning samt ledige grundarealer.
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Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

I den sydlige del af området er der ca. 13 ha ledige arealer, der er regulære. Der er kun ca. 2
ha med optimal synlighed fra Vardevej, mens de øvrige arealer ligger længere inde i området
mod vest. Vardevej ligger dog lidt højere end terrænet, og der er trods alt tale om en rimelig
synlighed over området.
Plangrundlaget (Kommuneplan E1) i området omkring Jutlandia langs Vardevej tillader virksomhedsklasse 1-5 med en bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal højde på 2 meter.
Tilkørselsforholdene er gode, men afstanden til motorvejen må forventes at påvirke efterspørgslen.
Gældende lokalplan

95.5.86

KP E1

Tilladte anvendelse

Blandet erhv. og SPV

Virksomhedskl. 1-5

Max 50/8 og 12 m

Max 50/12 m

Max 40/8½ m

Max 50/8½ og12 m

E4

E1

E5

E4

Bebyggelsesprocent og byggehøjde
Kommuneplanramme

95.5.24

95.5.70

Let industri, værksteder Klasse 1-4 i delområder

I tabellen herunder ses scoringen af området.
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Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
1
5
1
4
5
4
2
1
3
1

Der er tale om et ældre erhvervsområde, som tidligere har haft en god beliggenhed ud mod
de største hovedveje i regionen, men med etableringen af Midtjyske motorvej fra Vejle over
Herning til Holstebro, er beliggenheden ikke længere optimal som følge af stor afstand til motorvejen. Arealerne har ganske god synlighed og de største ejendomme har en fornuftig bygningsmasse. Ejendommene på den vestlige side af det sydlige områder er dog af mere varierende kvalitet. Adgangen til offentlig transport er begrænset til busser og må generelt betegnes som ringe.
Det er REDs vurdering, at afstanden til motorvejen vil påvirke efterspørgslen på jord og bygninger negativt, og at området på længere sigt vil tabe i konkurrencen til erhvervsområderne
langs motorvejen og tættere på de store hovedbyer i regionen.
Virksomhederne med den lokale forankring understøtter området på nuværende tidspunkt,
men med internationale ejere og koncernsammenhænge er der risiko for at produktionen flyttes.
Udlæg af yderligere arealer vurderes ikke at være nødvendigt i Sdr. felding.
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7.12. Simmelkær
Erhvervsområdet er beliggende ved hovedvejen mellem Skive og Herning og med ca. 13 km
ind til Herning by og 8 km til motorvejen/Sindingvej.
Der er tale om et meget lille og lokalt erhvervsområde, der bl.a. rummer en autolakerer og et
areal, hvor der formentlig tidligere har været en tankstation ud mod den nye rundkørsel.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt ledige grundarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

Der er to ledige arealer på i alt 2,7 ha ud mod Mejrupvej. Plangrundlaget er fornuftigt, men
der vurderes ikke at være en reel efterspørgsel i området og de nuværende udlagte erhvervsarealer kan formentlig omdannes til boligformål.
Gældende lokalplan

15.02.1

Tilladte anvendelse

industri, lager, værksted

Bebyggelsesprocent og byggehøjde
Kommuneplanramme

Max 40 / 8,5 m
E1

I tabellen herunder ses scoringen af området.
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Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
3
5
1
3
5
3
1
1
1
1

Der er tale om et ældre erhvervsområde som tidligere har haft en god beliggenhed ud mod
de største hovedveje i regionen. Men med etableringen af Midtjyske motorvej fra Vejle over
Herning til Holstebro, er beliggenheden ikke længere optimal, og det lokale behov for erhvervsarealer er begrænset. Arealerne har fornuftig synlighed, men den nuværende bygningsmasse vurderes at være utidssvarende.
Det er REDs vurdering, at området vil tabe i konkurrencen med erhvervsområderne langs
motorvejen og tættere på de store hovedbyer i regionen. Udlæg af yderligere arealer vurderes ikke at være nødvendigt og anden anvendelse bør overvejes.
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7.13. Sinding
Erhvervsområdet er beliggende i landsbyen Sinding ved motorvejen/Sindingvej ca. 10 km fra
Herning bymidte. Erhvervsområdet ligger klemt inde mellem motorvejen og et boligområde.
Der er tale om et meget lille og lokalt erhvervsområde, hvor bl.a. forsyningsvirksomheden
Verdo, en mindre håndværksvirksomhed samt en ejendom, som har været anvendt af en
vejmyndighed, ligger.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt ledige grundarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

Der er to ledige arealer på i alt ca. 2.000 m² ud mod motorvejen. Plangrundlaget er fornuftigt,
men der vurderes ikke at være en reel efterspørgsel i området pga. størrelsen og alternative
udviklingsmuligheder ved Gødstrup, Herning og Sunds.
Gældende lokalplan

41.E1.1

Tilladte anvendelse

Lettere erhverv

Bebyggelsesprocent og byggehøjde

40/8 (dele12 m.)

Kommuneplanramme

E1

I tabellen herunder ses scoringen af området.
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Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
5
4
1
3
5
5
1
1
1
1

På trods af en beliggenhed tæt på motorvejen og med stor synlighed, vurderes området ikke
at være attraktivt som følge af en klemt beliggenhed mellem vejen og boligområdet. Der er
ligeledes områder med bedre udviklingsmuligheder i nærområdet.
Der bør ikke foretages yderligere udlæg af erhvervsjord i dette lokale område.
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7.14. Skibbild-Nøvling
Erhvervsområdet er beliggende ved Herningvej i Skibbild ca. 8 km fra Herning by og 5 km til
Holstebromotorvejen. Der er tale om et meget lille og lokalt erhvervsområde, der bl.a. rummer en maskinsmedje.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt det ledige grundareal.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

Det ledige grundareal udgør ca. 1,5 ha og kan anvendes til lettere industri og håndværk. Efterspørgslen vurderes at være lav og værdien ligger i en udvidelsesmulighed for den eksisterende virksomhed på naboarealet.
Gældende lokalplan

158

Tilladte anvendelse

Lettere industri og håndværk

Bebyggelsesprocent og byggehøjde
Kommuneplanramme

50/9½ m
E1

I tabellen herunder ses scoringen af området.
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Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
3
3
2
3
5
2
1
1
1
1

Generelt scores der lavt på tilgængelighed som følge af afstanden til motorvej og det forhold,
at der ikke er direkte adgang til en af de store hovedveje. Synligheden fra større infrastruktur
er ligeledes dårlig.
Det er REDs vurdering, at afstanden til motorvejen og hovedvejen vil påvirke efterspørgslen
på jord og bygninger negativt. Den udlagte erhvervsjord bør fastholdes, men der bør ikke udlægges yderligere i området.
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7.15. Sunds
Erhvervsområdet i Sunds er beliggende ca. 8 km nord for Herning by ud mod hovedvejen til
Skive og med 5 km til motorvejen Midtjyske Motorvej/Sindingvej. Der er dermed tale om ganske fornuftig tilgængelighed til et ældre, men veludlagt erhvervsområde med en god blanding
af virksomheder og med god synlighed fra Sundsvej.
Området rummer bl.a. betonvarefabrikken IBF, Kyocera Unimerco Tooling Gemina Termix
samt en række mindre håndværksvirksomheder og værksteder. Kvaliteten af bygningsmassen vurderes generelt at være god, og vidner om et erhvervsområde, hvor der er et fornuftigt
kommercielt grundlag.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt ledige grundarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

De ledige grundarealer er beliggende i randen af området, og har ikke samme synlighed som
de centrale dele. Generelt er plangrundlagt fornuftigt og passer til de virksomheder, som vil
efterspørge beliggenheden. Omfanget af ledige arealer udgør ca. 10 ha og der er 39 ha perspektivarealer.
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Gældende lokalplan

12.E3.2

21.E4.2

Ingen

Tilladte anvendelse

Industri

Industri,værksted mv

Industri

Max 50/12 m

Max 50/12 m

E4

E4

Bebyggelsesprocent og byggehøjde Max 50/20 m
Kommuneplanramme

E3

I tabellen herunder ses scoringen af området.
Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
4
5
2
3
5
3
3
1
3
1

Området scorer højt på tilgængelighed til infrastruktur og synlighed, og er umiddelbart yderst
velegnet til produktionserhvervene. Efterspørgslen fra kontorvirksomheder vurderes at være
yderst begrænset som følge af den manglende tilknytning til Herning by.
Det er REDs vurdering, at området står fornuftigt i forhold til muligheden for at tiltrække nye
produktionsvirksomheder til området og i konkurrencen fra de øvrige decentrale erhvervsområder i kommunen. De eksisterende virksomheder har betydning for områdets tiltrækningsevne og udpegning af perspektivområder til den langsigtede udvikling bør overvejes. Det kan
eksempelvis være vest for området ud mod Sunds Omfartsvej.
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7.16. Vildbjerg
Erhvervsområdet er beliggende på nord- og østsiden af Vildbjerg ca. 15 km fra Herning. Fra
området er der ca. 6 km til Holstebromotorvejen/Sindingvej og 3 km til Videbækvej. Toget
mellem Herning og Holstebro stopper i Vildbjerg, og giver dermed god adgang med offentlig
transport, men det vurderes at være af mindre betydning henset til virksomhedstyperne i området. Området er ikke optimalt i forhold til infrastrukturel tilgængelighed, men ikke desto mindre er området attraktivt og efterspurgt.
Der er tale om et ældre erhvervsområde som er knopskudt over tid, og rummer en række
virksomheder inden for metalindustrien bl.a. ES Stålindustri, DOT og Multicut m.fl. Der er reelt tale om en mindre metalklynge med ca. 1.000 ansatte inden for metalindustrien. De 1.000
arbejdspladser skal ses i forhold til et indbyggertal på ca. 4.000. Klyngedannelsen er således
med til at gøre området attraktivt på trods af de mindre gode adgangsforhold til motorvejsnettet, hvilket ses af de nyere ejendomme på Grønlandsvej og Estlandsvej.
Sydøst og nord for byen langs med omfartsvejen er der udlagt nye erhvervsarealer – i alt ca.
42 ha. I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt ledige private- og kommunale grundarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

Plangrundlaget for erhvervsområdet i Vildbjerg omfatter 8 lokalplaner. De ledige arealer er
omfattet af nedenstående 5 lokalplaner, hvoraf hovedparten er omfattet af 81.E5.1 beliggende øst for omfartsvejen.
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Gældende lokalplan
Tilladte anvendelse
Bebyggelsesprocent og byggehøjde

81.E5.1

162

152

163

Ingen

Virksomhedskl. 2-5 Industri, værksted. Let erhv., kontor Industri, værksted, oplag Produktion
50/16 m og 8 m

50/12 m

40/8½ m

50/12 m (18 m)

50/16 m

E5

E1

E3

E1

E1

Kommuneplanramme

Der er tale om plangrundlag som understøtter industriproduktionen og uden mulighed for at
etablere følsomme erhverv i området. Der kan naturligvis indrettes administration i tilknytning
til den enkelte produktionsvirksomhed.
I tabellen herunder ses scoringen af området.
Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesinstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
3
4
4
2
5
2
2
1
2
4

Ud fra en nøgtern vurdering er området ikke specielt godt beliggende i forhold til motorvejsnettet og hovedvejene, hvilket kan give udfordringer i forhold til at tiltrække virksomheder
som ikke har en branchemæssig relation til de nuværende virksomheder i området. Den eksisterende klyngedannelse i området viser dog med tydelighed at klynger eller sammenklumpning af virksomheder har en meget positiv effekt på et områdes attraktivitet på trods en
ringere beliggenhed.
Det er REDs vurdering, at området bedømt på rammebetingelserne ikke er særligt attraktivt,
men at der bør sikres et løbende udbud af velbeliggende jord med planrammer som understøtter de nuværende virksomheders vækstmuligheder. Det betyder, at udlæg af ny boligjord
skal ske i behørig afstand, således at der ikke opstår konflikter.
En opgradering af vejforbindelsen til motorvejen bør også overvejes, således at transport af
varer og råmaterialer til og fra området sker så effektivt som muligt. Den kan på længere sigt
være med til at fastholde arbejdspladser i området.
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7.17. Ørnhøj
Ørnhøj er beliggende i den vestlige del af kommunen på hovedvejen mellem Skjern og Holstebro. Fra området er der ca. 20 km til nærmeste motorvejsafkørsel. Byen har et todelt erhvervsområde, hvor det nordlige ud mod hovedvejen har en fornuftig struktur og god synlighed. De øvrige erhvervsvirksomheder er placeret i bymidten og med en meget fragmenteret
struktur.
I den nordlige del er der to virksomheder, som producerer døre og vinduer i en ganske fornuftig bygningsmasse og med gode tilkørselsforhold. Der er tale om et erhvervsområde med
virksomheder, som har en lokal forankring.
I oversigtskortet herunder ses områdets udstrækning samt ledige grundarealer.

Kilde: Herning Kommune. De røde områder er kommuneplanlagt erhvervsjord, som ikke er udnyttet, gråblå er
lokalplanlagt erhvervsjord som er udnyttet og de mørkeblå er perspektivarealer, som kræver planlægning.
Dette kræver, at de bliver omfattet af Kommuneplanen og efterfølgende lokalplanlagt.

Der er 5 ha ledige grunde i området, hvoraf hovedparten er beliggende ved Skjernvej og med
en fornuftig synlighed. Plangrundlaget er målrettet produktionsvirksomheder, men bygningshøjden på 8 meter kan være lige lav nok.
Gældende lokalplan
Tilladte anvendelse
Bebyggelsesprocent og byggehøjde
Kommuneplanramme

39

150

1

Industri og værksted Industri, værksted, oplag Let industri, værksted
Max 40/8 m

Max 40/8½ m

Max 40/8½ m

84.E1

84.E1

84.BL1
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I tabellen herunder ses scoringen af området.
Parameter
Adgang til motorvej
Adgang til hovedvej
Adgang til offentlig transport
Afstand til international lufthavn
Parkeringsforhold
Synlighed
Bylivsfunktioner
Nærhed til uddannelsesindstitutioner
Overordnet bygningskvalitet
Klyngedannelse

Score
2
5
1
3
5
3
1
1
1
1

Området er velbeliggende i forhold til hovedvejen, men den store afstand til motorvejen er
reelt et problem for området. Synligheden er god fra hovedvejen, men de inderste dele af
området er ikke synlige.
Det er REDs vurdering, at afstanden til motorvejen vil påvirke efterspørgslen på jord og bygninger negativt, og at området på længere sigt vil tabe momentum i konkurrencen til erhvervsområderne langs motorvejen og tættere på de store hovedbyer i regionen. Udlæg af
yderligere arealer vurderes ikke at være nødvendig her, og en omdannelse af de indre dele
til boligformål bør overvejes. Der er allerede etableret nogle velbeliggende nye boliger ud
mod det attraktive hedeområde nordvest for byen.

60
61

Screening af 17 erhvervsområder i Herning Kommune

8. Områdernes kvaliteter og lokaliseringsvalg
Scoringen af områdernes kvaliteter skal bl.a. bruges til at vurdere områdernes styrker og
svagheder i forhold til hinanden, og dermed være med til at skabe grundlaget for at udpege
de områder, som forventes at have det største langsigtede potentiale.
I tabellen herunder ses det samlede overblik over områderne og deres indbyrdes styrkeforhold målt på rammebetingelserne. Der er ligeledes beregnet en gennemsnitlig score uden
vægtning af den enkelte rammebetingelse/faktor.
Aulum

Birk

Fasterholt

Gødstrup

Haderup

Hammerum

Herning NØ

Herning S

Hodsager

Kibæk

Sdr. Felding

Simmelkær

Sinding

Skibbild

Sunds

Vildbjerg

Ørnhøj

Adgang til motorvej

4

5

3

5

1

5

5

5

1

2

1

3

5

3

4

3

2

Adgang til hovedvej

5

5

3

4

4

5

5

5

4

5

5

5

4

3

5

4

5

Adgang til offentlig transport

4

2

1

4

1

2

2

2

1

4

1

1

1

2

2

4

1

Afstand til international lufthavn

2

3

3

3

3

3

3

3

4

3

4

3

3

3

3

2

3

Parkeringsforhold

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Synlighed

5

4

2

4

1

4

4

3

4

3

4

3

5

2

3

2

3

Bylivsfunktioner

1

3

1

1

2

2

3

3

1

2

2

1

1

1

3

2

1

Nærhed til uddannelsesinstitutioner

1

4

1

2

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Overordnet bygningskvalitet

3

4

4

5

2

4

3

3

3

2

3

1

1

1

3

2

1

Klyngedannelse

1

4

1

3

1

4

2

2

1

1

1

1

1

1

1

4

1

3,1

3,9

2,4

3,6

2,1

3,7

3,5

3,4

2,5

2,8

2,7

2,4

2,7

2,2

3,0

2,9

2,3

Overall

Gennemsnitlig score

Generelt scorer områderne i nærheden af Herning og forgreningerne på motorvejsnettet højt
som følge af høj infrastrukturel tilgængelighed og synlighed, mens de mere decentrale erhvervsområder scorer lavere. Der er ligeledes en klar forskel på bygningskvaliteten og på
klyngedannelse og potentialet.
Overordnet set er det REDs vurdering, at de centrale erhvervsområder i nærheden af Herning har en rigtig god kvalitet som gør dem attraktive for virksomhederne og dermed også
står stærkt i den regionale konkurrence blandt nabokommunerne.
Som beskrevet i afsnit 5 Virksomhedernes lokaliseringsvalg er der forskel på virksomhedstypernes vægtning af de enkelte rammebetingelser/faktorer. Der er derfor foretaget en opdeling på baggrund af virksomhedstyperne Moderne kontorvirksomheder, Logistikvirksomheder, Produktionsvirksomheder og Håndværksvirksomheder.
Rammebetingelserne/faktorerne Overordnet bygningskvalitet og Klyngedannelse er udeladt i
dette tilfælde, idet der sagtens kan være en klyngedannelse i et givent område uden at det
har relevans for en anden virksomhedstype ligesom bygningskvaliteten inden for eksempelvis logistik ikke har betydning for kontorvirksomhederne.
For at beregne de vægtede scorer er der for hver rammebetingelse angivet en vægtning på 1
til 5 som ganges på områdets generelle score. Vægtning 1 betyder at det ingen betydning
har for lokaliseringsvalget, mens vægtning 5 angiver, at det har afgørende betydning for virksomhedens lokaliseringsvalg.
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8.1. Kontorvirksomheder
For moderne kontorvirksomheder vægter adgangen til vejnettet og offentlig transport højt ligesom adgang til bylivsfunktioner også har stor betydning. Bylivsfunktioner behøver ikke
nødvendigvis at være en masse butikker og caféer, men kan også være indkøbsmuligheder i
et supermarked eller blot en god forbindelse til en tættere bymæssig bebyggelse.
Herning S

Simmelkær

Sinding

Skibbild

Sunds

Ørnhøj

Herning NØ

Vildbjerg

Hammerum

Sdr. Felding

Haderup

Kibæk

Gødstrup

Hodsager

Fasterholt

Birk

Aulum

Vigtighed

Adgang til motorvej

3

12

15

9

15

3

15

15

15

3

6

3

9

15

9

12

9

6

Adgang til hovedvej

4

20

20

12

16

16

20

20

20

16

20

20

20

16

12

20

16

20

Adgang til offentlig transport

4

16

8

4

16

4

8

8

8

4

16

4

4

4

8

8

16

4

Afstand til international lufthavn

2

4

6

6

6

6

6

6

6

8

6

8

6

6

6

6

4

6

Parkeringsforhold

4

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Synlighed

4

20

16

8

16

4

16

16

12

16

12

16

12

20

8

12

8

12

Moderne kontor

Bylivsfunktioner

4

4

12

4

4

8

8

12

12

4

8

8

4

4

4

12

8

4

Nærhed til uddannelsesinstitutioner

2

2

8

2

4

2

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

98

105

65

97

63

99

103

99

73

90

81

77

87

69

92

83

74

Vægtet total

Generelt scorer områderne i nær tilknytning til Herning by højt som følge af adgangen til infrastruktur, men også på grund af synlighed og nærhed til byens funktioner. Birk scorer højt,
og vurderes at være ganske attraktivt for kontorvirksomhederne. Det skal dog bemærkes, at
mange kontorvirksomheder vil foretrække en beliggenhed i den centrale del af Herning by
frem for en beliggenhed ved indfaldsvejen. Aulum scorer højt, men vurderes reelt ikke at
være attraktiv for en kontorvirksomhed som følge af den manglende bymæssighed. Gødstrup kan være relevante for virksomheder, som har en relation til sygehuset eller de virksomheder som potentielt vil vælge at lokalisere sig i dette område.
De øvrige decentrale erhvervsområder vurderes kun i meget begrænset omfang at være relevante for virksomheder med mange kontoransatte.

8.2. Lager- og logistikvirksomheder
Moderne lager- og logistikvirksomheder stiller høje krav til den infrastrukturelle beliggenhed
og bygningernes effektivitet. En beliggenhed ved motorvejen har dermed afgørende betydning for deres lokaliseringsvalg. Mange af virksomhederne i denne branche ønsker også at
ejendommen er synlig fra vejnettet, hvilket er meget tydeligt i området omkring Fredericia/Taulov, hvor det store internationale logistikvirksomheder er beliggende med facader direkte ud mod motorvejen. Dette er ikke muligt i samme grad i det fleste af erhvervsområderne i Herning, dog er der muligheder på nogle af de nye udlæg i Hammerum og Herning S
samt Aulum.
Generelt scorer områderne omkring Herning by højt som følge af netværket af motorveje og
hovedveje, mens de decentrale områder scorer markant lavere på de fleste rammebetingelser/faktorer. Aulum scorer højt på trods af en decentral beliggenhed, men vurderes alligevel
ikke at kunne konkurrere med områderne tættere på Herning, hvis der udbydes jord der. Birk
scorer også højt, men der er ikke et plangrundlag som understøtter denne anvendelse.

62
63

Screening af 17 erhvervsområder i Herning Kommune

Vigtighed

Aulum

Birk

Fasterholt

Gødstrup

Haderup

Hammerum

Herning NØ

Herning S

Hodsager

Kibæk

Sdr. Felding

Simmelkær

Sinding

Skibbild

Sunds

Vildbjerg

Ørnhøj

Adgang til motorvej

5

20

25

15

25

5

25

25

25

5

10

5

15

25

15

20

15

10

Adgang til hovedvej

5

25

25

15

20

20

25

25

25

20

25

25

25

20

15

25

20

25

Adgang til offentlig transport

2

8

4

2

8

2

4

4

4

2

8

2

2

2

4

4

8

2

Afstand til international lufthavn

3

6

9

9

9

9

9

9

9

12

9

12

9

9

9

9

6

9

Parkeringsforhold

3

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Synlighed

5

25

20

10

20

5

20

20

15

20

15

20

15

25

10

15

10

15

Bylivsfunktioner

1

1

3

1

1

2

2

3

3

1

2

2

1

1

1

3

2

1

Nærhed til uddannelsesinstitutioner

1

1

4

1

2

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

101

105

68

100

59

103

104

99

76

85

82

83

98

70

92

77

78

Moderne logistik

Vægtet total

8.3. Produktionsvirksomheder
Mange af kommunens produktionsvirksomheder er beliggende i de decentrale erhvervsområder – ofte af historiske årsager som følge af en lokal forankring. Disse virksomheder har
ofte store investeringer bundet i produktionsanlæggene ligesom medarbejderne er bosat inden for fornuftig kørselsafstand. Disse produktionsvirksomheder er ikke så mobile og accepterer ofte en lidt dårligere infrastrukturel tilgængelighed.
Når nye virksomheder skal lokalisere sig i kommunen eller når de eksisterende virksomheder
skal foretage nye investeringer i bygningsmassen, ses der på rammebetingelserne, hvor infrastrukturen får afgørende betydning.
Det betyder, at afstanden til motorvejen, dimensionerne på hovedveje og rundkørsler samt
synlighed får afgørende betydning. En klyngedannelse med relevante virksomheder må dog
også forventes at få betydning i særdeleshed, hvis der er underleverandørforhold. Lokalisering af nye produktionsvirksomheder må derfor forventes at ske områderne nær motorvejen,
hvilket igen er i områderne tæt på Herning, men også Aulum i dette tilfælde. De små og decentrale erhvervsområder vurderes at stå meget svagt i denne sammenhæng, når der er tale
om nye virksomheder og betydelige investeringer i bygninger og produktionsanlæg.
Vigtighed

Aulum

Birk

Fasterholt

Gødstrup

Haderup

Hammerum

Herning NØ

Herning S

Hodsager

Kibæk

Sdr. Felding

Simmelkær

Sinding

Skibbild

Sunds

Vildbjerg

Ørnhøj

Adgang til motorvej

5

20

25

15

25

5

25

25

25

5

10

5

15

25

15

20

15

10

Adgang til hovedvej

5

25

25

15

20

20

25

25

25

20

25

25

25

20

15

25

20

25

Adgang til offentlig transport

2

8

4

2

8

2

4

4

4

2

8

2

2

2

4

4

8

2

Afstand til international lufthavn

3

6

9

9

9

9

9

9

9

12

9

12

9

9

9

9

6

9

Parkeringsforhold

3

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Synlighed

4

20

16

8

16

4

16

16

12

16

12

16

12

20

8

12

8

12

Bylivsfunktioner

1

1

4

1

2

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nærhed til uddannelsesinstitutioner

2

6

8

8

10

4

8

6

6

6

4

6

2

2

2

6

4

2

101

106

73

105

60

105

103

99

77

84

82

81

94

69

92

77

76

Moderne produktion

Vægtet total
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8.4. Håndværksvirksomheder
Håndværksvirksomhederne er ofte små og mellemstore virksomheder med en klar lokal forankring via ejer og kunder. Virksomhederne stiller ofte færre krav til erhvervsområdets funktionalitet ligesom lejen eller prisen på bygningerne har stor betydning. Virksomhederne har tillige ofte behov for at kunne have byggematerialer eller varer i udendørs oplag.
Idet meget af transporten sker i mindre varebiler og at kunderne bor i bysamfundene, har adgangen til motorvejsnettet mindre betydning og vægter ikke så højt i lokaliseringsvalget.
I tabellen herunder ses det, at hovedparten af områderne er attraktive for denne virksomhedstype. Det er dog ikke ensbetydende med, at de kan eller vil placere sig i et område, idet
plangrundlaget ikke nødvendigvis understøtter det. Birk, Hammerum og Gødstrup er eksempler herpå.
Herning S

Simmelkær

Sinding

Skibbild

Sunds

Ørnhøj

Herning NØ

Vildbjerg

Hammerum

Sdr. Felding

Haderup

Kibæk

Gødstrup

Hodsager

Fasterholt

Birk

Aulum

3

12

15

9

15

3

15

15

15

3

6

3

9

15

9

12

9

6

Adgang til hovedvej

5

25

25

15

20

20

25

25

25

20

25

25

25

20

15

25

20

25

Adgang til offentlig transport

2

8

4

2

8

2

4

4

4

2

8

2

2

2

4

4

8

2

Afstand til international lufthavn

1

2

3

3

3

3

3

3

3

4

3

4

3

3

3

3

2

3

Parkeringsforhold

3

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Synlighed

2

10

8

4

8

2

8

8

6

8

6

8

6

10

4

6

4

6

Bylivsfunktioner

1

1

3

1

1

2

2

3

3

1

2

2

1

1

1

3

2

1

Nærhed til uddannelsesinstitutioner

1

1

4

1

2

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

74

77

50

72

48

75

76

74

54

66

60

62

67

52

69

61

59

Vægtet total

Vigtighed

Adgang til motorvej

Håndværksvirksomheder

Mange af de decentrale erhvervsområder er således velegnede til håndværksvirksomhederne, men nogle har en uegnet bygningsmasse til dette formål. Det gælder eksempelvis
Sdr. Felding, Fasterholt, Haderup, Hodsager og Simmelkær.
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9. Vurdering af behov for udlæg af nye erhvervsområder
Behovet for udlæg af nye erhvervsarealer i Herning Kommune afhænger af kvaliteten og omfanget af det eksisterende udbud.
Ifølge opgørelserne fra Herning Kommune er der et udbud på ca. 400 ha, og et potentielt udlæg på ca. 220 ha i perspektivområderne. Hovedparten af de ledige arealer er beliggende i
erhvervsområderne i nærheden af Herning by og kan på baggrund af screeningen betegnes
som moderne og ganske attraktive erhvervsområder for en bred vifte af brancher og virksomhedstyper. I disse attraktive erhvervsområder (vist med lys skravering i tabellen herunder) er
der ca. 336 ha ledige arealer, hvilket svarer til 30-40 års efterspørgsel beregnet på baggrund
af det gennemsnitlige kommunale grundsalg på ca. 10 ha pr. år.

Område
Aulum
Birk
Fasterholt
Gødstrup
Haderup
Hammerum
Herning NØ
Herning Syd
Hodsager
Kibæk
Sdr. Felding
Simmelkær
Sinding
Skibbild-Nøvling
Sunds
Vildbjerg
Ørnhøj
I alt
Heraf moderne erhvervsjord

Total
31,9
6,1
23,6
12,6
3,2
139,9
38,6
54,0
2,3
5,1
20,8
2,7
0,2
1,5
10,6
42,0
4,9
400,0
95,5

- heraf privat -heraf Herning Kommune Perspektivarealer
14,5
17,4
2,2
3,9
33,5
21,7
1,9
12,6
0,0
20,4
3,2
0,0
54,7
85,2
51,3
4,9
33,7
24,8
29,2
76,9
0,5
1,8
0,0
5,1
13,1
7,7
0,1
2,6
0,0
0,2
1,5
0,0
2,2
8,4
39,0
17,4
24,6
3,5
1,4
176,9
223,1
221,1
40,7

221,1

Der sælges naturligvis også privat jord og arealreserven er således mindre målt på antal år,
når dette forhold tages i betragtning, men der er trods alt et ganske fornuftigt udbud.
Det skal dog bemærkes, at udbuddet af privat jord ikke nødvendigvis følger samme rationaler som udbuddet af kommunal jord, idet nogle grundejere har erhvervet jorden for at kunne
sælge jorden sammen med en tilhørende bygningsentreprise. Det betyder, at virksomheder
eller investorer, som ønsker at købe jord og selv stå for opførelsen af bygninger ikke nødvendigvis kan erhverve et privatejet areal.
Herning Kommune bør derfor af strategiske årsager løbende have et udbud af velbeliggende
erhvervsjord for at kunne honorere efterspørgslen fra nye virksomheder. Denne jord kan med
fordel placeres i den sydlige del af Herning S, langs motorvejen ved Gødstrup, i Birk og i
Hammerum.
For kontorvirksomheder vil det være Birk og i bymidten eksempelvis ifm. Herning+ hvor der
vil være størst interesse for kontorbyggeri.
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10. Barrierer for omdannelse af eksisterende erhvervsområder
Den kommende planstrategi forventes at have fokus på kvalificeret arbejdskraft, produktionserhverv samt tilvejebringelse af de rette rammer for erhvervsudviklingen, hvilket betyder, at
der løbende skal sikres attraktive fysiske rammer for erhvervslivet.
Disse rammer kan tilvejebringes via udlæg af ny erhvervsjord, men også gennem en udvikling og revitalisering af eksisterende erhvervsområder. Sidstnævnte har den fordel, at der
ikke skal foretages de samme kommunale investeringer i jordkøb og efterfølgende byggemodning som ved nyudlæg.
Herning kommune rummer en række erhvervsområder af ældre dato, hvor bygningsmassen
er opført i perioden 1960 – 1980 med en stor variation i bygningstyper og fordelingen mellem
produktion, lager og administration. I perioder med lavvækst er der en øget tomgangsrisiko i
disse områder, og det skyldes primært at bygningsmassen er utidssvarende i forhold til loftshøjder, tilkørselsforhold, indretningsmuligheder, energiforbrug og et forkert forhold mellem
areal til produktion og administration. Sådanne erhvervsområder, der på længere sigt ikke
understøtter den ønskede erhvervsstruktur i kommunen bør omdannes eller revitaliseres.
Omdannelse eller revitalisering af ældre erhvervsområder er dog en vanskelig øvelse, og der
knytter sig nogle bespænd til processen. På et overordnet plan kan de eksisterende planrammer bremse omdannelse, hvis der eksempelvis ikke tillades virksomheder i højere eller lavere virksomhedsklasser, eller hvis der ikke sker de nødvendige investeringer i en opgradering af infrastrukturen. Der kan ligeledes være tale om meget fragmenterede ejerstrukturer i
et område, hvilket vanskeliggør tilvejebringelse af grundarealer af en passende størrelse eller på det rette tidspunkt.
Det største problem i forbindelse med omdannelse eller revitalisering er dog den grundlæggende økonomi set fra ejers eller udvikles vinkel. I afsnittene herunder er der opstillet nogle
regneeksempler, der viser de grundlæggende økonomiske udfordringer.

10.1. Nedrivning til erhvervsformål
Hvis en virksomhed eller investor ønsker at erhverve en eksisterende erhvervsejendom for
efterfølgende at nedrive den, således at grunden kan anvendes til nybyggeri, ses der på
scrapværdien af bygninger og de tilhørende nedrivningsomkostninger i forhold til prisen på
sammenlignelig ledig erhvervsjord.
I beregningseksemplet er der taget udgangspunkt i en ledig ældre, men funktionsdygtig produktionsejendom med en bygning på 2.500 m² beliggende på en grund på 5.000 m². Bygningsmassen fordeler sig med 2.250 m² produktionsarealer med en loftshøjde på 5 meter og
250 m² kontor/administration. Udearealerne er befæstet med asfalt og der er 3 porte i bygningen. Ejendommen er beliggende i et ældre erhvervsområde i udkanten af Herning by.
Lejen for produktionsarealerne er estimeret til 175 kr. pr. m² ekskl. driftsomkostninger, mens
lejen for kontorlokalerne er estimeret til 250 kr. pr. m² ekskl. driftsomkostninger. Dette lejeniveau afspejler ejendommens alder og funktionalitet. Ejendommens nettodrift på lige under
400.000 kr. er kapitaliseret med et afkastkrav på 10%, der afspejler genudlejningsrisikoen på
ejendommen. Markedsværdien af ejendommen før reguleringer kan herefter beregnes til ca.
4 mio. kr.
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Værdi af ældre produktionsejendom
Lejeindtægter
Produktion/lager
Administration

Areal
2.250
250

Leje pr. m²
175
250

Lejeindtægter i alt

2.500

183

Leje i alt
393.750
62.500
456.250

Udlejerbetalte driftsomkostninger ekskl. moms
Ejendomsadministration - 2%
9.125
Udvendig vedligeholdelse - 20 kr./m²
50.000
Samlet udlejerbetalt drift ekskl. moms
59.125

-59.125

Nettoleje til forrentning af købesum

397.125

Estimeret afkast

10,00%

Markedsværdi før reguleringer
Tomgang
Klargøring ny lejer

3.970.000
36 måneder
400 kr. pr. m²

Værdi efter reguleringer
Markedsværdi pr. m² bygning
Nedrivning
Samlet investering
Investering pr. m² grund

-1.368.750
-1.000.000
1.601.250
641

500 kr. pr. m²

1.250.000
2.851.250
570

En investor vil indregne en tomgangsperiode på 2-3 år på en sådan ejendomstype, og der
skal ligeledes afsættes penge til klargøring til ny lejer. Dette er estimeret til ca. 1 mio. kr.
Ejendommens værdi efter reguleringer udgør således ca. 1,6 mio. kr. svarende til scrapværdien af ejendommen.
Hvis ejendommen efterfølgende skal nedrives, vil den samlede investering udgør ca. 2,8
mio. kr., svarende til ca. 570 kr. pr. m² grund.
Denne pris skal sammenlignes med prisen på ubebygget erhvervsjord, der formentlig vil
ligge i niveauet 100 – 200 kr. pr m² ved en tilsvarende beliggenhed. Køb af ejendommen
med nedrivning for øje, kan således ikke betale sig, med mindre at der er tale om en investor
eller bruger som har en særinteresse i ejendommens beliggenhed.
Hvis ejendommen reelt ikke kan genudlejes pga. manglende vedligehold, ser beregninger
naturligvis anderledes ud, men det er trods alt de færreste ejendomme i Herning Kommune
som er fuldstændig forslummet.

10.2. Nedrivning til boligformål
Erhvervsområder som ligger op mod eksisterende boligområder eller ud til arealer med høj
rekreativ værdi kan også omdannes til boligformål, og i mange tilfælde vil det være mere
økonomisk rentabelt.
Muligheden afhænger dog fortsat af scrapværdien af ejendommen og de potentielle salgspriser på boligerne eller parcelhusgrundene. I eksemplet herunder er der taget udgangspunkt i
en omdannelse til etageboliger eller rækkehuse i 2-3 etager, og der regnes på baggrund af
byggeretsværdier.
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I det foregående afsnit blev erhvervsejendommens værdi plus nedrivningsomkostninger beregnet til ca. 2,8 mio. kr., hvilket kan opfattes som et break even niveau. Hvis et boligprojekt
ikke kan opnå en samlet byggeretsværdi på mere end disse 2,85 mio. kr. er projektet ikke
rentabelt.
I beregningen herunder er der forudsat en bebyggelsesprocent på 75, hvilket svarer til en
maksimal bebyggelse på 3.750 etagemeter ved en grundstørrelse på 5.000 m². Hvis bebyggelsesprocenten overstiger de 75 skal der normalt arbejdes med parkering i konstruktion,
hvilket ikke vurderes at være rentabelt i Herning.
Byggeretsværdien beregnes på baggrund af residualmetoden, hvor den estimerede værdi af
det færdige byggeri anslås, idet der tages udgangspunkt i værdien pr. m². Fra værdien af det
færdige byggeri trækkes udviklers risikopræmie (developerfortjeneste), totalentrepriseomkostninger, rådgiverhonorarer samt omkostninger til byggefinansiering m.v. Ved at fratrække
disse omkostninger fra den estimerede værdi af det færdige byggeri findes værdien af byggeretten.

Ejerboliger
Salgsindtægter
Boligarealer

Areal Pris pr. m²
3.750
24.000

I alt
90.000.000

Salgsindtægter i alt

3.750

90.000.000

Heraf moms
Salgsomkostninger til ejendomsmægler

1,50%

Markedsværdi af byggeri ekskl. moms og salgsomkostninger

Omkostninger
Developerfortjeneste (% af salgsindtægter ekskl. moms)
Byggeomkostninger
Entreprise for boligarealer - anslået kr pr. m² ekskl. moms
Uforudsete omkostninger
Arkitekt/ingeniørhonorar (% af entreprisesum)
Byggemondning på eget byggefelt - anslået kr./m² ekskl. moms
Tilslutningsafgifter ekskl. moms - anslået
Byggeomkostninger, i alt
Finansieringsomkst. i byggeperiode (anslået 18 mdr. i gns.)
Byggeretsværdi efter fradrag af alle omkostninger, ekskl. moms
Værdi pr. etagemeter ekskl. moms (afrundet)

-18.000.000
-1.350.000
70.650.000

Enhedspris Etageareal
15%

12.500
5%
8%
250
250
-14.625
5%

3.750

3.750
3.750

I alt
-10.800.000

-46.875.000
-2.343.750
-3.750.000
-937.500
-937.500
-54.843.750
-2.056.641
2.949.609
800

Ovenstående beregning viser, at der skal opnås salgspriser på minimum 24.000 kr. pr. m² for
boligerne før der er ”break even” på omdannelsen. Dette er en opnåelig pris i de centrale
dele af Herning, men vil være vanskeligt at opnå i de decentrale erhvervsområder.
Omdannelse til boligformål er derfor muligt, men det afhænger i høj grad af ejendommens
beliggenhed og standen af den eksisterende bygningsmasse. Hertil kommer så forhold som
øvrige erhvervsmæssige aktiviteter i området, der kan begrænse muligheden for boliger,
som følge af støjgener m.v.
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11. Trends på ejendomsmarkedet
Den fremtidige efterspørgsel på erhvervslokaler og -jord drives primært af den konjunkturelle
udvikling og en koncentration af aktivitet i de største byer og områder, men der er også nogle
mere langsigtede trends, som må forventes at påvirke virksomhedernes krav til ejendomme
og beliggenheder. De langsigtede trends observeres oftest på et internationalt niveau og typisk i de største byer, men udviklingen forventes også at brede sig til de mindre markeder,
om end i mindre udstrækning og i et lavere tempo.
Urbanisering
Urbanisering er en af de vigtigste faktorer, når der skal ses på den fremtidige efterspørgsel
på erhvervsejendomme og erhvervsjord. I Danmark er der ikke blot tale om en vandring mod
de to til tre største byer, men om en dobbelt urbanisering, hvor der også har været en stor
vækst i antallet af borgere i de 20-25 største byer. Med urbaniseringen følger også en koncentration af arbejdspladserne i de største byområder, hvor adgangen til arbejdskraft er
bedst, og hvor adgangen til effektiv infrastruktur også er god.
Herning er en af de byer, som har haft gavn af den dobbelte urbanisering, og med de store
nationale investeringer i udbygningen af det midtjyske motorvejsnet, er der et godt fundament for at tiltrække og fastholde virksomheder i kommunen, men specielt i tilknytning til Herning by.
Den forventede vækst i antallet af borgere i Herning by vurderes derfor at få stor indflydelse
på den fremtidige lokalisering af virksomheder i kommunen, hvor en beliggenhed i tilknytning
til Herning vurderes at være vigtigt for virksomhederne.

Co-working og fleksibilitet
På markedet for kontorlejemål er der to meget vigtige tendenser – ”co-working” og fleksibilitet, som forventes at få stor indflydelse på virksomhedernes krav til kontorlokaler fremadrettet. Omfanget afhænger af størrelsen på virksomhederne og det lokale marked.
Co-working konceptet kendes primært som kontorhoteller i Danmark, men konceptet er udviklet de senere år. I dag er der fokus på fælles faciliteter såsom fælles kantine og opholdsrum, hvor der er mulighed for at dyrke det sociale og faglige netværk, men også med koncepter, hvor man på dagsbasis kan leje en plads eller et kontor.
I USA er markedet for korttidsleje og co-working spaces steget med mere end 20% årligt de
seneste 10 år og væksten forventes at fortsætte. Ifølge JLL forventes fleksible kontorlejemål
og delte kontorlejemål at udgøre 30% af det samlede antal udlejede kontorkvadratmeter i
USA i 2030 mod ca. 5-10% i dag. Dette er ikke kun en tendens som ses i New York og London, men også i København, hvor antallet af kontorhoteller eller lignende koncepter har eksisteret i mange år. Virksomhedernes interesse knytter sig til muligheden for fleksibilitet i lejekontraktens løbetid, og muligheden for at kunne skalere op eller ned på det antal kvadratmeter, der er brug for.
I London står det amerikanske ejendomsselskab Wework, som har specialiseret sig i udlejning af delte og fleksible arbejdsområder for rigtig mange kvadratmeterset i forhold til den
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samlede volumen af kontorlokaler. Facebook har eksempelvis tegnet sig for mere end
50.000 kvm. i en treårig lejeaftale med Wework.
En sådan aftale ville normalt være på 10 eller 15 år, så det viser med tydelighed at virksomhederne efterspørger fleksibilitet i en verden som forandrer sig meget hurtigt. Fleksibilitet i
lejemålet er i dag en markant konkurrenceparameter for udlejerne og RED vurderer, at tendensen er kommet for at blive.
Effekten på kontormarkedet i Herning er formentlig mindre, men der kan forventes øget krav
om fleksibilitet fra lejernes side, ligesom koncepter i stil med co-working også vil vinde indpas. Det vil formentlig være opstartsvirksomheder som vil være first movers på denne trend,
hvilket allerede kendes fra inkubatormiljøer og væksthuse i Herning.
”Last mile distribution"
Danmark er et af det mest digitaliserede lande i verdenen, og en meget stor andel af befolkningen handler på nettet. I 2019 udgjorde nethandlen ca. 140 mia. kr., hvilket er en fordobling siden 2016. Den varebaserede nethandel udgjorde ca. 34% i 2019, mens services såsom Netflix, Spotify og mobilabonnementer m.v. udgjorde ca. 16%. Køb af rejser på nettet er
fortsat den største kategori inden for nethandel med 50% af markedet.
Den varebaserede nethandel vokser fortsat, og dagligvarer er med til at drive denne vækst.
Samtidig med en stigende varehandel stiger forbrugernes krav til effektivitet og leveringshastighed, og den såkaldte ”last mile distribution” er nu en særdeles vigtig parameter for kunder
og ikke mindst virksomheder. Hurtig levering er en meget vigtig kvalitetsparameter, hvor kunden via track and trace‐funktionen kan følge varen fra lager til hjemmet.
Kravet om hurtig levering medfører allerede en stor efterspørgsel efter centralt beliggende
terminalejendomme med kort afstand til de tætte byområder. Denne udvikling vurderes at
fortsætte, og det er REDs vurdering, at denne udvikling også vil fortsætte i Herning, hvor området HI-Park er velegnet.
På globalt plan vurderes kombinationen af stigende nethandel, ændringer i detailhandelsmønstre og mangel på egnet arbejdskraft at transformere lager- og logistikejendommene hen
mod top-effektive og automatiserede anlæg. Der kan ligeledes forventes en stigende konkurrence om de bedste beliggenheder, ligesom kortere byggetid og lavere kapitalbinding kan
være med til at gøre denne sektor tilpasningsdygtig i forhold til strukturelle forandringer.

11.1. Bæredygtighed
Bæredygtighed og klimaændringer har stor offentlig bevågenhed i disse år, og det gælder
også for ejendomsbranchen, hvor bygningsmassens energiforbrug og nybyggeriets klimaaftryk er betydeligt. På europæisk plan står bygningsmassen for ca. 40% af energiforbruget og
36% af udledningen af CO2 (The Energy Performance of Buildings Directive, European Commission, januar 2019).
Bæredygtighed og klimaaftryk indgår også som en del af virksomhedernes lokaliseringsovervejelser, men primært i relation til bygningsmassen. Det er primært de største virksomheder,
som har en egentlig CSR-strategi (Corporate Sustainability and Responsibility), der dækker
over virksomheders miljø- og samfundsansvar. Grundlæggende handler CSR om, at
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virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, f.eks. ved at tage hensyn til
menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima m.v.
I ejendomssammenhæng ses bæredygtighed og klimapåvirkning tydeligst gennem certificeringsordninger såsom DGNB (Green Building Council Denmark), der bl.a. bruges af kommuner og de institutionelle investorer, eksempelvis PensionDanmark.
På nuværende tidspunkt er det primært de største virksomheder, som stiller egentlige krav
om bæredygtigt byggeri, og i en markedsmæssig sammenhæng er der kun begrænset evidens for en egentlig betalingsvillighed fra virksomhedernes side.
Det er i højere grad investorsiden som driver udviklingen af bæredygtigt byggeri gennem investeringer i byggeri, som har et langsigtet værdipotentiale bl.a. ved at sikre genudlejningsmulighederne i fremtiden, hvor der må forventes større krav til energiforbrug og klimaaftryk
fra lejernes side. Det er således ikke sikkert, at bæredygtigt byggeri bliver mere værd, men i
højere grad er der tale om, at ældre ejendomme med højt energiforbrug vil falde i værdi.
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12. Sammenfatning
Demografi og erhvervsliv
Herning Kommune har i dag ca. 89.000 indbyggere og antallet forventes at stige til 95.000 i
løbet af de næste 20 til 25 år. Den forventede stigning er en fortsættelse af udviklingen de
seneste 30 år og understreger det faktum at Herning Kommune har et stærkt erhvervsliv og
at der løbende udvikles nye boligområder.
Mens en stigende befolkning medfører behov for nybyggeri af boliger, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med at arbejdsstyrken vokser. Det skyldes, at de store efterkrigsgenerationer går på pension og at de efterfølgende årgange ikke i tilstrækkeligt omfang kan kompensere for dette tab af arbejdskraft. I denne sammenhæng er derfor vigtig, at Herning Kommune på strategisk og operationelt plan arbejder på at være en attraktiv bosætningskommune, så der kan tiltrækkes nye og ressourcestærke borgere til kommunen. Et bredt udbud
af boligtyper er en af de vigtigste parametre i denne sammenhæng.
Det brede udbud af brancher i Herning Kommune og en fin balance mellem land- og byområder giver et fornuftigt udbud af kvalificeret arbejdskraft, hvor 65% af ansatte på arbejdspladserne i Herning Kommune også har bopæl i kommunen. Uddannelsesniveauet i Herning
Kommune afspejler det forhold at der er mange produktionsvirksomheder i kommunen, der
efterspørger medarbejdere med en erhvervsfaglig baggrund. Andelen af personer med lange
videregående uddannelse ligger markant lavere end landsgennemsnittet, men den gode infrastrukturelle tilgængelighed kompenserer for dette og der tiltrækkes arbejdskraft fra Aarhus
og Silkeborg.
Arbejdspladserne i Herning Kommune er spredt på en lang række brancher, hvor produktionserhverv omfatter ca. 15%, mens offentlige funktioner inkl. undervisning og sundhedsvæsen omfatter ca. 30%. Den største enkeltbranche er handel, der beskæftiger ca. 8.000 personer. Brancherne Produktion og Transport, der er centrale spillere i forhold til erhvervsområdernes kvaliteter og omfang omfatter ca. 20-25% af de beskæftigede i Herning Kommune.
Markedsforhold
Det stærke erhvervsliv i kommunen og positive konjunkturer på nationalt plan har medført en
stærk efterspørgsel på erhvervslejemål og også blandt investorerne. Den stærke efterspørgsel har resulteret i en tomgang på under 2% for ejendomme til industri og logistik og betyder
reelt at udbuddet af lejemål er for lavt, herunder at kvaliteten af de ledige lejemål ofte er er så
ringe at de ikke matcher virksomhedernes behov.
På erhvervsejendomsportalen Ejendomstorvet er der på nuværende tidspunkt kun 10 ejendomme i Herning Kommune, som udbydes til leje og 12 der udbydes til salg. Det samlede
areal udgør ca. 50.000 m², hvoraf én ejendom omfatter 10.000 m². Det lave udbud af moderne ejendomme medfører, at virksomhederne kan være nødsaget til at købe jord og selv
bygge frem for at leje. Dette stiller store krav til kvaliteten af den udbudte erhvervsjord for at
kunne konkurrere med de Østjyske kommuner.
Der er et fornuftigt udbud af erhvervsjord i Herning Kommune, hvor både private og kommunen udbyder jord. Det officielle udbud af privat jord udgør ca. 200.000 m², mens udbuddet af
kommunal jord udgør ca. 1,1 mio. m². Hovedparten af den kommunale jord er beliggende i
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postnummer 7400 Herning. Det samlede ledige areal med erhvervsjord udgør ca. 400 ha
ekskl. perspektivarealer.
Prisen på den udbudte jord afhænger af beliggenheden og plangrundlaget. Jord beliggende i
tilknytning til de mindre og decentrale erhvervsområder koster ca. 30 – 80 kr. pr. m², mens
jord beliggende i nærheden af Herning by koster fra 90 – 200 kr. pr. m².
Det skal bemærkes, at udbudspriserne stort set svarer til omkostningen til byggemodning
plus køb af råjord. Prisen på erhvervsjord i Herning Kommune vurderes at ligge lidt under de
priser som jord udbydes til langs E45 fra Trekantsområdet til Aarhus.
Erhvervsområdernes kvaliteter
Uanset branche stiller virksomhederne krav til bygningsmassen kvalitet og rammebetingelserne i erhvervsområderne. Kravene til rammebetingelserne er ens på et overordnet niveau,
men vægtningen varierer. Når der er tale om erhvervsvirksomheder uden for de centrale dele
af København og Aarhus er der meget stor fokus på tilgængelighed til det overordnede vejnet, synlighed og parkeringsforhold idet medarbejdere og kunder i høj grad kommer i bil.
Udbygningen af motorvejsnettet fra Vejle til Holstebro og fra Aarhus til Herning har i høj grad
øget attraktiviteten af erhvervsområderne i kommunen. Det betyder, at områderne i nærheden af Herning og forgreningerne på motorvejsnettet scores højt som følge af høj infrastrukturel tilgængelighed og synlighed, mens de mere decentrale erhvervsområder scorer lavere.
Overordnet set er det REDs vurdering, at de centrale erhvervsområder i nærheden af Herning har en rigtig god kvalitet som gør dem attraktive for virksomhederne og dermed også
står stærkt i den regionale konkurrence blandt nabokommunerne.
•

Kontorvirksomhederne har typisk en bredere vifte af krav til beliggenheden og stiller
ligeledes høje krav til bygningsmassens kvalitet. Det betyder, at områderne i nær tilknytning til Herning by scores højt som følge af adgangen til infrastruktur, men også
på grund af synlighed og nærhed til byens funktioner. Birk scorer højt, og vurderes at
være ganske attraktivt for større kontorvirksomheder, mens de centrale dele af Herning by vælges af de mindre kontorvirksomheder på grund af nærheden til bymæssige funktioner.
Aulum scorer højt, men vurderes reelt ikke at være attraktiv for en kontorvirksomhed
som følge af den manglende bymæssighed. Gødstrup kan være relevante for virksomheder, som har en relation til sygehuset eller de virksomheder som potentielt vil
vælge at lokalisere sig i dette område. De øvrige decentrale erhvervsområder vurderes kun i meget begrænset omfang at være relevante for virksomheder med mange
kontoransatte som følge af tilgængeligheden og bygningsmassens kvalitet.

•

Moderne lager- og logistikvirksomheder stiller høje krav til den infrastrukturelle beliggenhed og bygningernes effektivitet. En beliggenhed ved motorvejen har dermed afgørende betydning for deres lokaliseringsvalg. Mange af virksomhederne i denne
branche ønsker også at ejendommen er synlig fra vejnettet. Dette er ikke muligt i
samme grad i det fleste af erhvervsområderne i Herning, dog er der muligheder på
nogle af de nye udlæg i Hammerum og Herning S og til dels i Aulum.
Generelt scorer områderne omkring Herning by højt som følge af netværket af
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motorveje og hovedveje, mens de decentrale områder scorer markant lavere på de
fleste rammebetingelser/faktorer. Aulum scorer fornuftigt på trods af en decentral beliggenhed, men vurderes alligevel ikke at kunne konkurrere med områderne tættere
på Herning, hvis der udbydes jord der.
•

Mange af kommunens produktionsvirksomheder er beliggende i de decentrale erhvervsområder – ofte af historiske årsager som følge af en lokal forankring. Disse
virksomheder har ofte store investeringer bundet i produktionsanlæggene ligesom
medarbejderne er bosat inden for fornuftig kørselsafstand. Disse produktionsvirksomheder er ikke så mobile og accepterer ofte en lidt dårligere infrastrukturel tilgængelighed.
Når nye virksomheder skal lokalisere sig i kommunen eller når de eksisterende virksomheder skal foretage nye investeringer i bygningsmassen, ses der på rammebetingelserne, hvor infrastrukturen får afgørende betydning. Det betyder, at afstanden til
motorvejen, dimensionerne på hovedveje og rundkørsler samt synlighed får afgørende betydning.
Lokalisering af nye produktionsvirksomheder må derfor forventes at ske områderne
nær motorvejen, hvilket igen er i områderne tæt på Herning, men også Aulum i et vist
omfang. De små og decentrale erhvervsområder vurderes at stå meget svagt i denne
sammenhæng, når der er tale om nye virksomheder og betydelige investeringer i
bygninger og produktionsanlæg.

•

Håndværksvirksomhederne er ofte små og mellemstore virksomheder med en klar
lokal forankring via ejer og kunder. Virksomhederne stiller ofte færre krav til erhvervsområdets funktionalitet ligesom lejen eller prisen på bygningerne har stor betydning.
Virksomhederne har tillige ofte behov for at kunne have byggematerialer eller varer i
udendørs oplag.
Idet meget af transporten sker i mindre varebiler og at kunderne bor i bysamfundene,
har adgangen til motorvejsnettet mindre betydning og vægter ikke så højt i lokaliseringsvalget.
Mange af de decentrale erhvervsområder er velegnede til håndværksvirksomheder,
men nogle af områderne har en uegnet bygningsmasse. Det gælder eksempelvis
Sdr. Felding, Fasterholt, Haderup, Hodsager og Simmelkær.

Det er REDs vurdering, at erhvervsområderne Herning Syd, Hammerum, Birk, Gødstrup,
Sunds og til dels Aulum og Herning NØ rummer et godt langsigtet potentiale som skal understøttes strategisk ved et løbende udbud af kommunal jord. Erhvervsområdet i Vildbjerg har
ikke så gode rammebetingelser, men klyngedannelsen gør at området er attraktivt for virksomheder inden for metalindustrien. Der bør derfor også være et løbende udbud af kommunal erhvervsjord der.
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Udlæg af jord i de øvrige områder vurderes ikke at være nødvendigt med mindre, der er tale
om udvidelsesbehov for eksisterende større virksomheder med stor kapital bundet i de nuværende faciliteter.
Udbuddet af attraktiv erhvervsjord bør i høj grad være en kommunal opgave for at sikre
grundlaget for erhvervslivet i kommunen. Det skyldes, at udbuddet af privat jord ikke nødvendigvis følger samme rationaler som udbuddet af kommunal jord, idet nogle grundejere har
erhvervet jorden for at kunne sælge jorden sammen med en tilhørende bygningsentreprise.
Det betyder, at virksomheder eller investorer, som ønsker at købe jord og selv stå for opførelsen af bygninger ikke nødvendigvis kan erhverve et privatejet areal.
Det er REDs vurdering, at der skal satses på erhvervsjord målrettet produktionsvirksomheder
og transporterhvervene, idet antallet af store kontorvirksomheder eller vidensvirksomheder
med behov for store administrative faciliteter er begrænset og har tilstrækkeligt med muligheder i bymidten og langs indfaldsvejene i de eksisterende områder og planrammer. Der kan
eventuelt arbejdes med en differentieret anvendelse, hvor der i erhvervsområder tæt på bymidten kan tillades kontor- og serviceerhverv langs indfaldsvejene (som i dag).
Omdannelse af eksisterende erhvervsområder
Virksomhedernes fokus på effektive ejendomme med god adgang til infrastruktur giver nogle
langsigtede udfordringer i de eksisterende erhvervsområder.
Herning kommune rummer en række erhvervsområder af ældre dato, hvor bygningsmassen
er opført i perioden 1960 – 1980 med en stor variation i bygningstyper og fordelingen mellem
produktion, lager og administration. I perioder med lavvækst er der en øget tomgangsrisiko i
disse områder, og det skyldes primært at bygningsmassen er utidssvarende i forhold til loftshøjder, tilkørselsforhold, indretningsmuligheder, energiforbrug og et forkert forhold mellem
areal til produktion og administration. Sådanne erhvervsområder, der på længere sigt ikke
understøtter den ønskede erhvervsstruktur i kommunen bør omdannes eller revitaliseres –
eksempelvis områderne ved Thrigesvej og Tingvej.
Omdannelse eller revitalisering af ældre erhvervsområder er dog en vanskelig øvelse. På et
overordnet plan kan de eksisterende planrammer bremse omdannelse, hvis der eksempelvis
ikke tillades virksomheder i højere eller lavere virksomhedsklasser, eller hvis der ikke sker de
nødvendige investeringer i en opgradering af infrastrukturen. Der kan ligeledes være tale om
meget fragmenterede ejerstrukturer i et område, hvilket vanskeliggør tilvejebringelse af
grundarealer af en passende størrelse eller på det rette tidspunkt.
Det største problem i forbindelse med omdannelse eller revitalisering er dog den grundlæggende økonomi set fra ejers eller udvikles vinkel. Nogle af de bedst beliggende ejendomme
kan omdannes, mens ejendomme i de decentrale erhvervsområder er vanskelige at omdanne inden for normale økonomiske og markedsmæssige rammer.
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Øvrige sagsbehandlere: Sagsresume
Med det formål at blive bedre til at arbejde strategisk med at sikre attraktive, konkurrencedygtige arealudlæg til erhverv har forvaltningen indsamlet viden om virksomhedernes
efterspørgsel og hvordan denne efterspørgsel matcher Herning Kommunes eksisterende arealudlæg til erhverv.
Vurderingen er, at Herning Kommune både har ganske attraktive og konkurrencedygtige erhvervsarealer og erhvervsarealer, som vurderes ikke at være konkurrencedygtige.
Rapporten og resultaterne fra analysearbejdet gennemgås og uddybes på mødet.
Sagsfremstilling
I Herning Kommune arbejder vi hele tiden for at skabe de bedst mulige rammer for virksomheders vækst. Både for de virksomheder, som allerede er placeret i Herning Kommune, men også for at tiltrække nye virksomheder. Målet er, at endnu flere virksomheder vælger at etablere sig i Herning Kommune.
Derfor er det vigtigt at kunne tilbyde de rette fysiske rammer – uanset om efterspørgslen
handler om eksisterende bygninger eller erhvervsjord.
I den seneste DI-analyse gik Herning Kommune fra en 4. plads i 2018 til en 12. plads i
2019 i kategorien ”Fysiske rammer”. Kategorien beskriver kommunens placering på
bl.a. spørgsmål om tilfredshed med tilgængelighed til kommunale erhvervsgrunde. Det
er samtidig forvaltningens vurdering, at vi kan blive bedre til at sikre, at vi har ”de rigtige
varer på hylderne” med en mere strategisk og efterspørgselsbaseret tilgang til kommunens arealudlæg til erhverv. Styregruppen for planlægning, byggemodning og salg har
derfor igangsat en kortlægning af:
 Den ledige erhvervsjord
 Hvilke ønsker og krav virksomheder har til erhvervsarealer i dag
 Hvor attraktive erhvervsarealerne er i Herning Kommune
 Best cases – hvad kan vi lære af andre kommuner?
I kortlægningen har der været dialog med lokale virksomheder, lokale erhvervsmæglere
og projektudviklere, vi har analyseret egne data og vi har samarbejdet med rådgivere.
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Som en sidegevinst har vi også fået viden om, hvad der optager virksomhederne indenfor en række andre områder, som mere eller mindre relaterer sig til at drive virksomhed i
Herning Kommune. Det handler bl.a. om infrastruktur samt kommunale indsatser indenfor uddannelse, bosætning, branding samt sagsbehandling.
Virksomhedernes lokaliseringsvalg
Når en virksomhed træffer beslutning om, hvor den skal være placeret, indgår der generelt set en række faktorer i overvejelserne:
 IT-infrastruktur
 Ansatte
 Adgang til vejnet
 Adgang til offentlig transport og lufthavn
 Parkering
 Synlighed
 Bylivsfunktioner
 Forskning og uddannelse
 Klynger
 Kunder
 Bygningsmasse
 Økonomi
De enkelte faktorer indgår med forskellig vægt hos forskellige typer af virksomheder de enkelte brancher stiller forskellige krav. Virksomheder indenfor logistikbranchen
vægter f.eks. adgang til motorveje meget højt, mens liberale erhverv typisk vægter nærhed til bylivsfunktioner højt (Virksomheders lokaliseringsvalg er beskrevet s.16-22 i rapporten).
I analysearbejdet er der arbejdet med følgende branchetyper:
·
Kontor
·
Lager og logistik
·
Højteknologisk produktion
·
Traditionel produktion
·
Håndværksvirksomheder
De branchespecifikke vægtninger er vigtige i forbindelse med vurderingen af eksisterende arealudlæg til erhverv. Har vi arealer, der er attraktive for de ovennævnte brancher?
Der er gennemført interviews med 20 lokale virksomheder. Fomålet med dialogen med
virksomhederne var, at få virksomhedernes egne fortællinger om, hvad der er og var
vigtigt i deres proces med at finde en ny lokalisering. Nogle virksomheder går meget
strategisk til værks i søgningen efter ny lokalitet. For andre er der flere elementer af tilfældighed. På tværs af brancher peger en del af virksomhederne på rekruttering, central
trafikal placering/tilgængelighed, IT-infrastruktur og økonomi som vigtige lokaliseringsfaktorer. Rekruttering handler for virksomhederne både om det geografiske opland og
de rette kompetencer men også om fastholdelse af eksisterende medarbejdere. Flere
virksomheder nævner også ”den rette beliggenhed/ejendom” (til en god pris) og for et
par af virksomhederne var Innovatorium udslagsgivende for valget af lokalisering i Herning Kommune. Derudover angiver de fleste virksomheder også Hernings omdømme
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som erhvervsby, en erhvervsvenlig kommune og et stærkt netværk på erhvervsområdet
som positivt.
Der er med andre ord en lang række forskellige faktorer, som indgår i virksomhedernes
overvejelser, når de skal vælge lokalisering. Faktorerne indgår med forskellig vægtning
afhængig af branche og virksomhedstype, hvilket gør det muligt at analysere erhvervsområders attraktivitet i forhold til forskellige typer af virksomheder.
Analyse af erhvervsområdernes kvaliteter
Der er gennemført en screening af 17 erhvervsområder i Herning Kommune. Områderne er blevet screenet for deres kvaliteter set i forhold til virksomhedernes lokaliseringskrav. Analysen er gennemført af Cushman & Wakefield RED, som er en dansk rådgivnings- og erhvervsmæglervirksomhed, som primært arbejder med at rådgive professionelle investorer, offentlige- og institutionelle aktører samt danske og internationale virksomheder og fonde.
Erhvervsområderne er beliggende i hele kommunen og rummer betydelig variation i forhold til anvendelse og størrelse. Områderne er udvalgt således at de vurderes at være
dækkende mht. type, størrelse og geografi. De 17 områder er: Aulum, Birk, Fasterholt,
Gødstrup, Haderup, Hammerum, Herning NØ, Herning S, Hodsager, Kibæk, Sdr. Felding, Simmelkær, Sinding, Skibbild, Sunds, Vildbjerg og Ørnhøj.
Vurderingen af områdernes kvaliteter er sket ved besigtigelse af alle områder og efterfølgende scoring af områderne med karakteren 1 til 5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst.
Der er foretaget en scoring af følgende rammebetingelser:
 Adgang til motorvej
 Adgang til hovedvej
 Adgang til offentlig transport
 Afstand til international lufthavn
 Parkeringsforhold
 Synlighed
 Bylivsfunktioner
 Nærhed til uddannelsesinstitutioner
 Overordnet bygningskvalitet
 Klyngedannelse
Scoringen af områdernes kvaliteter kan være med til at danne grundlag for at udpege
de områder, som forventes at være mest attraktive og konkurrencedygtige (Gennemgang og vurdering af de enkelte erhvervsområder på s. 24-59 i rapporten).
Generelt scorer områderne i nærheden af Herning og forgreningerne på motorvejsnettet
højt som følge af høj infrastrukturel tilgængelighed og synlighed, mens de mere decentrale områder scorer lavere. Birk får den højeste gennemsnitlige score, efterfulgt af
Hammerum/HI-park og Gødstrup. På de næste pladser ligger Herning NØ, Herning S,
Aulum og Sunds i nævnte rækkefølge.
Overordnet set er vurderingen, at de centrale erhvervsområder i nærheden af Herning
har en rigtig god kvalitet, som gør dem attraktive for forskellige virksomhedstyper og
dermed også står stærkt i den regionale konkurrence med nabokommunerne.
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Vurderingen er, at erhvervsområderne i Birk, Hammerum/HI-Park, Gødstrup, Herning S,
Sunds og til dels Aulum og Herning NØ rummer et godt og langsigtet potentiale, som
bør understøttes strategisk ved et løbende udbud af kommunal jord. Erhvervsområdet i
Vildbjerg vurderes ikke at have så gode rammebetingelser, men klyngedannelsen gør
området attraktivt for virksomheder indenfor metalindustrien. Der bør derfor også være
et løbende udbud af kommunal erhvervsjord i Vildbjerg. Herudover vurderes der at være potentiale for en form for klyngedannelse i Birk og Gødstrup.
Udlæg af jord i de øvrige områder vurderes ikke at være nødvendigt med mindre, der er
tale om udvidelsesbehov for eksisterende større virksomheder med stor kapital bundet i
de nuværende faciliteter. Det handler om erhvervsområder beliggende i: Fasterholt, Haderup, Hodsager, Kibæk, Sdr. Felding, Simmelkær, Skibbild, Sinding og Ørnhøj.
Ledig erhvervsjord
I kommuneplanen er der ca. 400 ha ledige arealer udlagt til erhvervsformål. Størstedelen af erhvervsarealerne (ca. 336 ha) er beliggende i erhvervsområderne i nærheden
af Herning by og kan på baggrund af screeningen betegnes som moderne og attraktive
erhvervsområder for en bred vifte af brancher og virksomhedstyper. Der er dog flere af
disse arealer, hvor det bl.a. er meget blandet, hvor god synligheden er. Arealudlæg
samt forslag til nye potentielle arealudlæg bør gennemgås for at sikre, at vi kan tilbyde
virksomhederne de mest attraktive erhvervsarealer.
Salget af erhvervsjord i Herning Kommune svinger meget over tid. Siden 2006 er der i
gennemsnit solgt 103.000 m2 jord årligt. Dette dækker over en variation fra ca. 4.000 m2
til ca. 290.000 m2 pr. år. Beregnet på baggrund af det gennemsnitlige årlige kommunale
grundsalg har Herning Kommune ledige arealer svarende til 30-40 års efterspørgsel.
Det betyder reelt, at vi er i en situation, hvor der skal arbejdes med at tage erhvervsarealer ud af kommuneplanen, hvis vi vil have mulighed for at udlægge mere attraktive erhvervsarealer.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller
at analysernes konklusioner tages til efterretning og at forvaltningen anmodes om at
fremlægge forslag til handlingsplan på førstkommende Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde, bl.a. baseret på input fra lokale virksomheder og best cases fra andre
kommuner.
at Byplanudvalget anmodes om at kommuneplanlægningen af erhvervsjord tager afsæt i nærværende analyse, herunder muligheden for at ikke-attraktive erhvervsarealer aflyses samt at attraktive erhvervsarealer fastholdes og udvides.
Beslutning
Indstillingen er tiltrådt.
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6570455#0 - UdkastHandlingsplanErhvervsjord

Udkast til Handlingsplan vedr. erhvervsjord
Herning Kommune har et stærkt udgangspunkt. Vi har attraktive erhvervsarealer og virksomhederne roser
erhvervsklimaet. Men det er vigtigt hele tiden at arbejde på at blive dygtigere. Både til at fastholde og
tiltrække virksomheder, styrke erhvervsklimaet og sikre, at virksomhederne får den bedst mulige oplevelse,
når de er i kontakt med Herning Kommune; at tage de næste skridt hen mod fremtidens erhvervskommune.
Formålet med handlingsplanen er således at sikre attraktive erhvervsarealer for vores eksisterende
virksomheder, som enten ønsker at udvide eller flytte til en ny lokalisering samt for de nye virksomheder,
som vælger at flytte til Herning Kommune. Formålet er også at blive endnu bedre til at håndtere alt det, der
hænger sammen med at tiltrække, flytte og etablere virksomheder i Herning Kommune.
Målet er:
- At blive bedre til at arbejde strategisk med at sikre attraktive, konkurrencedygtige arealudlæg til erhverv
- At tage næste skridt mod fremtidens erhvervskommune
Handlingsplanen består af seks indsatser bygget op om nogle af de lokaliseringsfaktorer, som virksomheder
selv peger på er vigtige:

Den ”rigtige” erhvervsgrund / erhvervsejendom
Det er vigtigt at finde det gode match mellem virksomhed og ny lokalisering. Flere virksomheder italesætter
det som den ”rigtige” grund eller ejendom. Det er overvejelser om beliggenhed, infrastruktur, synlighed,
økonomi, funktionalitet, tilpasningsmuligheder, klyngedannelse osv. som skal imødekommes af konkrete
muligheder.
Derfor er det vigtigt, at Herning Kommune hele tiden kan tilbyde attraktive erhvervsarealer, som matcher
virksomhedernes ønsker og behov. Det kræver en mere offensiv, strategisk og efterspørgselsbaseret tilgang
til at arbejde med udlæg af erhvervsarealer. Det kræver ændringer i arealudlæggene i kommuneplanen og
efterfølgende vil lokalplaner skulle aflyses/ændres.
 Rapportens anbefalinger vægter tungt, når ny erhvervsjord udlægges og dermed hovedsageligt
placeres i de mest attraktive og konkurrencedygtige områder
 Køb af ny jord sker i de mest attraktive og konkurrencedygtige områder
1
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 I kommuneplanprocessen besluttes hvilke erhvervsarealer der skal aflyses, bl.a. baseret på en
vurdering af at de ikke er attraktive og konkurrencedygtige på sigt
 Eksisterende virksomheder med stor kapital bundet i produktionsanlæg sikres udvidelsesmuligheder
i videst muligt omfang
 Undersøge muligheder for om og i givet fald hvordan, Herning Kommune kan være medspiller i
forhold til at sikre et udbud af større, attraktive udlejningsejendomme

Rekruttering
Rekrutteringsmulighederne er en afgørende lokaliseringsfaktor for de fleste virksomheder. Rekruttering
påvirkes både af den geografiske placering af virksomheden og infrastrukturen men også af bosætnings- og
uddannelsesmulighederne. Her har virksomhederne bl.a. fokus på uddannelser af høj kvalitet, at der er
sammenhæng mellem erhvervsmæssige styrker og uddannelsesretninger samt at Herning Kommune
arbejder målrettet på at tiltrække tilflyttere. I denne sammenhæng nævner virksomhederne både
byudvikling, normering i daginstitutioner, skoler, naturskønne byggegrunde, branding osv. som vigtige
indsatser. Disse input indgår ikke i handlingsplanen, men indgår i Herning Kommunes videre arbejde med at
skabe rammer for det gode liv, tiltrække tilflyttere samt at styrke Herning som uddannelsesby.

Infrastruktur
Infrastruktur er generelt en meget vigtig eller afgørende lokaliseringsfaktor for virksomhederne. Herning
Kommune har en fremragende infrastruktur og især motorvejen er en stor konkurrencefordel. Det afdækkes
om og i givet fald hvordan nye infrastrukturforbedringer kan være med til at fastholde og udbygge Herning
Kommunes konkurrencefordel.
God IT-infrastruktur er i dag en præmis for at kunne drive en virksomhed – uanset branche. Det er vigtigt, at
der er god IT-infrastruktur i Herning Kommunes mest attraktive erhvervsområder både nu og i fremtiden.
 Fortsat sikre god infrastruktur i nye erhvervsområder, som matcher de virksomheder, der kan
placere sig i området – bl.a. gennem dialog med virksomhederne
 Fortsat fokus på at gennemføre infrastrukturforbedringer. Det handler bl.a. om lukning af
motorvejshuller, flaskehals ved Sunds, afkørsel ved Lind og Rute 15 - 2+1 vej
 Fokus på at sikre flere langtidsparkeringspladser centralt i Herning by
 Analyse af mobildækning og fibernet gennemføres i efteråret 2020

Pris
Det er naturligvis vigtigt at have attraktive erhvervsarealer til konkurrencedygtige priser. Det gælder både for
de eksisterende erhvervsarealer til salg og fremtidige arealer. Der skal således være et kontinuerligt
strategisk fokus på prissætning.
 Prisstrukturen på erhvervsjord analyseres og sammenlignes med nabokommuner for at sikre
konkurrencedygtighed

Fremtidens erhvervskommune
Vi har et godt erhvervsklima og er kendt og anerkendt for at være en erhvervsvenlig kommune. Herning
Kommune har et stærkt udgangspunkt, men det betyder ikke, at vi ikke kan blive bedre. Der skal fokus på at
arbejde mere målrettet, systematisk og offensivt med alt det, der hænger sammen med at tiltrække, flytte
og etablere virksomheder i Herning Kommune.
 Arrangere erhvervsrettet investorkonference i første halvår af 2021
2
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 Øget fokus på Herning Kommunes rolle som match-maker: Spille en mere aktiv rolle i at få de rette
virksomheder, investorer osv. til at mødes
 Have fokus på at virksomhederne oplever Herning Kommune som kompetent, professionel og
løsningsorienteret - både som samarbejdspartner og som myndighed
 Bedre vejledning af virksomheder som rammer ”selvbetjeningsmuren”
 Have fokus på hvordan trends og tendenser i erhvervslivet spiller ind på virksomhedernes
efterspørgsel på langt sigt
 Mere målrettet markedsføring af erhvervsjord pba. virksomhedernes forskellige præferencer

Identitet og tematisering
Fokus på tematisering, identitet og branding af de enkelte erhvervsområder kan være med til at styrke og
nuancere fortællingen om Herning Kommune som erhvervskommune.
 Undersøge muligheder og potentialer for tematiserede erhvervsområder – eks. indenfor
bæredygtighed
 Arbejde med at styrke erhvervsområders identitet, eks. via tematisering eller klyngedannelse.
Pilotprojekt med to erhvervsområder
 Tænke identitet ind i omdannelse af eksisterende, ældre erhvervsområder

3
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110. Lukket punkt: Orientering om analyse af erhvervsjord
Sagsnr.: 00.16.02-P05-1-20 Sagsbehandler: Mette Damkær
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Sagsresume
Med det formål at blive bedre til at arbejde strategisk med at sikre attraktive, konkurrencedygtige arealudlæg til erhverv har forvaltningen indsamlet viden om virksomhedernes
efterspørgsel på erhvervsjord og hvordan denne efterspørgsel matcher Herning Kommunes eksisterende arealudlæg til erhverv.
Vurderingen er, at Herning Kommune både har ganske attraktive og konkurrencedygtige erhvervsarealer, men også erhvervsarealer som ikke vurderes at være konkurrencedygtige.
Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om analysen på mødet den 15. juni og
besluttede at anmode forvaltningen om at udarbejde forslag til handlingsplan, samt at
anmode Byplanudvalget om at kommuneplanlægningen af erhvervsjord tager afsæt i
analysen, herunder muligheden for at ikke-attraktive erhvervsarealer aflyses samt at attraktive erhvervsarealer fastholdes og udvides.
Rapporten og resultaterne fra analysearbejdet gennemgås og uddybes på mødet.
Sagsfremstilling
I Herning Kommune arbejder vi hele tiden for at skabe de bedst mulige rammer for virksomheders vækst. Både for de virksomheder, som allerede er placeret i Herning Kommune, men også for at tiltrække nye virksomheder. Målet er, at endnu flere virksomheder vælger at etablere sig i Herning Kommune.
Derfor er det vigtigt at kunne tilbyde de rette fysiske rammer – uanset om efterspørgslen
handler om eksisterende bygninger eller erhvervsjord.
I den seneste DI-analyse gik Herning Kommune fra en 4. plads i 2018 til en 12. plads i
2019 i kategorien ”Fysiske rammer”. Kategorien beskriver kommunens placering på
bl.a. spørgsmål om tilfredshed med tilgængelighed til kommunale erhvervsgrunde. Det
er samtidig forvaltningens vurdering, at vi kan blive bedre til at sikre, at vi har ”de rigtige
varer på hylderne” med en mere strategisk og efterspørgselsbaseret tilgang til kommunens arealudlæg til erhverv. Styregruppen for planlægning, byggemodning og salg har
derfor igangsat en kortlægning af:
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Hvilke ønsker og krav virksomheder har til erhvervsarealer i dag
Hvor attraktive erhvervsarealerne er i Herning Kommune
Best cases – hvad kan vi lære af andre kommuner?

I kortlægningen har der været dialog med lokale virksomheder, lokale erhvervsmæglere
og projektudviklere. Egne data er analyseret, og der har været samarbejde med eksterne rådgivere.
Som en sidegevinst er der indhentet viden om, hvad der optager virksomhederne indenfor en række andre områder, som mere eller mindre relaterer sig til at drive virksomhed i
Herning Kommune. Det handler bl.a. om infrastruktur samt kommunale indsatser indenfor uddannelse, bosætning, branding og sagsbehandling.
Virksomhedernes lokaliseringsvalg
Når en virksomhed træffer beslutning om, hvor den skal være placeret, indgår der generelt en række faktorer i overvejelserne:
 IT-infrastruktur
 Ansatte
 Adgang til vejnet
 Adgang til offentlig transport og lufthavn
 Parkering
 Synlighed
 Bylivsfunktioner
 Forskning og uddannelse
 Klynger
 Kunder
 Bygningsmasse
 Økonomi
De enkelte faktorer indgår med forskellig vægt hos forskellige typer af virksomheder og
brancher. Virksomheder indenfor logistikbranchen vægter f.eks. adgang til motorveje
meget højt, mens liberale erhverv typisk vægter nærhed til bylivsfunktioner højt (Virksomheders lokaliseringsvalg er beskrevet s.16-22 i rapporten).
I analysearbejdet er der arbejdet med følgende branchetyper:
- Kontor
- Lager og logistik
- Højteknologisk produktion
- Traditionel produktion
- Håndværksvirksomheder
Der er gennemført interviews med 20 lokale virksomheder. Formålet med dialogen med
virksomhederne var at få virksomhedernes egne fortællinger om, hvad der er - og var
vigtigt i deres proces med at finde en ny lokalisering. Virksomhederne bekræfter, at der
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indgår en lang række forskellige faktorer i deres overvejelser, når de skal vælge lokalisering. Faktorerne indgår med forskellig vægtning afhængig af branche og virksomhedstype, hvilket gør det muligt at analysere erhvervsområders attraktivitet i forhold til
forskellige typer af virksomheder og brancher. Har kommunen arealer, der er attraktive
for de ovennævnte brancher?
Analyse af erhvervsområdernes kvaliteter
Der er gennemført en screening af 17 erhvervsområder i Herning Kommune. Områderne er blevet screenet for deres kvaliteter set i forhold til virksomhedernes lokaliseringskrav. Analysen er gennemført af Cushman & Wakefield RED, som er en dansk rådgivnings- og erhvervsmæglervirksomhed, som primært arbejder med at rådgive professionelle investorer, offentlige- og institutionelle aktører samt danske og internationale virksomheder og fonde.
Erhvervsområderne er beliggende i hele kommunen og rummer betydelig variation i forhold til anvendelse og størrelse. Områderne er udvalgt således at de vurderes at være
dækkende mht. type, størrelse og geografi. De 17 områder er: Aulum, Birk, Fasterholt,
Gødstrup, Haderup, Hammerum, Herning NØ, Herning S, Hodsager, Kibæk, Sdr. Felding, Simmelkær, Sinding, Skibbild, Sunds, Vildbjerg og Ørnhøj.
Vurderingen af områdernes kvaliteter er sket ved besigtigelse af alle områder og efterfølgende scoring af områderne med karakteren 1 til 5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst.
Der er foretaget en scoring af følgende rammebetingelser:
 Adgang til motorvej
 Adgang til hovedvej
 Adgang til offentlig transport
 Afstand til international lufthavn
 Parkeringsforhold
 Synlighed
 Bylivsfunktioner
 Nærhed til uddannelsesinstitutioner
 Overordnet bygningskvalitet
 Klyngedannelse
Scoringen af områdernes kvaliteter kan være med til at danne grundlag for at udpege
de områder, som forventes at være mest attraktive og konkurrencedygtige (Gennemgang og vurdering af de enkelte erhvervsområder på s. 24-59 i rapporten).
Generelt scorer områderne i nærheden af Herning og forgreningerne på motorvejsnettet
højt som følge af høj infrastrukturel tilgængelighed og synlighed, mens de mere decentrale områder scorer lavere. Birk får den højeste gennemsnitlige score, efterfulgt af
Hammerum/HI-park og Gødstrup. På de næste pladser ligger Herning NØ, Herning S,
Aulum og Sunds i nævnte rækkefølge.
Overordnet set er vurderingen, at de centrale erhvervsområder i nærheden af Herning
har en rigtig god kvalitet, som gør dem attraktive for forskellige virksomhedstyper og
dermed også står stærkt i den regionale konkurrence med nabokommunerne.
Vurderingen er, at erhvervsområderne i Birk, Hammerum/HI-Park, Gødstrup, Herning S,
Sunds og til dels Aulum og Herning NØ rummer et godt og langsigtet potentiale, som
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bør understøttes strategisk ved et løbende udbud af kommunal jord. Erhvervsområdet i
Vildbjerg vurderes ikke at have så gode rammebetingelser, men klyngedannelsen gør
området attraktivt for virksomheder indenfor metalindustrien. Der bør derfor også være
et løbende udbud af kommunal erhvervsjord i Vildbjerg. Herudover vurderes der at være potentiale for en form for klyngedannelse i Birk og Gødstrup.
Udlæg af jord i de øvrige områder vurderes ikke at være nødvendigt med mindre, der er
tale om udvidelsesbehov for eksisterende større virksomheder med stor kapital bundet i
de nuværende faciliteter. Det handler om erhvervsområder beliggende i: Fasterholt, Haderup, Hodsager, Kibæk, Sdr. Felding, Simmelkær, Skibbild, Sinding og Ørnhøj.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:
at analysens konklusioner tages til efterretning.
at kommuneplanlægningen af erhvervsjord tager afsæt i nærværende analyse, herunder muligheden for at ikke attraktive erhvervsarealer aflyses samt at attraktive erhvervsarealer fastholdes og udvides.

Beslutning
Tiltrådt.
Bilag
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Øvrige sagsbehandlere: Sagsresume
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. juni (pkt. 220) blev udvalget orienteret om analysearbejdet vedr. erhvervsjord. Udvalget besluttede dels at anmode Byplanudvalget om at tage analysearbejdets resultater med i kommuneplanprocessen og dels
at anmode forvaltningen om at udarbejde en handlingsplan.
Forvaltningen har nu udarbejdet udkast til handlingsplan. Handlingsplanen bygger på
den gennemførte analyse vedr. erhvervsjord, input fra en række lokale virksomheder,
erhvervsmæglere samt erfaringer fra andre kommuner.
Målet med handlingsplanen er at blive bedre til at arbejde strategisk med at sikre attraktive, konkurrencedygtige arealudlæg til erhverv samt at tage næste skridt mod fremtidens erhvervskommune.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har gennemført et analysearbejde vedr. erhvervsjord for at finde frem til,
hvordan vi kan blive bedre til at sikre attraktive og konkurrencedygtige arealudlæg til erhverv. Fokus i arbejdet har været at:







Kortlægge den ledige erhvervsjord
Indsamle viden om virksomhedernes efterspørgsel
Vurdere hvordan denne efterspørgsel matcher Herning Kommunes eksisterende
arealudlæg til erhverv
Vurdere hvor attraktive og konkurrencedygtige Herning Kommunes erhvervsarealer er
Få input fra lokale virksomheder til fremtidige indsatser
Lære af andre kommuners arbejde med udvikling, markedsføring og salg af erhvervsjord

I arbejdet har vi fået input fra en række lokale virksomheder, erhvervsmæglere, projektudviklere, rådgivere og andre kommuner. Udkast til handlingsplan bygger på ovenstående input og analyseresultater.
Herning Kommune har et stærkt udgangspunkt. Vurderingen er, at vi har attraktive erhvervsarealer og virksomhederne roser erhvervsklimaet. Men konkurrencen om at tiltrække virksomheder er hård. Det er derfor vigtigt, at Herning Kommune hele tiden ar106
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bejder på at blive dygtigere til at tiltrække virksomheder, styrke erhvervsklimaet og sikre, at virksomhederne får den bedst mulige oplevelse, når de er i kontakt med Herning
Kommune – at tage de næste skridt hen mod fremtidens erhvervskommune.
Formålet med handlingsplanen er således at sikre attraktive erhvervsarealer for vores
eksisterende virksomheder, som enten ønsker at udvide eller flytte til en ny lokalisering
samt for de nye virksomheder, som vælger at flytte til Herning Kommune. Formålet er
også at blive endnu bedre til at håndtere alt det, der hænger sammen med at tiltrække,
flytte og etablere virksomheder i Herning Kommune.
Målet er således både at blive bedre til at arbejde strategisk med at sikre attraktive, konkurrencedygtige arealudlæg til erhverv og at tage de næste skridt mod fremtidens erhvervskommune.
Handlingsplanen består af seks indsatser og er bygget op om en række af de lokaliseringsfaktorer, som virksomhederne selv peger på er vigtige:
Den ”rigtige” erhvervsgrund / erhvervsejendom
Det er vigtigt at finde det gode match mellem virksomhed og ny lokalisering. Flere virksomheder italesætter det som den ”rigtige” grund eller ejendom. Det er overvejelser om
beliggenhed, infrastruktur, synlighed, økonomi, funktionalitet, tilpasningsmuligheder,
klyngedannelse osv. som skal imødekommes af konkrete muligheder.
Derfor er det vigtigt, at Herning Kommune hele tiden kan tilbyde attraktive erhvervsarealer, som matcher virksomhedernes ønsker og behov. Det kræver en mere offensiv, strategisk og efterspørgselsbaseret tilgang til at arbejde med udlæg af erhvervsarealer. Det
kræver ændringer i arealudlæggene i kommuneplanen og efterfølgende ændring/aflysning af lokalplaner.
Rekruttering
Rekrutteringsmulighederne er en afgørende lokaliseringsfaktor. Rekruttering påvirkes
både af den geografiske placering af virksomheden og infrastrukturen men også af bosætnings- og uddannelsesmulighederne. I denne sammenhæng nævner virksomhederne både byudvikling, normering i daginstitutioner, skoler, uddannelser af høj kvalitet, naturskønne byggegrunde, branding osv. som vigtige indsatser. Disse input indgår ikke i
handlingsplanen, men indgår i Herning Kommunes videre arbejde med at skabe rammer for det gode liv, tiltrække tilflyttere samt at styrke Herning som uddannelsesby.
Infrastruktur
Infrastruktur er generelt en meget vigtig eller afgørende lokaliseringsfaktor for virksomhederne. Herning Kommune har en fremragende infrastruktur og især motorvejen er en
stor konkurrencefordel. Det afdækkes om og i givet fald hvordan nye infrastrukturforbedringer kan være med til at fastholde og udbygge Herning Kommunes konkurrencefordel.
God IT-infrastruktur er i dag en præmis for at kunne drive en virksomhed – uanset branche. Det er vigtigt, at der er god IT-infrastruktur i Herning Kommunes mest attraktive erhvervsområder både nu og i fremtiden.
Pris
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Det er naturligvis vigtigt at have attraktive erhvervsarealer til konkurrencedygtige priser.
Det gælder både for de eksisterende erhvervsarealer til salg og fremtidige arealer. Der
skal således være et kontinuerligt strategisk fokus på prissætning.
Fremtidens erhvervskommune
Vi har et godt erhvervsklima og er kendt og anerkendt for at være en erhvervsvenlig
kommune. Herning Kommune har et stærkt udgangspunkt, men det betyder ikke, at vi
ikke kan blive bedre. Der skal fokus på at arbejde mere målrettet, systematisk og offensivt med alt det, der hænger sammen med at tiltrække, flytte og etablere virksomheder i
Herning Kommune.
Identitet og tematisering
Fokus på tematisering, identitet og branding af de enkelte erhvervsområder kan være
med til at styrke og nuancere fortællingen om Herning Kommune som erhvervskommune.
I vedhæftede udkast til handlingsplan er de seks indsatser uddybet med tilhørende
handlinger.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller
at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender udkast til handlingsplan
Beslutning
Indstillingen er tiltrådt.
Bilag
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128. Drøftelse af udpegning af erhvervsjord forud for inddragelse i forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032
Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth
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Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese
Sagsresume
Inden der udarbejdes et egentlig forslag til kommuneplan, er der behov for en politisk
drøftelse vedr. udlæg af erhvervsjord, inden forslaget til ny kommuneplan færdiggøres
til den offentlige høringsproces.
Sagsfremstilling
I kommuneplanen er der ca. 400 ha ledige arealer udlagt til erhvervsformål. Arealerne
er bl.a. udlagt ved tidligere revisoner af kommuneplanen gennem mange år, og for nogle områders vedkommende er arealudlæggene ikke helt tidsvarende i forhold til en moderne erhvervsstruktur, herunder virksomhedernes ønsker til infrastruktur, miljøprofil og
miljømæssige bestemmelser, mulighed for klyngedannelse, synlighed med videre. Størstedelen af erhvervsarealerne (ca. 336 ha) ligger i erhvervsområderne i nærheden af
Herning by og de fleste kan betegnes som moderne og attraktive erhvervsområder for
en bred vifte af brancher og virksomhedstyper. Arealudlæg samt forslag til nye potentielle arealudlæg foreslås derfor drøftet med henblik på udarbejdelse af forslag til ny kommuneplan.
Beregnet på baggrund af det gennemsnitlige årlige kommunale grundsalg har Herning
Kommune ledige arealer svarende til 2-3 kommunplanperioder.
I forhold til de statslige udmeldinger til kommunerne i forbindelse kommuneplanlægningen, om at begrænse arealudlæggene til byformål, for derigennem at sikre landbrugsog naturinteresser, kan det forekomme, at der skal tages erhvervsarealer ud af kommuneplanen, hvis der skal være mulighed for at udlægge nye, for at kunne imødekomme
efterspøgslen fremover på attraktive erhvervsarealer.
Ved den seneste kommuneplanrevision for kommuneplan 2017- 2028 blev alle erhvervsarealer gennemgået, og der blev reduceret i arealudlæggene, hvor det blev vurderet at området ikke længere ville være attraktivt. Det skete på baggrund af, at Erhvervsstyrelsen stillede krav om, at det samlede areal til erhvervsjord ikke steg, baseret
på det faktiske salg og bebyggelse, som kunne dokumenteres over en 8 - 12 årig periode. Herning Kommune har over de sidste 8 år solgt ca. 5,2 ha erhvervsjord pr. år. I for109
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hold til gennemsnittet tilbage fra 2006 er det et udtryk for, at der under finanskrisen har
været et fald i salg af jord, og at niveauet efter finanskrisen er lavere.
Dette betyder for Herning Kommune, at det samlede behov for areal til erhvervsjord ikke
forventes at stige markant i den kommende kommuneplan periode.
På baggrund af ovenstående er det forvaltningens anbefaling, at der med den kommende kommuneplan udlægges 20-25 ha ny erhvervsjord og at arealerne først og fremmest
udpeges i forhold til nærhed til motorvejssystemet, her er der generelt en optimeret infrastruktur, samt mulighederne for optimerede miljøforhold for såvel virksomhederne og
tilstødende miljøfølsomme byområder og landområder, mulighed for klyngedannelse o.l.
De 20-25 ha erhvervsjord svarer til det salg der har været af erhvervsjord over den sidste fireårige periode. Dermed stiger det samlede arealudlæg til erhvervsjord ikke i forhold til den nuværende kommuneplan 2017-2028. Det kan derfor forventes, at der ikke
skal udtages andet erhvervsjord, så længe det samlede ledige erhvervsareal ikke stiger
i den nye komuneplan.
I sammenhæng med at udpege nye erhvervsarealer, og lade andre områder udgå af
kommuneplanlægningen, er det sidste som udgangspunkt en erstatningsfri regulering,
også hvis der bliver tale om allerede lokalplanlagte erhvervsområder, der derved skal
aflyses.
På mødet gennemgåes de eksisterende erhvervsområder som er udpeget i Herning
Kommuneplan 2017-2028, og der anmodes om en drøftelse af nye arealudlæg, se bilag.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:
at Byplanudvalget drøfter arealudlæg til erhvervsjord med henblik på indarbejdelse i
forslag til ny kommuneplan
Beslutning
Kommuneplanforslaget rettes til ud fra de faldne bemærkninger. Specielt bearbejdes
Herning NØ blandt andet med hensyntagen til trafikaleforhold, naturområder med videre.
Bilag
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130. Lukket punkt: Ansøgning om placering af dagligvarebutik i Hammerum i forbindelse med kommuneplanrevision
Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth
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Øvrige sagsbehandlere: Sagsresume
Herning Kommune har modtaget en ansøgning om placering af ny dagligvarebutik i
Hammerums vestlige del.
hvor de ønsker at omdanne Agroskolen i Hammerums arealer til
boliger.
Området er ikke omfattet af kommuneplan eller lokalplan, men er dog udpeget til langsigtet boligområde.
Forvaltningen vurderer, at placeringen af en dagligvarebutik på det konkrete sted for nuværende vil få negativ indflydelse på den eksisterende bymidte i Hammerum og vil være med til at svække omsætningsgrundlaget for en dagligvarebutik i Gjellerup.
Forvaltningen anbefaler et afslag på ansøgning om ny dagligvarebutik og anbefaler at
området fastholdes i den kommende kommuneplanperiode.
Sagsfremstilling
Herning kommune har modtaget en ansøgning om omdannelse af Agroskolens grund til
boligområde, se bilag med ansøgning. Denne ansøgning følges af en ansøgning om
placering af ny dagligvareforretning. Dagligvareforretningen ønskes placeret sydvest for
krydset Hammerum Hovedgade og Fastrupvej, med boligområde syd herfor, se bilag
med ansøgning.
Området er placeret i landzone og er ikke omfattet af lokalplan eller kommuneplan. Området er udpeget til langsigtet byudviklingsområde. Ved Byplanudvalgets temadrøftelse
af emner til den kommende kommuneplan den 2. juni, blev truffet beslutning om at fastholde området til langsigtet byudviklingsområde.
Vurdering af placering af ny detailhandelsforrentning
Placeringen af ny butik er uden for den nuværende udpegning af centerområde/bymidte
for både Hammerum og Gjellerup. Forretningen ønskes placeret i et kryds som kan beskrives som indfaldsvej til begge byer og nuværende centerområder.
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I Hammerum er der ud over to dagligvareforretninger enkelte andre små service- og udvalgsvarebutikker. Det er forvaltningens vurdering at butikkens placering vil medvirke til
at trække handelscenteret mod vest og dermed svække grundlaget for de små butikker
som har fordel af det kunde flow de nuværende dagligvarebutikker danner.
I Gjellerup er der en dagligvareforretning. Butikken er placeret centralt i byen og giver
derfor gode lokale indkøbsmuligheder for alle typer kunder. En butik på den ansøgte
placering vil især være attraktiv for de der kommer i bil og være mindre attraktiv for de
der bor i Gjellerup og er gående eller på cykel.
Det er forvaltningens vurdering at den nye forretning vil være med til at svække omsætningsgrundlaget for en dagligvarebutik placeret centralt i Gjellerup, der ikke som ved
den ansøgte placering har tæt forbindelse til pendlertrafik. Dermed kan den nye butik
være med til at forringe indkøbsmulighederne for de kunder som ikke har bil, hvis det viser sig der ikke på sigt er det fornødne omsætningsgrundlag for fire dagligvarebutikker.
Forvaltningen anbefaler at der gives afslag på den ansøgte detailhandelsforretning og
at området ved Agroskolen fastholdes som langsigtet byudvikling.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:
at Byplanudvalget giver afslag på det ansøgte og at nuværende planlægning for området opretholdes
Beslutning
Tiltrådt
Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.
Bilag
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23. BESLUTNING - Kommunens erhvervelse af arealer til erhvervsformål i 20212024
Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth
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Øvrige sagsbehandlere:
Sagsresume
Inden der udarbejdes et egentlig forslag til kommuneplan, er der behov for en politisk
drøftelse vedr. udlæg af erhvervsjord, inden forslaget til ny kommuneplan færdiggøres
til den offentlige høringsproces. Den politiske drøftelse sker på Byplanudvalgets møde
den 14. september.
Styregruppen bedes drøfte hvilke arealer til erhvervsformål der anbefales at kommunen
erhverver i den kommende budgetperiode 2021-2024.
Sagsfremstilling
På Byplanudvalgsmødet den 14. september behandles nedenstående dagsorden.
Drøftelse af udpegning af erhvervsjord forus for inddragelse i forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.
I kommuneplanen er der ca. 400 ha ledige arealer udlagt til erhvervsformål. Arealerne
er bl.a. udlagt ved tidligere revisoner af kommuneplanen gennem mange år, og for nogle områders vedkommende er arealudlæggene ikke helt tidsvarende i forhold til en moderne erhvervsstruktur, herunder virksomhedernes ønsker til infrastruktur, miljøprofil og
miljømæssige bestemmelser, mulighed for klyngedannelse, synlighed med videre. Størstedelen af erhvervsarealerne (ca. 336 ha) ligger i erhvervsområderne i nærheden af
Herning by og de fleste kan betegnes som moderne og attraktive erhvervsområder for
en bred vifte af brancher og virksomhedstyper. Arealudlæg samt forslag til nye potentielle arealudlæg foreslås derfor drøftet med henblik på udarbejdelse af forslag til ny kommuneplan.
Beregnet på baggrund af det gennemsnitlige årlige kommunale grundsalg har Herning
Kommune ledige arealer svarende til 2-3 kommunplanperioder.
I forhold til de statslige udmeldinger til kommunerne i forbindelse kommuneplanlægningen, om at begrænse arealudlæggene til byformål, for derigennem at sikre landbrugsog naturinteresser, kan det forekomme, at der skal tages erhvervsarealer ud af kommuneplanen, hvis der skal være mulighed for at udlægge nye, for at kunne imødekomme
efterspøgslen fremover på attraktive erhvervsarealer.
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Ved den seneste kommuneplanrevision for kommuneplan 2017- 2028 blev alle erhvervsarealer gennemgået, og der blev reduceret i arealudlæggene, hvor det blev vurderet at området ikke længere ville være attraktivt. Det skete på baggrund af, at Erhvervsstyrelsen stillede krav om, at det samlede areal til erhvervsjord ikke steg, baseret
på det faktiske salg og bebyggelse, som kunne dokumenteres over en 8 - 12 årig periode. Herning Kommune har over de sidste 8 år solgt ca. 5,2 ha erhvervsjord pr. år. I forhold til gennemsnittet tilbage fra 2006 er det et udtryk for, at der under finanskrisen har
været et fald i salg af jord, og at niveauet efter finanskrisen er lavere.
Dette betyder for Herning Kommune, at det samlede behov for areal til erhvervsjord ikke
forventes at stige markant i den kommende kommuneplan periode.
På baggrund af ovenstående er det forvaltningens anbefaling, at der med den kommende kommuneplan udlægges 20-25 ha ny erhvervsjord og at arealerne først og fremmest
udpeges i forhold til nærhed til motorvejssystemet, her er der generelt en optimeret infrastruktur, samt mulighederne for optimerede miljøforhold for såvel virksomhederne og
tilstødende miljøfølsomme byområder og landområder, mulighed for klyngedannelse o.l.
De 20-25 ha erhvervsjord svarer til det salg der har været af erhvervsjord over den sidste fireårige periode. Dermed stiger det samlede arealudlæg til erhvervsjord ikke i forhold til den nuværende kommuneplan 2017-2028. Det kan derfor forventes, at der ikke
skal udtages andet erhvervsjord, så længe det samlede ledige erhvervsareal ikke stiger
i den nye komuneplan.
I sammenhæng med at udpege nye erhvervsarealer, og lade andre områder udgå af
kommuneplanlægningen, er det sidste som udgangspunkt en erstatningsfri regulering,
også hvis der bliver tale om allerede lokalplanlagte erhvervsområder, der derved skal
aflyses.
På mødet gennemgåes de eksisterende erhvervsområder som er udpeget i Herning
Kommuneplan 2017-2028, og der anmodes om en drøftelse af nye arealudlæg, se bilag.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller: 14. september 2020, pkt. 128:
at Byplanudvalget drøfter arealudlæg til erhvervsjord med henblik på indarbejdelse i forslag til ny kommuneplan

På styregruppemødet den 20. august 2020 anbefalede styregruppen følgende:
at planen for arealerhvervelser til erhvervsjord kunne se således ud:
2021: Hammerum syd
2022: HI-Park
2023: Vesterholmvej
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Styregruppen bedes drøfte og beslutte hvilke arealer til erhvervsformål der anbefales at
kommunen erhverver i den kommende budgetperiode 2021-2024.

der indstilles,
at styregruppen drøfter og beslutter hvilke arealer til erhvervsformål der anbefales at
kommunen erhverver i den kommende budgetperiode 2021-2024
Beslutning
På Byplanudvalgsmødet den 14. sep. blev der blandt andet drøftet følgende:
-Hammerum syd er politisk et højt prioriteret område.
-Der er ikke fokus på udvikling af yderligere erhverv ved Vesterholmvej – der afsættes
ikke midler til byggemodning.
-Der er ikke ønsker om at udlægge yderligere erhvervsjord i Aulum.
-Det ønskes fortsat at der skal være muligheder for udvidelser for eksisterende virksomheder i landsbyerne.
-Hvis der bliver behov for nyt erhvervsjord ønsker man politisk at der fjernes arealer i
Vildbjerg.
Kommuneplanen forventes at være endelig vedtaget ultimo marts 2021.
De afsatte midler på Serviceområde 01 Byggemodning til arealerhvervelse i 2020 overføres til næste år og dette punkt drøftes efter den politiske behandling af kommuneplanen.
Bilag
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6573886#0 - AfgrænsningsnotatScoping
miljøvurdering af Forslag
Fra:
Kaare Hjorth [bekkh@hern ng.dk]
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Sendt dato:
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Modtaget Dato: 21-10-2020 12:00
Vedrørende: Afgrænsn ngsnotat/Scop ng m jøvurder ng af Fors ag t Hern ng Kommunep an 2021-2032
Vedhæftninger: Afgrænsn ngsnotat m jøvurder ng Hern ng Kommunep an 2021-2032.pdf
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Med ven g h sen
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eam eder kommunep an
P anafde ngen
By, Erhverv og Ku tur
Hern ng Kommune
f.: 96288553
Mob.: 20864901
E ma : bekkh@hern ng.dk
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Afgrænsningsnotat – Miljøvurdering af Herning
Kommuneplan 2021-2032
Herning Kommune er i fuld gang med udarbejdelsen af forslag til Herning
Kommuneplan 2021-2032.
Kommuneplanen er omfattet af ”Lov om Miljøvurdering af planer og
programmer” og der skal derfor udarbejdes en miljørapport, hvor til der er
lovmæssige krav om, at relevante myndigheder skal høres. Derfor modtager I
dette brev.

By, Erhverv og Kultur
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
Lokal 9628 8553
Sagsnummer:

09.40.05-P15-1-20

Kontaktperson:
Kaare Hjorth
Dato: 21-10-2020

Har I bemærkninger eller forslag til emner, der bør belyses i
miljørapporten, skal disse sendes til bekkh@herning.dk senest
mandag den 16. november 2020
Berørte myndigheder
Herning Kommune har vurderet, at følgende skal høres i forbindelse med
afgrænsningen af miljørapportens indhold:
• Miljøstyrelsen, grundet udpegning af grønt Danmarkskort og
udlæg af konsekvenszoner omkring produktionserhverv
• Landbrugsstyrelsen, grundet inddragelse af landbrugsjorder
til byudvikling og solceller
• Vejdirektoratet, grundet nye områder til byudvikling nær
statslige vejanlæg
• Erhvervsstyrelsen, grundet udlæg af konsekvenszoner
omkring produktionserhverv
• Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste, grundet nyt
område til solceller
• Slots- og Kulturstyrelsen, grundet fornyet
kulturmiljøudpegning
• Holstebro Kommune orienteres som nabo
• Ringkøbing-Skjern Kommune orienteres som nabo
• Ikast-Brande Kommune orienteres som nabo
• Viborg Kommune orienteres som nabo
• Billund Kommune orienteres som nabo
Forventede ændringer i kommuneplanen
Herning Kommune vurderer, at miljørapporten skal fokusere på
miljøpåvirkningerne ved nedenstående ændringer, i forbindelse med
revisionen af Herning Kommuneplan.
-1–
Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk
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Grønt Danmarkskort
• Der udarbejdes retningslinjer og konkrete udpegninger for eksisterende og
potentiel natur samt økologiske forbindelser
Solceller
• Der udarbejdes retningslinjer for solceller
• Der udlægges et område til opstilling af solceller på op til 200 ha øst for Feldborg i
Herning Kommunes nordlige del

Figur 1 – Solcelleområde øst for Feldborg

Erhverv
• Der udarbejdes retningslinjer og konkrete udpegninger for produktionserhverv
• Udlæg af nyt erhvervsområde på ca. 14 ha ved Fastrupdalen syd for Hammerum til logistik og
transporterhverv

Figur 2 – Nyt erhvervsområde

•

Udlæg af nyt erhvervsområde på ca. 8 ha ved Miljøvej,Herning, til produktionserhverv

Figur 3 – Nyt erhvervsområde
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Boliger
• Udlæg af nyt boligområde nord for Gjellerup på ca. 16 ha

Figur 4 – Nyt boligområde

•

Udlæg af nyt boligområde i Sunds på ca. 6 ha

Figur 5 – Nyt boligområde

•

Udlæg af nyt boligområde i Timring på ca. 2,5 ha

Figur 6 – Nyt boligområde
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Vejreservationer
• Udlæg af arealreservation til motorvejstilslutning ved Lind

Figur 7 – Arealreservation til tilslutning ved Lind

•

Udlæg af arealreservation til vej syd for Snejbjerg

Figur 7 – Arealreservation til ny vejinfrastruktur syd for Snejbjerg

•

Udlæg af arealreservation til ny nordlig Vesterholmvejs tilslutning til Viborgvej

Figur 8 – Arealreservation til ny adgangsvej til erhvervsområde ved Vesterholmvej

120

-4-

Detailhandel
• Den eksisterende kommuneplanramme 12.E3 ændres så den maksimale
butiksstørrelse fremadrettet er 2500 m2 frem for nuværende 2000 m2. Den
samlede ramme til detailhandel udvides ikke

Figur 9 – Ændring af maksimal butiksstørrelse

•

Lind Bymidte udvides med 2200 m2 til en samlet ramme på 6400 m2

Figur 10 – Udvidelse af Lind bymidte

Kulturmiljøer
• Herning Kommune har foretaget en fornyet mere detaljeret kulturmiljøudpegning
baseret på de oprindelige amtslige udpegninger i samarbejde med Museum
Midtjylland
Øvrige ændringer
Derudover foretages der generelt mindre ændringer til eksisterende udpegninger.
Ændringerne er vurderet ikke at have betydning for afgrænsningen af miljørapportens
indhold. De mindre ændringer vil fremgå af selve miljøvurderingen når denne fremlægges.
Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede på tlf. 9628
8553 eller bekkh@herning.dk.

Med venlig hilsen
Kaare Hjorth
Teamleder
Kommuneplan
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6573885#0 - Udsendelsesliste MV 2021













Miljøstyrelsen, grundet udpegning af grønt Danmarkskort og udlæg af
konsekvenszoner omkring produktionserhverv
Landbrugsstyrelsen, grundet inddragelse af landbrugsjorder til byudvikling og
solceller
Vejdirektoratet, grundet nye områder til byudvikling nær statslige vejanlæg
Erhvervsstyrelsen, grundet udlæg af konsekvenszoner omkring
produktionserhverv
Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste, grundet nyt område til
solceller
Slots- og Kulturstyrelsen, grundet fornyet kulturmiljøudpegning
Holstebro Kommune orienteres som nabo
Ringkøbing-Skjern Kommune orienteres som nabo
Ikast-Brande Kommune orienteres som nabo
Viborg Kommune orienteres som nabo
Billund Kommune orienteres som nabo

E-mail adresser:
mst@mst.dk
mail@lbst.dk
vd@vd.dk
erst@erst.dk
fes@mil.dk
post@slks.dk
planafdelingen@holstebro.dk
post@rksk.dk
kommunen@billund.dk
post@ikast-brande.dk
plan@viborg.dk

122

6573636#0 - Bilag A Herning Kommuneplan 2021-2032 Introduktion

Herning Kommuneplan 2021-2032
Med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 tegnes retningen for Herning Kommunes udvikling de
næste 12 år. Planen er udarbejdet i en tid med større omvæltninger i vores samfund hvor ønsket om lokal
udvikling skal gå hånd i hånd med nationale og globale dagsordner. Herning Kommune ønsker at sikre et
stærkt lokalt erhvervsliv og give kommunens borgere mulighed for ”det gode liv”. Dette skal ske i
sammenhæng med kommunens bidrag til den nationale og internationale omstilling til et mere bæredygtigt
samfund.

Kernefortælling
”Herning Kommunes kernefortælling er historien om Herning Kommune nu. Kernefortællingen er oprindeligt
fra 2017 og er med kommuneplanen 2021-2032 blevet fornyet så den giver et klarere billede af hvem
Herning Kommune er i dag. Det må forventes, at kernefortællingen også i fremtiden kommer til at ændre sig
efterhånden som vi udvikler os.
"I Herning Kommune er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje
for at skabe de rammer, vi skal leve af og de rammer vi skal leve i.
Vi tager ansvar for vores fællesskab og vores fælles fremtid ved at sætte nytænkning, samarbejde og
bæredygtighed højt på dagsordenen. Vores handlekraft er stor, når erhvervsliv, foreninger, borgere og
kommune trækker i samme retning og i fællesskab får tingene til at ske.
I Herning Kommune hylder vi alle, der vil og tør forme fremtiden. Det ligger i vores DNA at skabe de bedst
mulige rammer. Vi har gode vilkår for store virksomheder, spirende startups og alle dem ind i mellem. Vores
stærke samarbejde mellem uddannelser og erhvervsliv sikrer velkvalificeret arbejdskraft og danner grobund
for et inspirerende studiemiljø, der åbner muligheder.
Her er mange muligheder for at leve et godt liv. Vi gør os umage overfor vores børn og skaber rammer for
en tryg hverdag med nærhed og venskaber. Det kan mærkes på mulighederne for at udvikle sig og indfri
sine drømme. Og på måden vi tager hånd om dem, der har brug for det. Det gør Herning Kommune til et
godt sted at bo for hele familien – hele livet.
Vi elsker at have gæster og inviterer gerne til events i verdensklasse inden for sport og kultur. Store
oplevelser findes også i hverdagen – i naturen, i byen, i teatret, i skolen, på jobbet, i den lokale forening og i
det frivillige arbejde. Her sker der altid noget. Herning Kommune er nemlig rig på muligheder for udfoldelse
og oplevelse, for at drive virksomhed, uddanne sig og leve et godt liv.
Derfor siger vi: Her er alle muligheder åbne."
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Visionsfortælling
Kommuneplanen bygger på Planstrategi 2019 hvor en ny visionsfortælling for Herning Kommune blev
fastlagt. Visionsfortællingen forener kommunens fokusområder og sammenhængen til det politiske
arbejdsgrundlag og budgetlægningen i kommunen. Visionsfortællingen er beskrivende for måden Herning
Kommune, sammen med andre, forpligter os til at arbejde.
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Bæredygtighed i Herning Kommune
Sammen med borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører vil Herning Kommune skabe
en ansvarlig udvikling og vækst. Sammen skal vi arbejde for en rigere natur, et renere miljø og for at
nedbringe klimabelastningen. Med et særligt fokus på at fremme bæredygtig erhvervsudvikling, sundhed
og det gode liv for kommunens borgere.
Vi har et fælles ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid. Herning Kommunes mål for den bæredygtige
udvikling er derfor, at den skal være bredt forankret hos borgere, erhvervsliv og kommune. Dette mål tager
udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og Herning Kommunes Agenda 21-Strategi og fokuserer på at fremme
den bæredygtige udvikling i kommunen.
Herning Kommune rolle vil især være som initiativtager, tovholder og facilitator for konkrete initiativer og
projekter som skal medvirke til en bæredygtig omstilling. Tre konkrete indsatser forventes at have en særlig
indflydelse på Herning Kommunes bæredygtige udvikling.





Centeret Bæredygtig Herning med fokus på det private erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne
som målrettet indsat for at sikre bæredygtig vækst
Det nationale klimapartnerskab DK2020, som tager udgangspunkt i Paris-aftalen, forpligter os til at
udarbejde en klimaplan med handlings- og implementeringstiltag inden for alle sektorer, der
udleder CO2. Det gælder særligt for energiforbrug og -produktion, transport, arealanvendelse/
landbrug og klimatilpasning
Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening der forpligter os til at nedbringe CO2udledningen fra kommunale aktiviteter med 2% om året

FN’s Verdensmål
Herning Kommune betragter FN’s verdensmål som et mindset der arbejdes ud fra og inddrages i de
indsatser, vi arbejder med og har på dagsordenen. Med afsæt i verdensmålene vil Herning Kommune være
med til at løfte barren og ambitionsniveauet og skabe en bæredygtig udvikling på skuldrene af de
bæredygtige indsatser, vi allerede har i gang. Et særligt fokus har verdensmål 17 – Partnerskaber, da
Herning kommune som offentlig myndighed har en naturlig rolle som initiativtager, tovholder og facilitator
og et særligt ansvar for at medvirke til en bæredygtig udvikling.
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Den konkrete planlægning
Med Herning Kommuneplan 2021-2032 tages de første skridt mod en bæredygtig udvikling. Arbejdet med
DK2020 og Bæredygtig Herning vil ligeledes få en væsentlig indflydelse på kommuneplanen, hvor
bæredygtige tiltag får større betydning for, hvordan vi som samfund anvender og prioriterer brugen af
vores arealer, i forhold til for eksempel byudvikling, landbrug, biodiversitet og rekreation.
I denne kommuneplan fastlægges konkrete retningslinjer for håndtering af vand ved ekstremregn,
retningslinjer for placering af solceller, og med kommuneplanen stilles også krav om at der udarbejdes en
strategi for produktion af vedvarende energi samt strategi for etablering af skov til optagelse af CO2.
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Kommuneplanens temaer
Herning kommuneplan 2021-2032 er opdelt i en række temaer som paraply for de konkrete
hovedstrukturafsnit med de retningslinjer, der er styrende for kommunens udvikling. De enkelte afsnit
indeholder både lovmæssige krav og retningslinjer, samt retningen for Herning Kommune. I hvert afsnit
vægtes særligt, hvordan det enkelte emne tager del i udviklingen af Herning Kommune.
Det gode liv
Omfatter alle de afsnit, som ikke nødvendigvis har en fysisk afsmitning i kommuneplanen. Det er blandt
andet de ikke-lovpligtige afsnit, herunder afsnittene ældre, sundhed, handicap og psykiatri samt afsnittene
kulturmiljøer, kultur, fritid og turisme. Disse afsnit er særligt med til at skabe rammerne for arbejdet med
”det gode liv” i Herning Kommune.
By
Overskriften dækker over de afsnit, som vedrører planlægning af byerne, byudvikling og bymønster,
herunder perspektivarealer, i Herning Kommune. Afsnittet indeholder desuden forskellige strategier, der er
forbundet med det byggede miljø f.eks. arkitekturstrategien og byfornyelsesstrategien samt afsnittet trafik,
som indeholder retningslinjer for kommunens infrastruktur.
Det åbne land
Herunder er afsnittet vedrørende landsbyerne og landdistrikterne i Herning Kommune, samt alle de afsnit,
der oftest vedrører det åbne land, herunder afsnittene skov, natur og landskab. Overskriften rummer også
afsnit som jordbrug, geologi, råstofindvinding og lavbundsarealer.
Erhverv og uddannelse
Overskriften dækker i høj grad de afsnit, som vedrører de to udviklingstemaer ”Spændende
uddannelsesby” og ”Fremtidens erhverv” fra Planstrategien 2019. Samtidig favner afsnittet børn og unges
nye strategi ”Meningsfulde fællesskaber”, der bygger på det fælles børne- og ungesyn. Overskriften
indeholder ligeledes erhvervsafsnit såsom detailhandel og produktionserhverv og fremhæver således linket
mellem erhverv og uddannelse, som Herning er særligt kendt for.
Klima og energi
Denne overskrift dækker over afsnit såsom energistrategien, klimatilpasning samt vedvarende energi. De
sætter fokus på det politiske ønske om en mere proaktiv planlægning for vedvarende energi. Overskriften
rummer blandt andet afsnittene vedrørende biogas, solceller og vindmøller.
Miljø
Overskriften dækker over de mere miljøtekniske afsnit, såsom støjbelastede arealer, VVM-pligtige anlæg,
forurenede arealer samt vand og spildevand. Afsnittene dækker ofte over emner hvor Herning Kommune
har en klar myndighedsrolle og lovbundet ansvar for varetagelse af opgaver.
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6573637#0 - Bilag B Bymønster

Bymønster
Byerne i Herning Kommune har nogle helt særlige kvaliteter, som vi skal værner om og fremmer
for at skabe de bedste mulige rammer for det gode liv.
Herning Kommune rummer mange størrelser af bysamfund. Vi har Herning som kommunalt og
regionalt kraftcenter, hvor Snejbjerg, Tjørring, Lind, Hammerum, Gjellerup og Gullestrup som
forstæder til Herning by. Det Nye Regionshospital i Vest (DNV) vil snart stå færdig og danne
grundlaget for den nye forstand Gødstrup.
I den resterende del af kommunen fungerer de større byer, Sunds, Vildbjerg, Kibæk, Sdr. Felding og
Aulum, som centerbyer, der sammen med Herning by servicerer landsbyerne og landdistriktet.
Landsbyer er mindre byer i kommunen med 200 til ca. 1000 indbyggere, der ofte er tæt på natur og
landbrug.

Byrådet vil












Have et stærkt veldefineret bymønster, hvor den enkelte by har mulighed for at udvikle sig
og samtidig bidrager til at styrke kommunens sammenhængskraft og samlede udvikling
Understøtte bymønsteret og styrker en fortsat udvikling af Herning by både som
kommunens centrale kraftcenter og som et kraftcenter i regionen
Udvikle kommunens byer med naturlig respekt for størrelse og forskellighed og med henblik
på at fremme kvaliteterne
Arbejde for, at den enkelte by udvikler sig både ud fra lokale og kommunens interesser
Styrke kommunens sammenhængskraft og udvikling gennem forskellige former for
samarbejde
Arbejde for, at Herning er en levende by med en stærk identitet, der følger med udviklingen
og de samfundsmæssige tendenser
Fremme forstædernes kvaliteter og skabe en stærkere forbindelse imellem dem og Herning
by
Sikre, at centerbyerne har et bredt udbud af services
Styrke centerbyernes tiltrækning ved at skabe forskelligartede muligheder for bosætning
Have at landsbyerne er livskraftige alternativer til de større byer
Udvikle landdistrikterne gennem landsbyerne

Redegørelse
Herning by
Herning by er det naturlige, centrale kraftcenter og dynamoen for Herning Kommune. Udvikling af
Herning by og bymidte gavner hele kommunen og regionen.
Målet er at Herning skal være en flot og levende by med en stærk identitet både for borger i
kommunen og for besøgende. Det vil blive gjort ved at skabe en dynamisk byudvikling, der følger
med de nationale tendenser, samt den økonomiske og teknologiske udvikling.
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Udviklingen af Herning by skal tage afsæt i erhverv-, uddannelse- og kulturliv, som er
kendetegnene for Herning.

Forstæderne
Forstæderne skal forsats integreres i Herning by, samtidig med at hver enkelt bydel har sit eget liv.
Deres individuelle kvaliteter skal fremmes og være med til at adskille sig fra resten af Herning,
imens det også skal bringe forstanden endnu tættere på Herning by og de andre forstæder.

Centerbyerne
Sammen med Herning by, servicerer Centerbyerne landsbyerne og landdistrikterne. Det skal sikres
at der i centerbyerne er et bredt udbud af services. Derudover skal centerbyerne blive ved med at
udvikle deres eget særpræg og kvaliteter, så der stadig er inspirerende og forskelligartede
muligheder for bosætning og erhvervsudvikling.

Landsbyer
Landsbyerne skal være livskraftige alternativer til de større byer ved at fremme de kvaliteter, som er
tilknyttet den enkelte landsby. Derudover skal landsbyerne være med til at fremme og sikre
udviklingen af landdistrikterne.
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6573650#0 - Bilag J Arkitektur

Arkitektur
Der er i Herning Kommune tradition for at udvikle og nytænke byggeri og anlæg med
udgangspunkt i den særlige Herning-ånd, hvor viljen til at afsøge nye løsninger er kendetegnende.
Kommunens arkitekturstrategi understøtter denne udvikling, og er et redskab til at sikre byer og
bygninger af høj kvalitet med mennesket i centrum. Høj arkitektonisk kvalitet har betydning for
vores måde at færdes på og vores oplevelse af omgivelserne.
Arkitekturstrategien fra 2016 belyser følgende overordnede temaer: boligbyggeri, erhvervsbyggeri,
offentligt byggeri, byrum, vejrum, kulturarv og bevaring samt byudvikling.
Strategien følges løbende op af relevante temahæfter. Det nyeste temahæfte omhandler boligbyggeri
i landzone, og er en vejledning for borgere og rådgivere med fokus på særlige forhold, når der
bygges boliger i det åbne land.
I Herning Kommune har vi valgt at påskønne arkitektonisk kvalitet med en årlig uddeling af
Bygningspræmieringsprisen. Prisen tildeles udvalgte byggerier og anlæg, og gives for godt og
smukt byggeri, veltilpassede om- og tilbygninger eller til helt nye anlæg med høj arkitektonisk
kvalitet.

Byrådet vil




Højne kvaliteten af byggeri og anlæg i Herning Kommune
Styrke dialogen og samarbejdet mellem bygherrer og kommune som plan- og
bygningsmyndighed
Sætte fokus på bygge- og anlægsprojekters sammenhæng med de stedlige kvaliteter - f.eks.
et vandløb, en beplantning eller en eksisterende bygning, der kan være med til at skabe
identitet og kvalitet i det pågældende projekt

Redegørelse
Herning Kommunes arkitekturstrategi sætter rammen den arkitektoniske for bygninger og byrum i
Herning Kommune. Landskabsrum, byrum og bygninger er en naturlig del af vores hverdag, og vi
tænker oftest ikke over, hvordan omgivelserne påvirker os og vores måde at agere på.
Arkitekturstrategien lægger op til, at bygge- og anlægsprojekter forholder sig til stedlige kvaliteter
med henblik på at skabe identitet og mangfoldighed. De stedlige kvaliteter kan både være allerede
eksisterende kvaliteter i området, herunder vandløb, beplantning, bygninger med mere eller de kan
relatere sig til områdets historie. Ved at forholde sig til de stedlige kvaliteter højnes den
arkitektoniske kvalitet af projektet. Strategien opfordrer til yderligere dialog og samarbejde mellem
bygherre og myndighed. Ambitionen er en guide til bedre arkitektonisk kvalitet, hvor sund fornuft,
også i økonomisk henseende, er en naturlig del af det grundlag arkitekturen hviler på.
Bygningspræmiering
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I Herning Kommune har vi uddelt bygningspræmieringsprisen siden 1997. Prisen uddeles til godt
og smukt byggeri. Der kan også gives påskønnelsesdiplomer til mindre byggerier. Prisen kan gives
til alle typer og størrelser af byggeri og anlæg. Der bliver først og fremmest lagt vægt på, at
byggeriet eller anlægget har arkitektonisk kvalitet. Sagt med andre ord, skal det være flot og godt
lavet samt tilpasset omgivelserne.
Formålet med prisen er at fremhæve det gode byggeri og det gode eksempel. Gerne sådan, at det
smitter af på andre bygherrers lyst til at lave gode og smukke bygninger.
Byrådet og Akademisk Arkitektforening har nedsat et bedømmelsesudvalg, der vurderer alle
indkomne forslag.
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6573687#0 - Bilag O Vindmøller

Vindmøller
Herning Kommune ønsker at udnytte mulighederne for vindkraft og har derfor reserveret områder
til opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 100 m - 150 m. Herning Kommune bidrager derved
til, at Danmark har mulighed for at producere mere vedvarende energi.
Vindmøller kan kun opstilles i de områder, som er udpeget til vindmølleområder i kommuneplanens
retningslinjer. Ligeledes gælder det, at eksisterende vindmøller kun kan udskiftes, hvis arealet i
kommuneplanen er udpeget som et vindmølleområde. Eksisterende vindmølleområder udenfor de
udpegede områder vil derfor forsvinde, efterhånden som de enkelte vindmøller tages ud af drift.
Byrådet vil ved hver enkelt sag tage stilling til opstilling af enkeltstående husstandsmøller.
Husstandsmøller er maksimum 25 meter i totalhøjde og påvirker derfor ikke omgivelserne på
samme måde som større, egentlige vindmøller. De er derfor undtaget fra en række krav.
Kortbilag 7 viser de eksisterende vindmøller, lokalplanlagte vindmølleområder i Herning Kommune
samt de specifikke udpegede rammeområder til opstilling af vindmøller.

Byrådet vil


Skabe grundlag for at udnytte vindressourcens potentiale i Herning Kommune

Retningslinjer
1. Beliggenheden af fremtidige vindmølleområder er benævnt med rammenumrene 09.T14,
29.T15, 89.T16, 89.T17, 59.T18, 59.T19, 99.T21, 99.T22, 09.T43 og 49.T45
2. Vindmøller skal opsættes i grupper med minimum tre vindmøller, for at imødekomme de
landskabelige hensyn
3. Ved etablering af den første vindmølle i et område skal der foreligge en beliggenhedsplan
for det antal vindmøller, som rammen åbner mulighed for
4. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det dokumenteres, at det samlede
støjbidrag fra alle de tilladelige vindmøller kan overholde statens støjkrav
5. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det dokumenteres, at ingen
nabobeboelse kan få over ti timers reelt skyggekast om året. Vurderingen skal omhandle det
antal vindmøller, som rammen åbner mulighed for
6. Vindmøller skal opstilles i et let opfatteligt mønster, så oplevelsen i landskabet bliver så
harmonisk som muligt
7. Alle vindmøller over 25 meter vindmøller skal have rørtårn. De skal have tre vinger og
omløbsretning med uret set med vinden i ryggen. Farven skal være lys grå med maksimalt
glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. Bortset fra et mindre firmalogo på kabinen må
vindmøllerne ikke bære reklamer
8. Alle vindmøller i et område skal have samme farve, højde og tårnkonstruktion. Mindre
forskelle kan accepteres, hvis en visualisering kan påvise, at de er uden væsentlig betydning
9. Vindmøllerne skal have lysafmærkning, hvis det kræves af Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen. Anden belysning er ikke tilladt

135

10. Der skal være harmoni i forholdet mellem rotordiameter og navhøjde. Dette vurderes blandt
andet i forhold til vindmøllernes placering i landskabet
11. I forbindelse med udarbejdelse af landzonetilladelse eller landzonelokalplan med
bonusvirkning skal der stilles vilkår om, at vindmøllerne nedtages indenfor et år efter de er
ophørt med at producere
12. Udskiftning af vindmøller kræver en ny tilladelse. Udskiftning af tårnet anses for en
nedtagning/udskiftning af vindmøllen
13. Vindmøllerne og dertilhørende anlæg skal så vidt muligt placeres under hensyntagen til den
fortsatte landbrugsdrift
14. Der udlægges 600 meter planlægningsmæssige konsekvenszoner omkring
vindmølleområder, hvor der ikke er udarbejdet støjkonsekvenszoner. De
planlægningsmæssige konsekvenszoner udlægges på kort
15. I forbindelse med projektplanlægning vil der omkring vindmølleområderne blive udlagt
støjkonsekvenszoner for at hindre, at der etableres nye boliger eller anden ny støjfølsom
arealanvendelse. Støjkonsekvenszonerne skal udarbejdes på baggrund af støjberegninger
ved 8 m/s. Støjkonsekvenszonerne skal udlægges på kort

Redegørelse
Produktion af elektricitet ved hjælp af vindmøller udgør en vigtig del af den danske energipolitik.
Opstilling af vindmøller har samtidig stor indflydelse på omgivelserne.
Ved planlægning for vindmøller skal der tages omfattende hensyn og der er en række krav til
kvaliteten af vindmølleplanlægningen. Der skal tages hensyn til muligheden for at udnytte
vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier samt til de
jordbrugsmæssige interesser.
Planloven udstikker rammer for kommunens planlægning for vindmøller. Derudover skal
planlægning for vindmøller overholde krav som beskrevet i til enhver tid gældende lovgivning for
blandt andet planlægning af vindmøller, støj og miljøvurdering.
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6573654#0 - Bilag P Biogas

Biogas
Formålet med biogasplanlægningen er at sikre, at vi har det nødvendige grundlag for at udpege
områder til fælles biogasanlæg i kommuneplanen. Når vi peger områder ud, medvirker det til at
give investeringssikkerhed for biogasproducenter.
Biogasanlæggene skal medvirke til en mere miljørigtig udnyttelse af gylle og reststoffer, som for
eksempel organisk industriaffald. En bedre udnyttelse af gylle og restprodukter kan bidrage til at
opfylde Herning Kommunes klimamål.
Gårdbiogasanlæg godkendes ved landzonetilladelse, med mindre de opnår en størrelse, hvor de
vurderes at være lokalplanpligtige.

Byrådet vil


Give mulighed for at etablere fælles biogasanlæg i egnede områder

Retningslinjer
1. Der kan inden for kommuneplanramme 09.T31, 09.T32, 09.T33, 29.T34, 29.T36, 29.T37,
39.T38, 49.T3, 59.T4, 59.T39, 99.T41 og 99.T42 etableres fælles biogasanlæg
2. Der er omkring rammeområderne udlagt en konsekvenszone på 500 m, hvor der ikke må
etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse, bortset fra byggeri og anlæg, der er
erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene
3. Afstand til varmeværk/virksomhed som aftager skal være mindre end 10 km
4. Områdets størrelse skal være større end 20 ha
5. Anlæggenes udformning skal præciseres gennem udarbejdelse af kommuneplantillæg og
lokalplan

Redegørelse
I Herning Kommune er der to fælles biogasanlæg Sinding-Ørre og Studsgaard. Produktionen fra
begge anlæg aftages af Arla i Nr. Vium udenfor kommunegrænsen. Med Kommuneplan 2017-2028
udpegedes yderligere 12 områder til placering af fælles biogasanlæg. Ingen af disse udpegninger er
dog blevet udnyttet ved vedtagelsen af denne kommuneplan. Af samme årsag udgør biogas kun 0,4
% af brutto energiforbruget i Herning Kommune, ifølge opgørelser fra 2018.
Udpegningen af arealer til biogasanlæg tager desuden udgangspunkt i følgende:
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Beboelse
Natur- og miljøhensyn, herunder Natura2000
Grundvand
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
Spredningskorridorer
Visuelle påvirkninger af landskabet
Infrastruktur, herunder vejnettets kapacitet til transport af gylle for biogasanlæg
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Byudvikling, herunder afstand til eksisterende byer og forventede byudviklingsplaner

6573656#0 - Bilag R Biomasse

Biomasse
Biomasse regnes for at være CO2-neutralt. Det kræver dog, at mange forudsætninger er opfyldte. En
frivillig brancheaftale skal sikre, at biomassen er bæredygtigt produceret og certificeret. Emnet har national
politisk bevågenhed og det diskuteres blandt andet, om der skal være lovkrav til at benyttet biomasse, som
er certificeret. Desuden diskuteres det politisk, om der skal lægges en CO2-afgift på biomasse. I 2018
udgjorde biomasse 75 % af Danmarks forbrug af vedvarende energi. Biomasse udgjorde i 2018 41,5 % af det
samlede energiforbrug i Herning Kommune, svarende til 80 % af forbruget af vedvarende energi.

Byrådet vil
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Være opmærksomme på, at forbruget af ikke bæredygtigt produceret biomasse, i Herning
Kommune ikke forøges
Satse på energi fra andre vedvarende kilder som vindmøller og solceller, som derved kan
udfase biomasse

6573660#0 - Bilag U VVM-pligtige anlæg

VVM-pligtige anlæg
Det er ikke længere obligatorisk at udlægge retningslinjer om placering af VVM-pligtige anlæg i
kommuneplanen.
Nedenstående anlæg er vurderet efter "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning". Der er til anlæggene
udarbejdet et kommuneplantillæg eller et regionplantillæg, der udlægger retningslinjer om placering
af anlægget. Anlæggene er medtaget i kommuneplanen, da de i 2020 endnu ikke var fuldt
udnyttede.

Byrådet vil


Fastholde de allerede givne tilladelser

Retningslinjer
Fuglsang Sø og Holing Sø
1. Der udlægges areal til etablering af søområder i princippet som vist på figuren nedenfor
2. Områderne kan udnyttes intensivt til søsportslige og rekreative formål
3. I umiddelbar tilknytning til søerne kan der etableres anlæg til brug i forbindelse med
rekreativ og sportslig udnyttelse af søerne
4. Området må ikke benyttes til støjende fritidsformål
5. Opgravet materiale fra etablering af søerne kan udlægges i området i det omfang, det ikke
anvendes til anlægsarbejder et andet sted, i princippet som vist på figuren nedenfor. Det er
en forudsætning, at der kan opnås godkendelse hertil

141

DNV-Gødstrup
1. Området, vist på kommuneplanramme 54.OF1, udlægges til etablering af regionshospitalet
DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest, jf. VVM-redegørelse og miljøvurdering af januar
2012
2. Etablering af helikopterlandingsplads i tilknytning til regionshospitalet skal ske med
udgangspunkt i det beskrevne grundlag for pladsen i VVM-redegørelse og miljørapport for
DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest af januar 2012, samt under forudsætning af
godkendelse fra Trafikstyrelsen og de i etableringstilladelsen knyttede vilkår

MCH TimeWorld
1. Området vist på figuren nedenfor (stiplet linje), der er omfattet af en del af
kommuneplanramme 14.E6 og 14.R4 samt lokalplan 14.E6.3, udlægges til etablering af
MCH TimeWorld samt øvrige projektelementer i masterplanen for MCH inden for
rammerne af lokalplan 14.E6.3, jf. "MCH TimeWorld ved MCH Messecenter Herning,
VVM-redegørelse og miljøvurdering af maj 2015".
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Redegørelse
Kommunen tager stilling til spørgsmålet om VVM-pligt for de anlægstyper, som ikke er
obligatorisk VVM-pligtige. For anlæg, som er VVM-pligtige, udarbejdes desuden en vurdering af
det konkrete anlægs forventede miljømæssige konsekvenser, en såkaldt VVM-redegørelse.
Staten er VVM-myndighed for visse nærmere angivne anlægstyper.
For alle VVM-pligtige anlæg gælder uanset om det er kommunen eller staten, der er VVMmyndighed, at de skal have en særlig tilladelse inden bygherren må påbegynde anlægget og at
denne tilladelse ikke må gives, før VVM-redegørelsen og den nødvendige planlægning er endeligt
vedtaget af kommunalbestyrelsen eller endeligt udfærdiget af staten.
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6573661#0 - Bilag V Zoneforhold

Zoneforhold
Kommunens arealer er opdelt i zoner. Byzonerne omfatter den eksisterende bebyggelse i næsten
alle bysamfund. Sommerhusområderne er i sommerhuszone og det åbne land og de mindste
landsbyer er i landzone.
Områder, der skal bruges til byformål, skal som hovedregel være i byzone. Landzoneområdet kan
ved lokalplaner overføres til byzone.
Tidligere udlagte byzonearealer kan også tilbageføres til landzone, hvis det er åbenbart, at de ikke
skal bebygges foreløbig. Der er derudover ofte tale om arealer, som er overført til byzone i
forbindelse med inder- og mellemzoneplaner tilbage omkring år 1971 i forbindelse med
kommunesammenlægningen og den deraf ændrede planlov.

Byrådet vil


Birk
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Tilbageføre arealerne til landzone, der ikke forventes at blive brugt til byformål indenfor de
næste 12 år. Arealerne fremgår af de følgende kort

Fasterholt

Gullestrup
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Gjellerup-Lund og Gjellerup Vest

Hammerum/Gjellerup
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Hodsager

Kølkær
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Lind

Sunds
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Sdr. Felding

Tjørring
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t Kommunep an 2021-2032.
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Ven g h sen
Peder Møller
Land nspektør
P an ægn ng og mynd ghed (Aa borg)
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Postboks 8125
9220 Aalborg Øst
Telefon +45 7244 3333
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Med udgangspunkt i bæredygtig udvikling arbejder Vejdirektoratet for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem
Læs om Vejdirektoratets behandling af personoplysninger
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6573662#0 - Bilag C Landsbyer og landdistrikter

Landsbyer og landdistrikter
Landdistrikterne og landsbyerne er vigtige ressourcer i Herning Kommune. Her skal være plads til den natur
og de landskaber, der er med til at give kommunen identitet. Det er et bosætningsområde, hvor
landsbyerne er livskraftige alternativer til de større byer, og det er hjemsted for landbrug, skovbrug og en
række mindre virksomheder. Samtidig er det udflugtsmål for både kommunens egne borgere og turister fra
nær og fjern.
Vi vil i den kommende planperiode, blive skarpere på, hvordan vi med afsæt i lokalområdernes
forskelligheder og potentialer, kan sikre en positiv udvikling af vores landdistrikter og landsbysamfund. Det
skal ske i samarbejde med lokalsamfundene og andre relevante aktører.
Byrådet vil












I fællesskab med landsbyerne arbejde for, at landsbyerne og landdistrikterne er attraktive og
livskraftige alternativer til de større bysamfund
Arbejde strategisk og helhedsorienteret med planlægning og udvikling af vores landsbyer og
landdistrikter
Fremme en målrettet og differentieret udvikling af landsbyer og landdistrikter med udgangspunkt i
de stedbundne potentialer
Understøtte at de enkelte bysamfunds positive særpræg videreudvikles og deres rolle i et samlet
netværk afklares og styrkes
Sætte fokus på nærdemokratiet for at sikre lokal indflydelse på beslutninger, der berører
landsbyerne og landdistrikterne
Understøtte lokale initiativer med kommunal opbakning blandt andet gennem afsatte puljer og
støttemuligheder
Understøtte, at offentlige kerneydelser skal være med til at sikre landsbyernes og landdistrikternes
fortsatte udvikling
Understøtte, at landsbyer og lokalsamfund indgår samarbejde og netværk på tværs for at finde
fælles løsninger på udfordringer og give grobund for nytænkning
Arbejde for, at landsbyerne skal have attraktive og fleksible udviklingsmuligheder for boliger og
erhverv
Arbejde for, at alle landsbyer skal have let og sikker adgang til nærliggende naturoplevelser
Arbejde for, at den kollektive trafik medvirker til, at landsbyerne ikke isoleres

Retningslinjer
1. Ved udarbejdelse af strategier og planer, der berører de lokale bysamfund, skal brugere og de
lokale søges inddraget i processen
2. Strategier og planer for landdistrikterne bør så vidt muligt tage udgangspunkt i en
helhedsorienteret tilgang, der går på tværs af kommunens forvaltninger
3. De stedlige kvaliteter og udfordringer i og omkring kommunens landsbyer skal kortlægges
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Redegørelse
I Herning Kommune bor omkring en fjerdedel af kommunens samlede indbyggere i landdistrikterne. Det
skal i denne sammenhæng forstås som lokalsamfund med op til ca. 1000 indbyggere og de tilhørende
landdistrikter. I Herning Kommune har vi 27 landsbyer. Landsbyerne har forskellige styrker og potentialer,
der knytter sig til blandt andet samlings- og aktivitetssteder i byen, adgang til naturoplevelser, kulturmiljøer
og, ikke mindst, det aktive liv og lokale ressourcer.
Der er flere temaer i kommuneplanen der understøtter udviklingen af kommunens landsbyer og
landdistrikter. Der er fokus på at sikre adgang til bynære rekreative arealer og naturområder og
temaer som kulturmiljø, turisme, fritidsformål samt idræt og fritid indeholder alle målsætninger, der
fremmer mulighederne i både byer og landdistrikter.

Landdistriktspolitik
Der blev i 2011 udarbejdet en landdistriktspolitik, som blev suppleret med ændringer i 2016.
Landdistriktspolitikken er udarbejdet på baggrund af et forslag fra Landsbykontaktudvalget i Herning
Kommune. I landdistriktspolitikken lægges der vægt på, at Byrådet i fællesskab med landsbyerne vil arbejde
for, at de større og mindre lokalsamfund i kommunen fortsat skal styrkes og være livskraftige alternativer til
at bosætte sig i Herning by og give væsentlige bidrag til mangfoldigheden i kommunen. Der skal være
spændende og varierede muligheder for både bosætning og erhverv og vi skal understøtte mulighederne
for udflugtsmål for både kommunens egne borgere og besøgende. Der skal være fokus på den offentlige
service, mobilitet og mobil- og bredbåndsforbindelser og der skal arbejdes aktivt for, hvordan landsbyer og
landdistrikter får større bevågenhed i hele den kommunale administration. Landdistriktspolitikken peger på
otte hovedindsatsområder for det videre arbejde med forbedring af mulighederne i landdistrikterne i
Herning Kommune:
1. Kommunen og mindre bysamfund skal trække på samme hammel
2. Offentlige kerneydelser skal være med til at sikre landsbyernes og landdistrikternes fortsatte
udvikling
3. Lokale initiativer med kommunal opbakning
4. Attraktive byggemuligheder for boliger og erhverv i de mindre bysamfund
5. Let adgang til naturoplevelser i det åbne land
6. De enkelte bysamfunds positive særpræg skal videreudvikles
7. Den kollektive trafik skal medvirke til, at landsbyerne ikke isoleres
8. Markedsføring
Landdistriktspolitikken er fulgt op af en handlingsplan, der omfatter aktiviteter der rækker ud over den
enkelte landsbys lokale indsats. Der har blandt andet været arbejdet på at øge samarbejde byerne imellem
i delområder i kommunen, og der har været fokus på at videreudvikle de enkelte bysamfunds positive
særpræg.
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Landsbykontaktudvalg
I Herning Kommune er der nedsat et Landsbykontaktudvalg. Udvalget er et forum, hvor landsbyerne og
kommune i dialog kan hjælpe hinanden med udvikling af landdistrikterne. Kontaktudvalget fungerer som
orienterings-, debat- og inspirationsforum for foreninger, borgere og erhvervsliv i landdistrikterne.
Udvalget kommer blandt andet med forslag til strategi og politik for landdistrikterne og har samtidig til
opgave at fordele midlerne fra den årlige landdistriktspulje, der er afsat af Herning Byråd.
Landsbykontaktudvalget består af en repræsentant fra hvert af de mindre bysamfund med under ca. 1000
indbyggere (27 landsbyer) samt 5 medlemmer fra byrådet.
Udvalget mødes som udgangspunkt fire gange om året og afholder derudover en årlig temadag, hvor der
kan sættes fokus på særlige emner eller indsatser.
Samarbejdet mellem landsbyerne og Herning Kommune vil fortsat være et centralt element i udviklingen af
landdistrikterne.
Landdistriktspulje
På det årlige budget afsættes en landdistriktspulje, som fordeles mellem de borgerforeninger og lignende,
der er repræsenteret i Landsbykontaktudvalget. Landdistriktspuljen giver mulighed for at støtte projekter,
som tager afsæt i de enkelte landsbyers behov, og understøtter deres muligheder for at udvikle
aktiviteterne i landsbyen.
Derudover er der gennem andre puljer i kommunen mulighed for at søge tilskud til blandt andet
forskønnelsesprojekter og udvikling af de grønne områder i kommunens byer.

Udviklingsplaner og samarbejde
Der er i fællesskab med den enkelte landsby udarbejdet udviklingsplaner, der tager afsæt i det lokale
særpræg og de temaer, der er afgørende for byens videre udvikling. Mange af indsatserne i
udviklingsplanerne er gennemført. Det skal derfor undersøges, om der er behov for en justering eller om
der skal igangsættes andre indsatser.
Flere af landsbyerne i Herning Kommune organiserer sig i fællesskaber, som tager udgangspunkt i fælles
interesser og potentialer, ligesom der tages initiativ til konkrete fælles projekter. Det vil vi gerne
understøtte og arbejde for at udbrede. Samarbejde gør stærk. Det gælder både i det enkelte bysamfund,
flere landsbyer imellem og i større geografiske områder med både landsbyer og centerby.

Strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter
En modernisering af planloven i 2019, betyder at kommunerne er forpligtet til at arbejde strategisk med
planlægning for landsbyerne. Formålet er at understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund gennem
en differentieret og målrettet planlægning og udvikling af landsbyer. Herning Kommune har gennem flere
år, i samarbejde med landsbyerne, arbejdet for en udvikling af landsbyerne som helhed, og med
udgangspunkt i en identificering af de enkelte byers styrker og potentialer. Det er blandt andet blevet
konkretiseret i udviklingsplaner for de enkelte byer.
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Landsbyer på forkant – anbefalinger fra tænketank
Som igangsætning for videreudvikling af planlægningen for og samarbejdet med landsbyerne, nedsatte
Herning Kommune i foråret 2019 en Tænketank med repræsentanter fra landsbyerne, erhverv, innovation
og turisme. Tænketanken havde til opgave at identificere og udfolde vigtige temaer for det fremtidige
arbejde med udvikling af landdistrikterne og landsbyerne og udforme en række anbefalinger for
kommunens og landsbyernes arbejde med at skabe ny udviklingskraft i landsbyer og landdistrikter.
Landsbyerne har gennem landsbykontaktudvalget været involveret i processen og er kommet med indspil
til tænketankens anbefalinger.
Tænketanken anbefaler, at de mange tilstedeværende og alsidige ressourcer i landdistrikterne udnyttes til
at skabe nye bæredygtige udviklingsmuligheder gennem samarbejde og netværk – herunder at definere de
enkelte byers rolle i et samlet byrollemønster. Tænketanken peger derudover på, at begreber som
bæredygtighed, grøn omstilling, innovation, landsbynetværk, samskabelse og iværksætteri vil være vigtige
pejlemærker i de fortsatte bestræbelser på at fastholde sunde landsbymiljøer i Herning Kommune.
Anbefalingerne blev forelagt byrådet i august 2020.
Med udgangspunkt i anbefalingerne skal vi sammen med landsbyerne arbejde med differentierede
indsatser som for eksempel bæredygtige landsbyer, nye boformer, mobilitet og iværksætteri. Nogle af
temaerne vil knytte sig specifikt til et konkret sted eller landsby, mens andre favner bredere og kan
involvere på tværs af flere lokalområder. Heri kan der også ligge et potentiale for at danne nye og
utraditionelle måder at samarbejde på tværs af kommunen.
De hidtidige indsatser for landsbyudvikling i Herning Kommune skal, sammenholdt med Tænketankens
anbefalinger, danne afsæt for at videreudvikle den strategiske planlægning for landsbyerne. Vi vil i
samarbejde med lokalsamfundene og andre aktører blive skarpere på, hvordan vi med afsæt i
lokalområdernes forskellighed og potentialer, kan sikre en positiv udvikling af vores landdistrikter og
landsbysamfund.

Lokale initiativer skal sammen med den kommunale opbakning sikre udviklingen i vores landsbyer og
landdistrikter. De enkelte bysamfunds positive særpræg skal videreudvikles og vi skal fremme og
understøtte sammenhold og initiativlyst samt de mange lokale aktiviteter, der er nogle af de største fordele
ved at bo i landdistrikterne.
Vi vil sammen med vores landsbyer og lokalsamfund finde de parametre og temaer, som vi skal vide mere
om, og som skal danne grundlag for den strategiske planlægning fremadrettet. Vi skal kortlægge og blive
klogere på de enkelte landsbyers værdier, udfordringer og muligheder og ikke mindst sammenhænge og
ressourcer i de landskaber og lokalområder, de er en del af. Her kan temaer som
landskabskarakterkortlægning, kulturmiljøer og Grønt Danmarkskort bringes i spil som nye værktøjer, der
synliggør forskellige potentialer i kommunens geografi. En større viden om potentialer og udfordringer i
vores landdistrikter og landsbyer kan danne grundlag for konkrete og målrettede lokale strategier,
handleplaner og projekter, der tager udgangspunkt i helheden samtidig med, at der tages afsæt i lokale
behov og potentialer i de enkelte landsbyer eller grupper af landsbyer.
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6573664#0 - Bilag D Byudvikling

Byudvikling
Herning Kommune vil skabe en god blandet boligmasse, så der er en bolig til enhver smag og
familiesammensætning. Vi skal fortsætte med at udvikle vores byområder med respekt for de
oprindelige strukturer og støtte de eksisterende bymønstre. Gennem partnerskaber og samarbejde
skal vi sikre et højt arkitektonisk niveau som gerne må være nytænkende og ambitiøst.
Særligt tre områder i Herning Kommune vil i de kommende år gennemgå en større byudvikling:
Herning +, Gødstrup og Tingvejsområdet. Disse nye om byudviklinger skal sikre et bredere
boligudbud og bringe noget nyt til de omkringliggende bydele og forstæder.
Kommuneplanen skal give indsigt i, hvor den fremadrettet erhvervs- og byudvikling bliver placeret.
Der skal reserveres areal passende til det forventede behov for kommuneplanens 12-årige periode.

Byrådet vil




Sørge for at væksten sker indefra byerne, så der altid er sammenhæng mellem eksisterende
og nye byområder (grønne områder kan være en del af byvæksten)
Planlægge byernes udvikling på grundlag af langsigtede planperspektiver, så der tages
hensyn til væsentlige og langsigtede interesser i det åbne land
Arbejde for at byudviklingen i kommunen er ambitiøs og fungere i samspil med de
nuværende bystrukturer

Retningslinjer
Forhold i fastlæggelse af arealer til byudvikling
1. I beregning af arealbehov til boliger skal det tilstræbes ikke at bruge mere areal til nybyggeri
end 1 ha pr. 7 boliger. Tilsvarende bør det lægges til grund for beregning af erhvervsareal og
offentlig service, at arealbehovet højst bliver 1 ha pr. 3.000 m2 etageareal. Herudover kan
der udlægges areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav
2. Bebyggelsesprocenten i udlagte områder til offentligt byggeri o.l. skal være mindst 40 %,
når offentligt tilgængelige grønne områder o.l. ikke medregnes
3. Bebyggelsesprocenten i udlagte erhvervsområder skal være mindst 40 %, eller det samlede
rumfang af bygninger skal være mindst 2 m3 pr. m² grundareal
Undgåelse af gener i udviklingsområdet
1. Nye boligområder skal placeres uden risiko for utilfredsstillende støj og luftforurening fra
trafikanlæg, virksomheder, forsvarets skyde- og øvelsesområder o.l.
2. Nye boligområder skal placeres i forhold til landbrugsvirksomheder, så støj- og lugtgener
undgås
3. Nye områder til offentlig virksomhed, der er følsom over for forurening, skal placeres i
sådan afstand fra landbrugsvirksomhed, at støj- og lugtgener undgås
4. Nye boligområder og områder til offentlig virksomhed, der er følsom over for forurening,
kan kun under særlige omstændigheder placeres på forurenede arealer

159

5. Nye områder til offentlig virksomhed skal placeres uden risiko for utilfredsstillende støj fra
forsvarets skyde- og øvelsesområder
6. Nye erhvervsområder skal placeres, så der ikke er risiko for uacceptabel støj og
luftforurening eller øget trafikbelastning i boligområder og andre forureningsfølsomme
områder
Trafikale forhold
1. Byudvikling skal ske, så yderligere lokal trafik på tværs af det overordnede vejnet så vidt
muligt undgås
2. Byvækst skal tilrettelægges, så områder med gode kollektive trafikforbindelser udnyttes
intensivt og før områder med mindre gode trafikforbindelser
3. Fra veje af regional betydning skal der sikres gode vejforbindelser til de enkelte byområder.
4. Nye erhvervsområder skal placeres, så der er god mulighed for godstransport ad vej og bane
og gode muligheder for kollektiv persontrafik og sikker cykeltrafik
Tekniske hensyn
1. Ved fastlæggelse af byudviklingsområder og ved bebyggelse eller ændret anvendelse af
bygninger og arealer nærmere end 200 m fra etablerede transmissions- og
fordelingsledninger for naturgas tages hensyn til områdeklasseregler fastsat af
arbejdstilsynet

Redegørelse
Herning Kommune er i gang med flere byudviklingsprojekter, som i de kommende år vil stå
færdige. I projekterne er der fokus på at skabe nye og spændende bydele, der kan tilbyde andre
typer af boliger end de omkringliggende byområder. De nye boligtyper skal være med til at
tiltrække og fastholde flere familietyper og borgere.
Etableringen af DNV ved Gødstrup betyder, at sygehuset i Herning by bliver lukket og skaber
muligheden for at skabe en ny bydel ved Gødstrup. Når sygehuset i Herning by lukker vil området
blive omdannet til en ny bydel, Herning+. Denne bydel skal fungere i samspil med de andre bydele
i Herning og tilbyde andre boligformer end dem der allerede er i byen. Ligeledes skal den nye
forstad Gødstrup også tilbyde nogle andre boligtyper.
Området ved Tingvej skal også igennem en større forandring. Mange af virksomhederne i området
skal flytte ud for blandt andet at gøre plads til boliger. Bydelen skal både byde på blandede
boligtyper af forskellige størrelser og former, samt skabe plads til nye virksomheder.
I byudviklingsprojekter i Herning Kommune vil der blive taget højde for og handlet efter de
ovenstående retningslinjer. Det gøres for at sikre gode byområder uden gener fra støj, lugt og
lignede. Derudover skal det sikre gode trafikale forhold og grundstørrelser, som gør området
attraktivt til bosætning.

Udpegning af arealer til bolig- og erhvervsformål
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For at sikre en helhedsorienteret byudvikling i Herning Kommune, bliver der i kommuneplanen
udpeget arealer til fremtidigt bolig- og erhvervsformål. Arealet er svarende til det forventede behov
for bolig- og erhvervsbyggeri i Kommuneplanens 12-årige periode, samt to konkrete udlæg til
erhverv hvor der er identificeret et særligt behov.
I planperioden undersøges erhvervsområdet 12.E17 mellem Gullestrup og Viborgvej nærmere i
forhold til en tilpasning af området i sammenhæng med et kommende klimatilpasnings- og
naturprojekt.
I denne kommuneplan udlægges der ikke nogen nye arealer ud til sommerhusformål, da der ikke
anses at være et behov herfor.
Boligformål
I de seneste 5 år er der i gennemsnit blevet bygget 360 boliger om året. Det forventes dog, at der vil
være en øget efterspørgsel efter boliger i forbindelse med opførelsen af Det Nye Regions Hospital i
Vest (DNV) i Gødstrup, samt omdannelsen af det nuværende sygehusområde til blandt andet
boligformål. I estimeringen af boligbehovet for de næste 12 år antages det derfor, at der er behov
for 400 nye boliger om året i Herning Kommune – 4.800 boliger til 12 år.
På baggrund af uudnyttede kommuneplanrammer til boliger og byomdannelsesområder til boliger
er det opgjort, at der er rummelighed til 4.609 nye boliger, samlet set på tværs af alle kommunens
udlagte arealer til boliger, i Herning Kommuneplan 2017-2028. Der kan dog være afvigelser
mellem opgørelsen og virkeligheden, da for eksempel etagebyggerier kan medføre flere boliger end
beregnet i opgørelsen.
Endvidere er der i en række af Herning Kommunes landsbyer, hvor der forventes en stagnerende
eller negativ befolkningsvækst, allerede lokalplanlagte og byggemodnede boliggrunde. Der er tale
om i alt 234 boliger, som er lokalplanlagte, men endnu ikke er byggemodnet. Ved en vurdering,
hvor disse boliger ikke medtages i rummeligheden, vil det fremtidige boligbehov være større med
det opgjorte behov på 4800 boliger over perioden, da rummeligheden i kommunen så kun er på
4.375-4.609 boliger.
Med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 udlægges i alt areal til ca. 150 nye boliger. Det
samlede antal boliger i kommende kommuneplan stemmer derfor overens med det forventede behov
for boligudvikling.

Antal Boliger
bygget de seneste 5 år
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2015

362

2016

307

2017

321

2018

299

2019

512

Antal boliger i alt

1.801

Antal boliger
bygget per år

360

Samlet rumlighed for
kommunen - Boliger
Kommuneplanlagt

1204

Lokalplanlagt

2791

Byggemodnet

614

Antal boliger

4609

Erhvervsformål
De sidste 12 års erhvervsbyggerier viser, at der i gennemsnit er behov for 15 ha erhvervsjord om
året – 180 ha for 12 år. Der er dog stor forskel på hvor attraktive erhvervsarealer er, alt efter
beliggenheden. I en erhvervsanalyse gennemført i 2020 vurderes det, at Aulum, Sund, Vildbjerg og
Herning (Herning NØ, HI-Park, Herning Syd og Gødstrup) er attraktive områder for nyt erhverv.
De områder, som ikke umiddelbart er attraktive for en ny virksomhedsetablering, er nødvendige at
fastholde for at give de eksisterendes virksomheders muligheden for at kunne udvide sig. Det er dog
usandsynligt, at disse områder vil blive anvendt til placering af nye virksomheder, og de er derfor
ikke inkluderet i opgørelsen over den samlede rummelighed af erhvervsjod i Herning
Kommuneplan 2017-2028.
Det samlede attraktive erhvervsareal i Herning Kommune er opgjort til 345,3 ha. Størstedelen af
dette areal er lokalplanlagt. Intet af dette areal er byggemodnet endnu, da det skal tilpasses den
enkelte køber og deres behov. Herning Kommunes erhvervsareal overstiger det areal som de sidste
12 års gennemsnitlige byggeri viser, der er behov for.
Herning Kommune vurderer, at der stadigt er behov for udlæg af yderligere mindre arealer med
forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Dette er for at sikre, at der udlægges de nødvendige
arealer til transport og logistikvirksomheder samt recycling virksomheder, som kan medvirke til den
grønne omstilling.
Herning Kommune ønsker at være en kommune, der er attraktiv for virksomhederne. Dette er en af
årsagerne til etableringen af HI-Park – et erhvervsområde, der er ideelt til store, pladskrævende
virksomheder. Derudover er området beliggende tæt ved motorvejen, hvilket ofte er en
forudsætning og et af de vigtigste parametre for placeringen af ens virksomhed, især inden for
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transport og logistik. Alle virksomheder, uanset støjgener og andre miljøfaktorer vil kunne placere
sig her uden at være til gene for nærliggende boligområder.
Der er over de sidste 12 år solgt i alt 44 ha erhvervsjord i HI-Park alene. De seneste års salg af
erhvervsjord ved HI-Park til transport og logistikfirmaer gør, at der er opstået et behov for at
udlægge 12 ha erhvervsjord yderligere direkte op af motorvejsnettet. Nuværende arealer ved HIPark ligger sekundært i forhold til motorvejen og er alle lokalplanlagte og der er lavet den
nødvendige vejinfrastruktur.
Derudover ønsker Herning Kommune at satse på bæredygtige og cirkulæreøkonomiske
virksomheder. Det gøres ved at skabe et nyt og innovativt recycling-hub ved Mørupvej i Herning
Syd, hvor der allerede ligger recycling-virksomheder. Herning Kommune har derudover modtaget
en henvendelse fra en konkret virksomhed, der ønsker at placere en recycling virksomhed i
kommunen.
I forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 foretages derfor et mindre udlæg på 8 ha til at skabe
det fornødne grundlag for at etablere en recycling-hub.

Samlet rumlighed for
kommunen - Erhverv
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Kommuneplanlagt

43,5

Lokalplanlagt

301,8

Samlet areal (Ha)

345,3

Forvaltningen har modtaget en henvendelse om boligbyggeri i kommuneplanramme 32.OF1 i Gjellerup, se
figur 2. Ved seneste revision af kommuneplan blev der ligeledes ansøgt om boligbyggeri på ejendommen.
Det er forvaltningens vurdering, at 32.OF1 bør fastholdes som offentligt rekreativt område mellem
centerområdet 32.C1 og de omkringliggende boligområder. Boligønsket indarbejdes derfor ikke i forslag til
Herning Kommuneplan 2021-2032.

Figur 2 – Projektområde

Sunds
Der udlægges et nyt boligområde i den østlige del af Sunds. Området er del af den rekreative ramme 21.R1.
Det er i den nuværende kommuneplanramme beskrevet, at området forventes ændret til boligområde.
Området udlægges til parcelhusbyggeri. Det samlede arealet er på ca. 6 ha og forventes at kunne rumme
ca. 45 boliger.

Figur 3 – Nyt boligområde

Ved udlægget er der tale om en omdannelse af et areal, som primært benyttes til som landbrugsareal.
Området indeholder også skov og ligger i nærheden af et grønt areal og boliger mod nord. Det forventes, at
en boligudstykning skal bearbejdes, så der skabes god sammenhæng til de eksisterende bymæssige
områder.
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Timring
Det eksisterende boligområde 85.B3 udvides mod øst. Området udlægges som parcelhusbyggeri. Det
samlede areal er på ca. 2,5 ha og forventes at kunne rumme ca. 15 boliger.

Figur 3 – Nyt boligområde

Boligforsyningsplanen viser et yderligere behov for ca. 9 boliger i Timring over de næste 12 år. Der
udlægges en ramme på 15 boliger for at sikre, at der kan foretages en samlet planlægning for matriklen øst
for den eksisterende kommuneplanramme. Det forventes også, at der i området skal indarbejdes et
regnvandsbassin til en større del af Timring by.
Ved udlægget er tale om inddragelse af landbrugsareal til byformål. Det forventes ikke at få betydning for
de omkringliggende landbrug.

3
166

Det nye udlæg ligger op ad et allerede udpeget område til virksomheder inden for genanvendelse af
materialer. Det område udvides for at kunne skabe en synergi til de eksisterende virksomheder. Ligeledes
er området godt betjent via både vej og jernbane.
Grundvandsinteresser i forhold til Herning Vandværk gør, at der vil blive stillet særlige krav til
virksomhederne i forhold til grundvandssikring.
Ved udlægget er der tale om inddragelse af landbrugsareal til byformål. Det forventes ikke, at få betydning
for de omkringliggende landbrug.

Teknisk anlæg - solceller
Byplanudvalget igangsatte på mødet den 21. oktober 2019 solcelleprojektet ved gindeskovgård.
Lokalplanforslag og Miljøkonsekvensrapport for anlægget forventes at kunne fremlægges i foråret
sideløbende med den offentlige høring af forslag til kommuneplan. På den baggrund indarbejdes areal til
solceller i forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Det samlede areal er på ca. 240 ha, hvoraf ca. 41 ha
forventes reserveret til beskyttelse af natur og korridor for vildt.

Figur 6 – Nyt solcelleområde

Tekniske anlæg - jorddepoter
Til sikring af arealer til overskudsjord i forbindelse med større private og kommunale bygge- og
anlægsprojekter udlægges to bynære områder. Det er ønsket at overskudsjorden kan nyttiggøres i
projekter, som giver værdi for borgere, omgivelser og miljøet i Herning Kommune.

Lind
Ved lind udlægges et areal på 22 ha. Området vil primært have rekreativ funktion. Området forventes på
sigt at kunne beplantes med skov og fungere som støjvold mod motorvejen for de bagvedliggende
boligområder.
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Figur 7 – Nyt område til jorddepot

Vildbjerg
Ved Vildbjerg udlægges et areal på 3,3 ha. Området vil primært have rekreativ og støjafskærmende
funktion. Dette sikrer at der kan fortages en fortsat byudvikling i den vestlige del af Vildbjerg samtidig med
at erhvervsområde på Pugdalvej udbygges.

Figur 8 – Nyt område til jorddepot
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6573666#0 - Bilag E Langsigtet byudvikling

Langsigtet Byudvikling
Herning Kommuneplan 2021-2032 gælder for en 12-årig periode. Enkelte udpegninger og
langsigtede ønsker til kommunens udvikling kan dog ligge ud over denne periode.
De langsigtede byudviklingsønsker er ikke en del af selve kommuneplanen. Det er yderligere
udpegninger, som Herning Byråd ønsker at sikre til fremtiden. Disse udpegede områder skal derfor
sikres, så der fremadrettet er mulighed for at realisere de langsigtede byudviklingsønsker.

Byrådet vil





Udpege langsigtede byudviklingsretninger for bolig- og erhvervsområder
Sikre arealkorridorer til vejudlæg som forventes realiseret inden for de næste 30 år
Sikre areal til, at der i fremtiden kan placeres nyt vandværk ved Løvbakkerne ved Gullestrup
Sikre areal til, at der i fremtiden kan placeres nyt rensningsanlæg nær ved Sinding
biogasanlæg

Redegørelse
Arealer til langsigtet byudvikling, eller såkaldte perspektiv arealer, er ikke del af Herning
Kommuneplan 2021-2032, da kommuneplanen kun må dække over en 12-årig periode. Udpegning
af forventede byudviklingstendenser og -forventninger ud over den 12-årige periode er dog med til
at sikre større sikkerhed i planlægningen.
Dette har især betydning for planlægningen af ledningsnettet i kommunen, hvor nye ledningers
levetid ofte er over 60 år. Dimensionering af ledningerne kan derfor ikke kun baseres på en 12-årig
periode for forventet bolig- og erhvervsbyggeri.
Ligeledes er udbygning af kommunens vej og stinet afhængigt af, at der vurderes et behov ud over
de 12 år kommuneplanen gælder. Dette er med til at sikre fastholdelsen af de nødvendige korridorer
så også den fremtidige byudvikling på lang sigt kan rummes indenfor kommuneplanen. Et eksempel
herpå er Hilmer Sølunds Vej, der var udlagt som en vejreservation i 1971, men først realiseret i
2015 i forbindelse med placeringen af Det Nye Regionshospital i Gødstrup.
Vandværk
Nyt vandværk ved Herning kan placeres i forbindelse med kildepladserne i Løvbakkerne.
Vandværket forventes at kunne placeres inden for det skraverede areal på kortet.
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Figur 1 – mulig placering til nyt vandværk
Centralrenseanlæg
Nyt Centralrenseanlæg for en større del af Herning Kommune kan placeres i nærheden af Sinding
Biogasanlæg. Anlægget forventes at kunne placeres inden for et af de skraverede arealer på kortet.

Figur 2 – mulig placering til nyt centralrenseanlæg
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6573667#0 - Bilag F Boliger

Boliger
På baggrund af de seneste års boligbyggeri og befolkningsprognosen fra 2018 vurderer vi, at der er
behov for at opføre i gennemsnit 400 boliger om året i planperioden. Der vil særligt blive bygget
boliger i Hernings forskellige bydele, forstæderne og centerbyerne. Landsbyerne i kommunen vil
også have mulighed for at udvide med enkelte boliger.
Boligudbuddet spiller en central rolle i at tiltrække nye borgere til kommunen – særligt typen af
bolig har en stor indflydelse på, hvilke befolkningsgrupper man tiltrækker. Ved eksempelvis at
skabe boliger med gode rammer for familielivet er det muligt at tiltrække og fastholde familier til
Herning Kommune.

Byrådet vil






Arbejde for at skabe blandet boligområder og et bredt udbud af boliger af forskellige typer,
størrelse og prisklasser
Arbejde for, at der er forskellige boligtyper at vælge imellem i hver by
Sikre, at der er tilstrækkelige byggemuligheder til boliger
Støtte indretning af boligområder efter bæredygtige principper
Understøtte Hernings bymiljø ved at sikre boliger til studerende, som kan bidrage med at
skabe liv i bymidten

Redegørelse
Rækkefølgebestemmelserne for udbygningen af de enkelte arealer i de forskellige byer fremgår af
kommuneplanrammerne om de enkelte byer. En tidsmæssig rækkefølge for udbygningen i de
enkelte byer vil også fremgå af kommuneplanrammerne. Herning Kommune udarbejder hvert andet
år en boligforsyningsplan. Denne indgår som forudsætningsmateriale til kommuneplanen og
arbejdet med befolkningsprognosen. Kommuneplanen og boligforsyningsplanen ligger til grund for
den efterfølgende konkretisering af byggeriet i en byggemodningsplan. Byggemodningsplanen
fastlægger mere konkret rækkefølgen for i hvilke byer der foretages byggemodning.
Ifølge Herning Kommunes befolkningsprognose fra 2018 vil der være en generel befolkningsvækst
i hele kommunen, dog med undtagelse af landområderne, der formentligt vil opleve en stagnering
eller tilbagegang. Særligt forventes det, at andelen af børn i kommunen vil stige, da der i de
kommende år vil være flere kvinder i den fertile alder end tidligere. Derudover vil andel af ældre
(+75), ifølge prognosen, stige markant.
Det forventede boligbyggeri
Der er udlagt areal til det forventede boligbyggeri i de enkelte byer i forhold til følgende:

Forventet boligbyggeri
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(gennemsnit pr. år)
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Byer
Herning, bydele

Boliger
104

Forstæder
Snejbjerg
Lind
Tjørring
Gjellerup
Hammerum
Gullestrup
Gødstrup

29
40
40
15
15
14
50

Centerbyer
Vildbjerg
Sdr. Felding
Aulum
Kibæk
Sunds

20
5
12
10
22

Landsbyer
Arnborg
Fasterholt
Haunstrup
Kølkær
Ilskov
Simmelkær
Sinding
Studsgård
Sørvad
Ørnhøj
Skibbild-Nøvling
Timring
Vind
Skarrild
Stakroge
Haderup
Feldborg
Hodsager
Høgild

1½
½
½
1½
2
½
1½
1
5
1½
2
2
1
½
½
2
½
½
½
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6573668#0 - Bilag G Detailhandel

Detailhandel
Detailhandelen spiller en central rolle for Herning Kommune i forhold til at sikre en positiv
udvikling i kommunen. Herning Kommunes detailhandelsstruktur er baseret på Herning Byråds mål
om at være regionalt kraftcenter. Derudover er det ønsket at styrke bynetværket i kommunen
gennem identitetsstærke centerbyer, hvor strategier for de enkelte byer er medvirkende til at udvikle
detailhandlen i en positiv retning.

Byrådet vil





Styrke Herning Bys status som regionalt kraftcenter ved at arbejde målrettet med ændringer
af bymidten, som kan være medvirkende til at tiltrække nye butikker og derigennem øge
detailhandelsudbuddet
Opretholde den overordnede centerstruktur med en decentral butiksforsyning ved at sikre
mulighed for lokal forsyning af dagligvarer i alle Herning Kommunes bysamfund
I planperioden igangsætte en detailhandelsanalyse med henblik på, at undersøge hvordan
detailhandlen kan udvikle sig frem mod 2032

Retningslinjer
1. Den samlede detailhandelsstruktur, der ligger til grund for placeringen af nye butiksområder
fremgår af kortene og teksten nedenfor
2. Der kan i forbindelse med en virksomheds produktionslokaler planlægges for en butik til
salg af egne varer på 5 % af virksomhedens erhvervsareal dog maksimalt 300 m²
Retningslinjer for Herning Bymidte
3. Det samlede detailhandelsareal for Herning Bymidte må maksimalt være 77.297 m2
4. Der kan for Herning Bymidte, hvor det ikke er specifikt fastlagt i kommuneplanrammerne,
placeres 15.263 m2 bruttoetageareal til ny detailhandel. Dette gælder for 11.C3-C5, 11.C7C10, 11.C15, 11.C18 og 11.C34
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Retningslinjer for detailhandelsstrukturen
Herning Kommunes detailhandelsstruktur er baseret på at sikre en god lokal dagligvareforsyning
samt sikre et bredt udvalg af udvalgsvarer for hele kommunen. De enkelte byer og bydele skal
derfor især medvirke til at sikre lokal dagligvarehandel og derigennem skabe grundlag for lokale
udvalgsvarebutikker, der medvirker til at sikre en decentral detailhandelsstruktur.
Detailhandelsstrukturen er baseret på, at de udlagte arealer til butiksformål har et opland, som
knytter sig direkte til det bysamfund butikkerne er udlagt i.
Herning Bymidte og Herning Aflastningscenter er de primære handelsområder i kommunen for
særligt udvalgsvarer. Centrene har stor betydning for, at Herning Kommunes borgere har adgang til
et bredt udbud af varer.
Detailhandelsområderne i Herning Kommune er inddelt i fire forskellige kategorier: bymidte,
bydelscentre, lokalcentre samt aflastningscentre.

Bymidte
Aulum, Gullestrup, Herning (se afsnit nedenfor), Kibæk, Sunds, Sdr. Felding, Vildbjerg.

Lokalcentre
Arnborg, Fasterholt, Feldborg, Haderup, Haunstrup, Hodsager, Høgild, Ilskov, Kølkær, Simmelkær,
Sinding, Skarrild, Skibbild, Stakroge, Studsgård, Sørvad, Timring, Vind, Ørnhøj.

Aflastningscentre
Aulum Nord, Aulum Syd, Herning, Vesterholmvej (Herning), Birk
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Herning by
Herning by er den eneste by i Herning Kommune, hvor der er bydelscentre. Herning by opdeles i
følgende centertyper:
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Herning Bymidte
Aflastningscenter Herning
Aflastningscenter Vesterholmvej
Aflastningscenter Birk
Bydelscenter Gjellerup
Bydelscenter Hammerum
Bydelscenter Herning Nordvest
Bydelscenter Herning Nordøst
Bydelscenter Herning Sydvest
Bydelscenter Lind
Bydelscenter Snejbjerg
Bydelscenter Tjørring Nord
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Bydelscenter Tjørring Syd
Lokalcenter GL Landevej
Lokalcenter Grundvigsvej
Lokalcenter Herning+
Lokalcenter Holstebrovej

Redegørelse
Redegørelse for ændringer i detailhandelsrammerne i forbindelse med Herning Kommuneplan
2021-2032.

Den overordnede detailhandelsramme
Overordnet foretages ikke en ændring af detailhandelsstrukturen for Herning Kommunes
detailhandelscentre (bymidte, bydelscentre og lokalcentre). Det har i den sidste 4-årige periode fra
vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 ikke været en udvikling i detailhandlen, der gør at antallet
af m2 til detailhandel til udvalgsvarer og dagligvarer bør udvides. Dette gælder ligeledes for
detailhandel med særligt pladskrævende varer. Den nuværende detailhandelsstruktur fastholdes
derfor.
Der foretages dog i denne kommuneplan enkelte mindre ændringer i kommuneplanrammer, men
dette gøres ud fra lokale hensyn, som ikke ændrer ved den nuværende detailhandelsstruktur.
Ændringerne med redegørelse er beskrevet i de følgende underafsnit.
Det overordnede mål for detailhandelsstrukturen er tæt forbundet med at være regionalt kræftcenter.
Herning By skal med ændringer af bymidten være med til at tiltrække nye butikker og derigennem
øge detailhandelsudbuddet.
Den overordnede centerstruktur skal styrkes gennem en decentral butiksforsyning, der sikrer
dagligvare udbud i alle Herning Kommunes bysamfund. Målet er at fremme et varieret butiksudbud
- også i de små bysamfund. Det skal sikres, at der er tilgængelighed for alle transportformer til de
udlagte arealer til butiksformål.
Herning Kommune forventer i den kommende planperiode at igangsætte en detailhandelsanalyse
med henblik på, at undersøge hvordan detailhandlen kan udvikle sig frem mod 2032. Analysen
igangsættes da Herning Kommune de seneste år har oplevet et stigende pres på Herning Bymidte,
forstæder og centerbyer i forhold til placering af dagligvarebutikker i periferien af de nuværende
handelscentre. Det ønskes undersøgt hvilken betydning placering af dagligvarebutikker udenfor
handelscentrene vil få af konsekvenser for udviklingen i centrenes detailhandel. Herning bymidte
har samtidigt ændret karakter med en større andel af restauration og cafeer med mere som ikke
længere direkte kan betragtes som detailhandel. Det ønskes undersøgt hvad større projekter udenfor
Herning bymidte vil have af konsekvenser for en fremtidig udvikling af byen.
Konkrete ændringer
I Lind gives mulighed for en mindre ændring af bymidten med det formål at skabe plads til
yderligere lokal dagligvareforsyning. Eksisterende bydelscenter for Lind er på 4200 m2. Med
kommuneplanen gives mulighed for en udvidelse af bydelscenteret for Lind med 2200 m2. Dermed
får det samlede detailhandelscenter en størrelse på 6400 m2. På nuværende tidspunkt er der ca. 3000
m2 detailhandel inden for centeret fordelt på én egentlig dagligvarebutik samt flere mindre
dagligvare- og udvalgsvarebutikker. På baggrund af allerede vedtagende lokalplaner kan én
yderligere dagligvarebutik ikke realiseres inden for den eksisterende detailhandelsramme i
kommuneplanen på de 4200 m2.
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Det er Herning Kommunes vurdering, at en udvidelse af bydelscenteret for Lind, vil medvirke til at
styrke lokalkøbsandelen for bydelen, ligesom der er behov for at etablere en yderligere mulighed
for en dagligvarehandel for at sikre et varieret butiksudbud i Lind. Udvidelsen af bydelscenteret
placeres, så der vil være god tilgængelighed for alle trafikarter i Lind. Den nye butik vil ikke betyde
en ændring i oplandet for det eksisterende område, som bydelscenter Lind dækker. Det er vurderet,
at udvidelsen ikke vil have betydning for den overordnede detailhandelsstruktur for Herning
Kommune.
Konkret udarbejdes en ny kommuneplanramme 61.C4 (Detailhandelscenter i Lind), der reducerer
rammeområde 61.B7 (Boligområde ved Koustrup Allé) og giver mulighed for en dagligvarebutik på
op til 2000 m2 nordøst for eksisterende kommuneplanramme 61.C1 (Centerområde vest for Lind
Hovedgade).

Redegørelse for de konkrete udlæg
Tabellen viser de enkelte udpegninger. Oplysningerne gengives også i de enkelte
kommuneplanrammer.

Herning

Herning Bymidte
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Oversigt over kommuneplanrammer
Rammer
Dagligvare Udvalgsvare
Bestående
Detailhandel
max
max
max
detailhandel*
11.B1500
200
44.000**
77.297
B2,C32
B4-B5, B7- B8, C11,
C20, C30,
C35, OF3OF6, R1
C1
1000
1500
C2, C4-C5, 1000
1000
C7-C9, C12,
C14-C15,
C27
C3, C6, C10, 3500
2000
C23
C18
750
500
C24
3500
5000
C25
1500
1000
C26,C31,
1000
500
C34
C28
1500
1500
C29
3500
4000
C33
500
500
E2
300
300
OF1-OF2
250
250

Bydelscenter
12.C3, C6
Herning Nordøst
Bydelscenter
13.C1
Herning Nordvest
Bydelscenter Sydvest 14.C2
C3
Bydelscenter
32.C1
Gjellerup
Bydelscenter
31.C1,C2
Hammerum
Bydelscenter Lind 61.C1
61.C3
61.C4
Bydelscenter
51.C1, C2
Snejbjerg
Bydelscenter
41.BL1
Tjørring Nord
Bydelscenter
41.C2
Tjørring Syd
Lokalcenter Gl.
13.C2
Landevej
Lokalcenter
13.B1
Grundtvigsvej
Lokalcenter
12.BL5
Herning+
Lokalcenter
13.C7
holstebrovej
Bymidter
Rammer

Aulum
Gullestrup
Gødstrup
Kibæk
Sunds
Sønder Felding
Vildbjerg
Lokalcentre

Arnborg
Fasterholt
Feldborg
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01.C1-C5
15.C1, C2
54.C1
91.C2, C3
21.C1
C3-C4
95.C2
81.C1-C4
Rammer

2000

1500

6180

11.180

1754

1754

1254

1754

3000
1200
2000

1500
1000
1000

4315

5000

1036

2000

2000
1000
1800
2000
2000
2000

500
300
1000
1000
500
1000

4603

6850

2180

6400

3549

5000

2000

1000

1065

5000

3500

2000

7500

13.500

300

250

1200

1200

250

250

800

800

1200

75

0

2400

1000

-

2000

2000

Dagligvare
max

Udvalgsvare
max

Bestående

Detailhandel
max

3500
2000
1000
3500
2000
1000
3500
3500
Dagligvare
max

71.BL1-BL3 1000
73.BL1
1000
03.B3, C1
1000

2000
1000
500
2000
500
500
2000
2000
Udvalgsvare
max
500
1000
500

detailhandel*
4706**
650
0
2475
3919**
1148
6771**
Bestående
detailhandel*
0
0
500

11.500
5000
3000
8000
6600
6300
11.000
Detailhandel
max
1100
1000
2000

Haderup
Haunstrup
Hodsager
Høgild
Ilskov

Kølkær
Simmelkær
Sinding
Skarrild
Skibbild-Nøvling
Stakroge
Studsgård
Sørvad
Timring
Vind
Ørnhøj
Aflastningscentre

Aulum Nord
Aulum Syd
Herning

Vesterholmvej
(Herning)
Birk (Herning)
Dagligvareforretning
til lokalområdets
forsyning
Herning Nordvest
Herning Nordøst
Herning Nordøst
Herning Nordøst
Herning Syd
Herning Syd
Kibæk
Sunds
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02.C1-C3
1000
52.BL1-BL2 1000
04.C1, E1-E3 1000
62.E1
1000
22.B1-B2,
1000
BL1-BL2,
OF1
72.BL1-BL2 1000
23.BL1
1000
42.BL1-BL2 1000
92.BL1-BL3 1000
82.C1
1000
94.BL1
1000
53.BL1
1000
83.C1
1000
85.C1
788
86.C1
745
84.C1
1000
Rammer
Dagligvare
max

500
500
500
500
500

1000
0
953
0
88

3000
1100
2500
1000
1088

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Udvalgsvare
max

381
248
200
826
440
316
433
1867
240
232
1541
Bestående

1400
1000
2000
3000
1030
1500
1400
3000
788
745
3000
Detailhandel
max

01.BL1, E2
E6
12.C1
12.C2
12.E3
12.E13
12.E18
12.E19
12.E20

3500
3500
3500
3500
3500
0
0
0
0

detailhandel*
2000
944
2000
2531
2000
30900***
2000
10000
2000
11.716***
6000****** 0
7500****** 0
2400******* 2400
2000
0

33.E6
Rammer

0
Dagligvare
max

2500
Udvalgsvare
max

13.B13
12.B10
12.B7
12.C5
14.BL5
14.B11
91.B9
21.BL1

500
1000
1000
700
850
1000
800
1000

-

4492*****
Bestående
detailhandel*
0
1000
1000
700
850
1000
0
1000

4364
4000
30900
10000
12716
6000
10000
6000
2000****
8066****
Detailhandel
max
500
1000
1000
700
850
1000
800
1000

Sønder Felding
Tjørring
Vildbjerg

95.B1
41.OF12
81.B13

500
1000
1000

-

0
0
0

500
1000
1000

*Opgjort på baggrund af BBR-oplysninger.
**Tal opgjort med nogen usikkerhed på grund af udskiftning af butikker i den bestående
bygningsmasse.
***Alle 53.616 m2 er fastlagt i lokalplaner. Enkelte forretninger kan stå tomme.
****Anvendelsesbestemmelser begrænser yderligere typen af udvalgsvarebutikker, der kan
placeres i området.
*****Særligt pladskrævende varer.
******Udvalgsvare minimum 1500
*******Udvalgsvare minimum 1000
Særligt pladskrævende varer
By

Butiksstørrelse
Kommuneplanramme
max

Aulum

01.E4
01.E5
Birk
33.E1 og 33.E8
33.E2
Fasterholt
73.E1
Gjellerup
32.E1
Hammerum
31.E1
31.E8
Herning Nordøst 12.E1
12.E11
12.E12
12.E13
12.E14
12.E15
12.E16
12.E21
12.E4
12.E5
12.E6
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10000

2000

1000
10000

Bestående
Detailhandel max
detailhandel*
826
458
0
6953
0
405
0
0
1558
4372
4174
10000
5000
1000
2000
10000
5000
210
3089

2000
3000
4000
11793
1500
1500
2500
25.000
2000
6000
8500
10.000
5000
1000
4000
10000
5000
2000
4000

Herning Syd

Kibæk

Lind

Simmelkær
Snejbjerg
Sunds
Sønder Felding
Tjørring

12.E7
14.E1
14.E12 og 14.E5
14.E13 og 14.E8
14.E3
14.E4
14.E6
14.E7
14.E9
91.E1
91.E2
91.E3
91.E4
61.E1
61.E2
61.E3
61.E4
61.E5
23.E1
51.E2
51.E3
21.E8
95.E4
41.E3
41.E4
41.E7

*Opgjort på baggrund af BBR-oplysninger.
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5000
3000
4472
6500
1930
2218
5000
1904
139
1500
0
867
258
275
929
547
688
1500
354
1364
2200
1785
1500
2500
0
2300

5000
3000
5000
6500
3000
2500
5000
3000
1000
1500
1500
1500
1500
1500
5000
3000
2500
1500
1000
6500
6900
4000
1500
2500
2500
2300

Afgrænsning af detailhandelsudpegninger
Bymidte Aulum

Bymidte Gullestrup
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Bymidte Gødstrup

Bymidte Herning
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Bymidte Kibæk

Bymidte Sunds
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Bymidte Sønder Felding

Bymidte Vildbjerg
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Bydelscenter Gjellerup

Bydelscenter Hammerum

189

Bydelscenter Herning Nordvest

Bydelscenter Herning Nordøst
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BydelscenterHerning Sydvest

Bydelscenter Lind

191

Bydelscenter Snejbjerg

Bydelscenter Tjørring Nord

192

Bydelscenter Tjørring Syd

Aflastningscenter Aulum
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Aflastningscenter Herning

Aflastningscenter Vesterholmvej (Herning)
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Aflastningscenter Birk (Herning)

Lokalcenter Arnborg

195

Lokalcenter Fasterholt

Lokalcenter Feldborg

196

Lokalcenter Haderup

Lokalcenter Haunstrup

197

Lokalcenter Herning Gl. Landevej B1

Lokalcenter Herning Grundtvigsvej B1

198

Lokalcenter Herning HerningPlus BL5

Lokalcenter Herning Holstebrovej C7

199

Lokalcenter Hodsager

Lokalcenter Høgild

200

Lokalcenter Ilskov

Lokalcenter Kølkær

201

Lokalcenter Simmelkær

Lokalcenter Sinding

202

Lokalcenter Skarrild

Lokalcenter Skibbild-Nøvling

203

Lokalcenter Stakroge

Lokalcenter Studsgård
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Lokalcenter Sørvad

Lokalcenter Timring

205

Lokalcenter Vind

Lokalcenter Ørnhøj
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Dagligvarebutik Herning Nordvest

Dagligvarebutik Herning Nordøst B7

207

Dagligvarebutik Herning Nordøst B10

Dagligvarebutik Herning Nordøst C5
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Dagligvarebutik Herning Syd B11

Dagligvarebutik Herning Syd BL5
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Dagligvarebutik Kibæk

Dagligvarebutik Sunds

210

Dagligvarebutik Sønder Felding

Dagligvarebutik Tjørring

211

Dagligvarebutik Vildbjerg
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6573669#0 - Bilag H Placering af virksomheder

Placering af virksomheder
Lokalisering af virksomheder sker i et samspil mellem planlovgivningen og miljølovgivningen,
hvor en række faktorer som virksomhedens art, naboområders følsomhed, andre lokale forhold og
anbefalinger inddrages.
Produktions-, transport- og logistikvirksomheder stiller særlige krav i forhold til planlægning og
sikring af deres drift. For at sikre virksomhedernes udviklingsbehov er det væsentligt, at
kommuneplanen skaber gode rammer for virksomhederne.

Byrådet vil











Forebygge miljøkonflikter mellem forurenende virksomheder og følsom arealanvendelse
(f.eks. boliger og institutioner) såvel som miljøinteresser (beskyttelse af grundvand,
naturområder og lignende)
Anvise en placering for produktions-, transport-, logistikvirksomheder samt virksomheder
med særlige beliggenhedskrav uden risiko for miljømæssige konflikter med følsom
anvendelse og andre miljøinteresser
Forebygge unødig risiko for skade på personer, miljø eller ejendomme i forbindelse med
eventuelle uheld på risikovirksomheder
Placere virksomheder, produktions-, transport-, logistikvirksomheder samt virksomheder
med særlige beliggenhedskrav og forurenende fritidsaktiviteter, så der kommer færrest
mulige konflikter med eksisterende forureningsfølsomme anvendelser, for eksempel boliger.
Udlægge passende arealer til placering af produktions-, transport-, logistikvirksomheder
samt andre virksomheder med særlige beliggenhedskrav, der ikke kan placeres i
eksisterende erhvervsområder eller som har behov for en særlig beliggenhed uden for byerne
Inddrage risikoen for større uheld i forbindelse med risikovirksomheder i planlægningen,
inden der fastlægges bestemmelser om arealanvendelsen for arealer, der ligger nærmere end
500 m fra en risikovirksomhed

Retningslinjer
1. Virksomheder må ikke placeres i modstrid med den fastlagte miljøklasse, undtagen hvor en
konkret vurdering viser, at den specifikke virksomhed falder i en tilladt miljøklasse
2. Erhvervsbånd langs motorveje er tiltænkt logistik og andet transporttungt erhverv
3. Der må som udgangspunkt ikke etableres anlæg, herunder vådområder, der kan tiltrække
fugle inden for en afstand af 13 km fra Karup Lufthavn, jf. Statens Luftfartsvæsen bestemmelser om civil luftfart og Teknisk anvisning fra DMU, nr. 23 fra 2006
4. Virksomheder må kun placeres, ændres eller udvides på en måde, så grundvandet i områder
med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene
vandforsyninger uden for OSD, ikke belastes yderligere. Placering og aktiviteter skal
vurderes i forhold til risikoen for forurening af grundvandet, grundvandets sårbarhed og
grundvandsressourcens vigtighed. Se bestemmelserne i afsnittet Beskyttelse af grundvand
og drikkevand
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5. Der meddeles som udgangspunkt afslag til etablering af ”portnerboliger”, hvor ældre
byplanvedtægter og lokalplaner, ved bestemmelsen ”efter byrådets skøn”, giver mulighed
for det
Produktions-, transport-, logistikvirksomheder virksomheder med særlige beliggenhedskrav og
risikovirksomheder

6. Ved udlæg af arealer til produktions-, transport-, logistikvirksomheder og virksomheder med
særlige beliggenhedskrav, skal der sikres en sådan afstand til boliger og anden miljøfølsom
arealanvendelse, at der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsgener og sådan at der
sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold
7. Planlægning af områder omkring produktions-, transport-, logistikvirksomheder og
virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal ske med hensyntagen til disse
virksomheders særlige behov
8. For produktions-, transport-, logistikvirksomheder og virksomheder med særlige
beliggenhedskrav fastlægges konsekvenszoner i en afstand i overensstemmelse med deres
miljøgodkendelse og miljøklassificering
9. Inden for konsekvenszonerne må der ikke opføres boliger eller anden forureningsfølsom
bebyggelse eller anlæg, bortset fra bebyggelse, der er nødvendig for landbruget
10. For produktionsvirksomheder, hvor der ikke er taget konkret stilling til konsekvenszonens
udbredelse, fastlægges en generel konsekvenszone på 500 m
11. Ved planlægning inden for den generelle konsekvenszone på 500 m, kan dette kun ske efter
dialog med den konkrete virksomhed og en fastlæggelse af en konkret konsekvenszone om
virksomheden
12. Arealer til virksomheder, der indebærer en risiko for forurening af grundvandet, placeres i
overensstemmelse med retningslinjerne i Beskyttelse af grundvand og drikkevand
13. Virksomheder med megen tung godstransport samt transportcentre bør lokaliseres i områder
tæt op ad det overordnede trafiknet, så trafikale gener minimeres og sikkerhedshensynene
tilgodeses
14. Trafikken til og fra områderne må ikke påføre boliger, institutioner o.l. højere støjbelastning
end de anbefalede værdier i Miljøstyrelsens vejledninger
15. Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav må ikke anvendes til andre
erhvervstyper
16. Ved risikovirksomheder kan der i forbindelse med de interne og eksterne beredskabsplaner
fastlægges sikkerhedszoner ud fra risikoen for skade som følge af brand, eksplosion, udslip
og spredning af farlige stoffer ved de konkrete aktiviteter, der foregår på den enkelte
virksomhed
17. Risiko for større uheld skal inddrages i planlægningen, hvis arealet ligger indenfor 500 m fra
en risikovirksomhed eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra en
risikovirksomhed
18. Der må ikke placeres boliger, institutioner eller lignende i områderne

Virksomheder med stort varmeforbrug eller produktion af overskudsvarme

19. Virksomheder med stort varmeforbrug skal etableres, hvor der kan udnyttes varme fra en
større central varmeproduktion via et fjernvarmenet. Der er dog mulighed for anden
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placering, hvis virksomheden bruger overskudsvarme fra egen eller en nabovirksomheds
produktion eller ikke-fossile brændsler
20. Særligt varmeproducerende virksomheder skal som hovedregel etableres, hvor der er eller
kan etableres fjernvarmenet, der kan aftage overskudsvarmen eller hvor overskudsvarmen
kan udnyttes af nabovirksomheder

Forurenende fritidsaktiviteter

21. Udlægges der arealer til skydebaner, motorbaner og andre særligt støjende eller forurenende
fritidsanlæg, skal det fortrinsvis ske ved placering i tilknytning til eksisterende anlæg.
22. Der skal som udgangspunkt udlægges støjkonsekvenszone omkring områder udlagt til
motorsportsbaner o. l. på 1000 m. Ved konkrete projekter om placering af støjfølsom
anvendelse indenfor 1000 meter af et af disse anlæg, skal den præcise støjkonsekvenszone
fastlægges i hvert enkelt tilfælde. Inden for denne støjkonsekvenszone må der som
udgangspunkt ikke etableres støjfølsomme aktiviteter og anvendelser
23. Der skal udlægges vejledende støjkonsekvenszone omkring skydebaner. Ved konkrete
projekter om placering af støjfølsom anvendelse inden for den vejledende konsekvenszone
af en skydebane, skal den præcise støjkonsekvenszone fastlægges i hvert enkelt tilfælde.
Inden for denne støjkonsekvenszone må der som udgangspunkt ikke etableres støjfølsomme
aktiviteter og anvendelser

Redegørelse
Ved fastlæggelse af anvendelsen af planlagte arealer og placeringen af konkrete virksomheder,
herunder produktions-, transport-, logistikvirksomheder, sikres det:





at der udlægges passende arealer til erhverv og industri
at virksomheder ikke begrænses af forureningsfølsom anvendelse af naboområder
at forureningsfølsom anvendelse ikke belastes
at nabokonflikter undgås

Dette sker både ved udlæg af nye erhvervsområder og ved lokalisering af nye virksomheder,
støjende fritidsaktiviteter samt ved udvidelse af eksisterende virksomheder og støjende
fritidsaktiviteter i allerede planlagte områder.
Miljøklasser bruges som et redskab ved fastlæggelse af anvendelse af planlagte erhvervsarealer. I
rammerne for lokalplanlægning for erhvervsområder er det angivet, hvilke miljøklasser det enkelte
område er omfattet af.
Miljøklassificering foretages på grundlag af Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning
(Miljøministeriet 2002). Der er opstillet 7 miljøklasser. Til hver klasse er der tilknyttet en anbefalet
minimumsafstand til forureningsfølsom arealanvendelse. Disse anbefalede afstande kan anvendes i
planlægningssituationer.
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Klassificeringen er fastsat med henblik på at minimere gener fra især støj og diffuse, ufarlige udslip
af forurening såsom støv og lugt. Uheld som brand og eksplosion er dog ikke inddraget.
Klassificeringen gælder for en typisk virksomhed i branchen og en virksomhed kan, efter en
konkret vurdering af de miljømæssige forhold, flytte til en anden miljøklasse. I vurderingen indgår
ud over støj og lugt blandt andet driftstiden, trafik og eventuelle udendørsaktiviteter.
Alle virksomheder skal, når de er placeret og i drift, som udgangspunkt, overholde kravene i
Miljøstyrelsens vejledninger. Med en placering, der svarer til klasseinddelingen, skulle hverken støj
eller lugt normalt være et stort problem.
Opdelingen i klasser har ingen umiddelbare konsekvenser for aktuel lovlig anvendelse af
virksomhederne. Ved ændret anvendelse kan virksomhederne forvente øgede omkostninger på
grund af miljøkrav, hvis afstanden til forureningsfølsom anvendelse er mindre end den
minimumsafstand, der svarer til deres miljøklasse.
Miljøklasser

Miljøklasse
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Anbefalet
minimums
afstand til
miljøfølsom
anvendelse

Klasse 1

0m

Klasse 2

20 m

Klasse 3

50 m

Klasse 4

100 m

Klasse 5

150 m

Klasse 6

300 m

Bemærkninger

Giver ikke anledning til nævneværdig påvirkning. Omfatter
mindre forretninger, gallerier, kontorer, liberalt erhverv og små
værksteder med butik/kiosk. Kan integreres med boliger.
Giver kun en ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.
Det er mindre virksomheder af typen elektronikværksteder, mindre
engrosvirksomheder og mindre indendørs værksteder. Kan
indplaceres i boligområder.
Virksomheder som giver anledning til en mindre påvirkning af
omgivelserne. Bør ligge i egentlige erhvervsområder, men gerne
tættest på boligområder. Herunder hører mange
håndværksprægede virksomheder, med aktiviteter i dagtimerne
(bygningstømrer og -snedker, mindre smedeværksteder),
tekstilvirksomheder og visse servicevirksomheder (benzinstation
uden vaskehal, grillbar).
Mindre belastende af egentlige produktionsvirksomheder, som bør
ligge i erhvervsområder. Omfatter visse speditions- og
transportvirksomheder, bilvaskehaller og autoværksted.
Mere belastende produktionsvirksomheder, såsom
maskinfabrikker, møbelfabrikker, betonvarefabrikker,
industrilakering og diskoteker.
Disse virksomheder kan belaste omgivelserne i betydelig grad. De
bør placeres i større industriområder, så der kan blive en betydelig
afstand til følsomme naboområder. Kan med fordel placeres i
industriområder med særlige beliggenhedskrav. I klassen ligger

Klasse 7

500 m

slagterier, savværker, jern- og metalstøberier,
affaldsforbrændingsanlæg.
Denne klasse giver anledning til omfattende belastning af
omgivelserne og stiller normalt krav om særlig beliggenhed. De
bør ligge i industriområder forbeholdt virksomheder med særlige
beliggenhedskrav eller eventuelt i midten af store industriområder.
Her kan være tale om for eksempel kraftvarmeværker, bilophug
med skrotsaks og biogasanlæg.

Med hensyn til indplacering af den enkelte virksomhedstype (inkl. motorsports, knallert- og
skydebaner og øvelsesområder) henvises til Håndbog om Miljø og Planlægning (November 2004).

Bolig i erhvervsområde samt blandet bolig og erhverv
I industriområder, herunder til produktions-, transport-, logistikvirksomheder, hvor det ved ældre
byplanvedtægter og lokalplaner er tilladt at indrette bolig i forbindelse med virksomhed
(portnerbolig), skærpes støjkravene til virksomhederne i området ikke. De støjvilkår, der er
gældende for industriområdet, må accepteres, så længe boligen anvendes som portnerbolig. Der
gives ikke mulighed for at lade portnerboliger overgå til almindelig bolig, der vil betyde en
skærpelse af støjkravene for nærliggende virksomheder.
I områder med blandet bolig og erhverv, vil det være muligt at etablere virksomheder fra klasse 1
og 2 og i nogle tilfælde også klasse 3. Konsekvenserne er, at boligerne må tåle lidt mere støj end i
rene boligområder og at en erhvervsbygning ikke kan sælges/bruges til mere forurenende
anvendelser.

Produktions-, transport-, logistikvirksomheder og virksomheder med særlige
beliggenhedskrav (inkl. risikovirksomheder)
Kommunen skal udpege tilstrækkelige arealer til produktions-, transport-, logistikvirksomheder og
virksomheder med særlige krav til beliggenheden, hvor virksomhederne kan lokaliseres uden
konflikter til miljøfølsom anvendelse, vand-, natur- og grundvandsinteresser og hvor behov for
megen godstransport kan tilgodeses. Ved produktions-, transport-, logistikvirksomheder og
virksomheder fastlægges en konkret konsekvenszone, hvor der ikke må opføres boliger eller anden
forureningsfølsom bebyggelse eller anlæg, bortset fra bebyggelse, der er nødvendig for landbruget.
Ved de produktions-, transport-, logistikvirksomheder og virksomheder, hvor der ikke fastlægges en
konkret konsekvenszone, fastlægges en generel zone på 500 m. Dette skal sikre anden planlægning
kun kan foretages i dialog med virksomheden, så det sikres, at virksomhedens
udviklingsmuligheder ikke indskrænkes af anden planlægning.
Ved virksomheder med særlige beliggenhedskrav forstås blandt andet:





217

Virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen
Virksomheder, der kan påføre naboområder store gener, som for eksempel cementfabrikker,
slagterier, oparbejdning eller destruktion af affald, kemikalier og lignende, metalstøberier,
medicinalvare- og bioteknisk virksomhed samt renseanlæg
Virksomheder, der har stort vandforbrug
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Virksomheder med megen tung godstransport samt transportcentre

6573670#0 - Bilag I Byfornyelse

Byfornyelse
Byfornyelse i Herning Kommune tager udgangspunkt i Byfornyelsestrategien fra 2016, der
understøtter udviklingen af kommunens byer. Hver by har sin egen veldefineret rolle at spille i et
attraktivt bynetværk med Herning by som det centrale kraftcenter.
Byfornyelsesloven støtter gennemførelsen af en række konkrete tiltag og planer, der skaber
udvikling og forskønnelse i byerne. Byfornyelse skal således ikke forveksles med byomdannelse og
forskønnelse i almindelighed, jf. Byfornyelsesloven.
Byfornyelsesindsatsen kan ses som ét af flere redskaber til at sikre udvikling især af mindre byer og
kan med fordel koordineres med andre initiativer. Udviklingen af mindre byer kan handle om at
tiltrække nye beboere og dermed være med til at sikre grundlaget for mange af byens funktioner.
Dette kan blandt andet være fornyelse af torvet foran dagligvareforretningen. Udvikling kan også
handle om afvikling, hvor behovet kan være at få fjernet forfaldne og ofte tomme ejendomme til
fordel for eksempel et grønt mødested, udvidelse af parkeringsarealet ved idrætshallen eller
lignende.

Byrådet vil




Løbende vurdere behovet for byfornyelse i kommunens forskellige bysamfund, og
gennemføre byfornyelse (områdefornyelse, bygningsfornyelse og friarealforbedring) af
nedslidte by- og boligområder i Herning, forstæderne, centerbyerne og landsbyerne
Understøtte overordnede visioner, helhedsplaner og udviklingsplaner for centrale byområder
og kommunens større og mindre bysamfund

Redegørelse
Herning Byråd godkendte i april 2016 strategien "Byfornyelse i Herning 2017-2028".
Byfornyelsesstrategien er udarbejdet inden for rammerne af Byfornyelsesloven. Formålet med
Byfornyelsesstrategien er at give et overblik over behovet for byfornyelsesindsatsen i Herning
Kommune og dermed et grundlag for en prioritering af byfornyelsesmidlerne de kommende år.
Strategien omfatter 3 byfornyelsestyper: områdefornyelse, bygningsfornyelse og friarealforbedring.
Inden for hver af disse byfornyelsestyper er der specifikke krav, der skal opfyldes for at opnå
statslig støtte til projekterne. Strategien er tænkt som et dynamisk dokument, der revideres løbende.
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6573672#0 - Bilag N Energistrategi

Energistrategi
Mere vækst med energirigtige løsninger.
Fremtidens samfund bygger blandt andet på renere teknologi - det er derfor en forudsætning for, at
Herning Kommune kan fortsætte sin vækst og udvikling. Det nationale mål er, at Danmark skal
være uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050. Herning Kommune vil være blandt de kommuner i
Danmark, der har den laveste klimabelastning fra fossile brændstoffer pr. indbygger. For at nå
denne målsætning skal Herning Kommunes fremtidige energiforsyning være et sammenhængende
system, som effektivt integrerer forskellige vedvarende energikilder og løbende tilpasses i takt med
den teknologiske udvikling og skiftende energibehov. Konkrete retningslinjer for vindmøller,
biogas, solceller og biomasse fastsættes i underafsnit.
Herning Kommune har oprettet Bæredygtigt Herning, vi vil indgå i DK2020 samarbejdet og vi vil i
den kommende planperiode udarbejde en strategi for produktion af vedvarende energi. Det er
indsatsområder, der vil føre til nye målsætninger og indsatser, hvorfor nedenstående mål forventes
revideret.

Byrådet vil










Arbejde for, at Herning Kommune skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050
Styrke omstillingen til en energieffektiv kommune
Udnytte potentialet i energieffektive løsninger til at skabe lokal vækst og erhvervsudvikling
Indgå i tværgående samarbejder med erhverv, borgere og uddannelser om
energieffektivisering, god ressourceudnyttelse og teknologiomstilling
Formidle og synliggøre vedvarende energiløsninger og energibesparende tiltag
Indgå i samarbejde med energisektoren om omstilling til fossilfrit energisystem
Skabe gode rammevilkår for omstilling af energisystemet og energieffektivisering
Deltage i samarbejder med andre kommuner og indgå i internationale projekter om
energieffektivisering og omstilling af energisystemet
Gå forrest og vise vejen med energieffektive løsninger i kommunale aktiviteter

Byrådet vedtog i 2015 følgende delmål, der fortsat er gældende ind til nye delmål vedtages:






CO2 udledningen reduceres med 25% i perioden 2007-2015 og med 35 % i perioden 20072030
El- og varmeforsyningen skal være baseret på 100 % vedvarende energi i 2030
Co2-udlednignen fra Herning Kommunes egne aktiviteter skal reduceres med 55% i
perioden 2006-2026
El- og varmeforsyningen skal være CO2-neutral inden udgangen af 2025
Cyklende og kollektive brugere i Herning Kommune skal udgøre 25 %

Redegørelse
Energistrategien er et redskab til at tænke langsigtet og helhedsorienteret med henblik på at øge
forsyningssikkerheden og reducere afhængigheden af fossile brændsler. Det vil kræve et øget
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samarbejde med nabokommuner, energiselskaber og andre aktører at finde de optimale områder
samt at undersøge hvordan energiressourcerne bedst kan udnyttes.
Herning Kommune har et stærkt og innovativt erhvervsliv. Lokale erfaringer viser, at der er både er
penge og CO2-besparelser at hente på at energioptimere - både på kort og på langt sigt.
Energioptimeringer er med til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne, derfor skal den
innovative udvikling i erhvervslivet fortsat styrkes. Omstillingen til mere energirigtige løsninger,
som energistrategien fokuserer på, rummer et stort erhvervspotentiale. Det kan i samspil med
forsknings- og uddannelsesinstitutioner sikre fortsat vækst og udvikling for de lokale erhverv, hvor
potentialet inden for udvikling af fremtidens energi- og transportformer udnyttes og videreudvikles.
Udover at støtte energirigtig vækst og lokal beskæftigelse, skal energistrategien sikre borgere og
erhvervsliv en miljørigtig, økonomisk fordelagtig og robust energiforsyning.
Fremadrettede indsatser
Herning Kommune har etableret Bæredygtig Herning, som er en forening, hvis formål er at varetage
erhvervsaktiviteter og erhvervsudvikling indenfor bæredygtighed. Det skal ske ved blandt andet at
virke som netværk og idéudvikling blandt de deltagende medlemmer, deltage i samarbejde med
uddannelsesinstitutioner og folkeoplysende aktiviteter om bæredygtighed.
Herning Kommune vil deltage i DK2020 samarbejdet. Som partner i DK2020 skal kommunen
udarbejde en handlingsorienterede klimaplan med mål og indsatser. Planen skal dække alle sektorer,
der udleder CO2 (energiforbrug og produktion, transport, arealanvendelse/landbrug samt
klimatilpasning). Desuden skal den bygge på inddragelse og samarbejde med lokale aktører –
virksomheder og borgere, indenfor sektorerne.
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6573673#0 - Bilag S Klimatilpasning

Klimatilpasning
Klimaet ændrer sig i hele verden, og derfor skal der også planlægges for, at regnmønster ændre sig i
Herning Kommune. Det vil i perioder regne oftere og regnen vil være mere kraftig, evt. med
skybrud.
Herning Kommune vil fokusere på at komme udfordringerne i forkøbet, i forbindelse med den øget
regnmængde. Klimatilpasning og håndtering af regn- og grundvand vil indgå i arbejdet med
eksisterende bydele, ny byudvikling og i natur- og landområder rundt i kommunen. Arbejdet vil
tage afsæt i kommunens Klimatilpasningsplan, ”Strategi for klimatilpasning” fra 2018,
Spildevandsplan og øvrig planlægning med fokus herpå.
Herning Kommune gør allerede meget for at sikre de optimale løsninger til håndtering af regn- og
overfladevand og vi vil fokusere på at udnytte klimaudfordringen positivt med rekreative løsninger
og tiltag, der gavner kommunens borgere og virksomheder. Dog er der nogle løsninger, som vi ikke
kan realisere alene. Herning Kommune værdsætter derfor det gode samarbejde med nabokommuner
og forsyningsselskaber.

Byrådet vil
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I eksisterende byområder undersøge hvilke pladser og arealer, der er egnet til midlertidigt at
opmagasinere overfladevand ved ekstremregn (skybrud)
I eksisterende byområder undersøge hvilke veje, der hensigtsmæssigt kan bruges som
strømningsveje ved ekstremregn (skybrud)
Ved byomdannelse og større ændringer i det eksisterende bymiljø, sikre mod og afværge, at
der er væsentlig risiko for at eventuelle arealer med oversvømmelsesrisiko ved
overfladevand ved ekstremregn (skybrud) siver ud til naboområder
Ved planlægning for ny byudvikling og inddragelse af landbrugsjord vil vi sørge for, at
planområdet så vidt muligt kan håndtere ekstrem regn hændelser enten i det konkrete
boligområde eller i direkte tilknytning hertil, serviceniveauet for konkrete
byudviklingsområder fastlægges i planperioden
Have opmærksomhed på høj grundvandsstand samt stigende grundvand, når nye bydele og
infrastruktur planlægges
Gøre en indsats for at stoppe yderligere belastning af kloaksystemet ved fx
separatkloakering
Undersøge muligheden for håndtering og opsamling af afstrømmende vand (ved
ekstremregn og koblede regnhændelser) i f.eks. våde enge samt til rekreativ anvendelse i
byrummet
Arbejde med lokal afledning og anvendelse af regnvand (LAR-løsninger), der blandt andet
omfatter nedsivning, vådområder, regnbede og grønne tage
Reservere kommunale arealer til opmagasinering af vand ved ekstreme regnhændelser i
eksempelvis Herning og Vildbjerg
Undersøge løsninger, der kan reducere problemer med stigende grundvandsspejl i blandt
andet Sunds, som følge af kloakseparering i kombination med klimaforandringer
Arbejde målrettet med klimatilpasning i lokalplanlægningen
Fremme forståelse, formidling og gennemførelse af nødvendige tiltag over for kommunens
borgere og virksomheder




Arbejde for et tæt samarbejde med nabokommuner, hvor det er relevant i forhold til
klimatilpasningsprojekter
Deltage i internationale EU-projekter med fokus på klimatilpasning

Retningslinjer
1. Der skal arbejdes på at mindske risikoen for oversvømmelse i de udpegede risikoområder, der
fremgår af risikokortet
2. Der må så vidt muligt ikke udlægges byudviklingsområder inden for arealer med øget risiko for
oversvømmelse eller inden for områder med overfladenært grundvand
3. Der skal så vidt muligt reserveres areal til, at nye byudviklingsområder kan håndtere ekstrem regn
hændelser
4. De udpegede arealer på kortbilag 5 kan i tilfælde af ekstremregn (skybrud) anvendes til
opmagasinering af vand
5. De udpegede arealer på kortbilag 5 skal friholdes for bebyggelse m.v., der kan vanskeliggøre eller
forhindre etablering af opmagasineringsarealer. Der kan ikke meddeles landzonetilladelser til
byggeri og anlæg i de udpegede områder

Redegørelse
Generelt om klimatilpasning i Herning Kommune
Herning Kommune fokuserer på at se muligheder fremfor begrænsninger i forhold til
klimatilpasningen i kommunen. Derudover bliver der fokuseret på lokale løsninger, hvor
klimaudfordringen kan udnyttes til at skabe eller forbedre rekreative og naturmæssige områder.
Der er på nationalt plan udarbejdet et kort over 10 risikoområder, hvor Herning Kommune er ikke
blandt de udpegede områder. Herning Kommune er derfor ikke omfattet af kravet om udarbejdelse
af en risikostyringsplan og det dertilhørende. Der er dog stadig udfordringer med klimatilpasningen
i kommunen, som er nødvendige at planlægge for. Dette er særligt i forhold til den øget
regnmængde.
Når det regner mere end Herning Vands system kan og skal kunne håndtere (Herning Vands
serviceniveau) er det hensigtsmæssigt, at det ekstra vand (ekstremregn) ledes derhen, hvor det gør
mindst skade. Det kan for eksempel være til grønne områder frem for at oversvømme de tilstødende
grunde og boliger. Veje og stier kan her oplagt bruges som transportkorridorer/transportveje.
Veje, stier og tunneller skal ikke bruges til decideret opbevaring af vand, men der kan i perioder stå
vand i forbindelse med ekstremregn, indtil vandet naturligt kan strømme af.
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Som virkemiddel i skybrudssikring vil Herning Kommune i byudviklingsområder, og i forbindelse
med byomdannelse, planlægge for at vejene, hvis det er muligt, skal fungere som vandveje for
ekstremregn. Herning Kommune vil også identificere egnede arealer, der kan anvendes til at
modtage og opbevare ekstremregn. Derudover vil Herning Kommune i højere grad end tidligere
indtænke LAR-løsninger i vejarealerne både i nye veje og ved renovering af eksisterende veje.

Risikoområder
I alle byområder er det relevant at regne på, hvor der kan ske oversvømmelser på grund af
overbelastning af kloaksystemet efter regn. Dette er sket i forbindelse med udarbejdelsen af
”Klimatilpasningsplanen” fra 2014.
Data og beregninger for oversvømmelse som følge af regnvandsoverbelastede kloaksystemer er
udført for samtlige kloakoplande i Herning Kommune.
Der er foretaget dynamiske modelberegninger med nedbørshændelser svarende til 5, 10, 20, 50 og
100 års gentagelsesperioder. Regnintensiteten er fremskrevet, så den gælder for regn i år 2100.
Risikokortet er fremstillet ved at kombinere et kort, der viser områder, hvor der statistisk set kan
forekomme skadestruende oversvømmelse (oversvømmelseskortet). Kortet viser en "stiliseret"
geografisk fordeling af værdier, som kan tage skade ved oversvømmelse (værdikortet).
Risiko er således sandsynlighed gange værditab udtrykt i kroner. Risikoen anvendes relativt og
angives ved en 3-trinsskala: Høj, middel, lav.

Centerbyer
Der er flere steder i Vildbjerg, hvor de nærliggende vandløb går over deres breder, når det regner
meget. Derfor er Herning Vand i fuld gang med at lave nye regnvandsbassiner, der skal forsinke
vandtilførslen fra byen.
I Sunds løber der rigtig meget rent grundvand til Herning Vands ledninger. Dette vand føres til
renseanlægget, hvor det rene vand blandes med spildevand. Derfor er ledningerne i fuld gang med
at blive gjort tætte. I specielt den ældre del af byen kan husejere med kældre risikere, at
grundvandet stiger på grund af de tætte ledninger, og fordi det ser ud til, at vejrmønstret ændrer sig,
så det vil regne mere om vinteren i fremtiden. Sammen med Herning Vand er Herning Kommune
ved at undersøge mulighederne for at mindske risikoen for, at grundvandet stiger i byen.
I Sdr. Felding hænder det, at vandstanden i Skjern Å stiger så meget, at de lavere dele af byen bliver
oversvømmet. I den kommende planperiode vil Herning Kommune derfor undersøge mulighederne
for at mindske risikoen for oversvømmelser i byen.

Herning By og forstæder
Der er sket en betydelig urbanisering og udvikling af Herning By, som er med til at øge
vandstanden i Herningsholm Å. Hvis der udpeges lavtliggende områder i oplandet, hvor der kan
accepteres periodiske oversvømmelser, vil det være muligt at etablere naturprægede
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oversvømmelser, der vil kunne forsinke og udjævne vandføringen i vandløbet og dermed reducere
omfanget af oversvømmelser længere nede i vandløbet.
Herningsholm Å løber øst, nord og vest for Herning By og modtager her store mængder
overfladevand fra både Herning og omegnsbyerne og fra et stort landbrugsopland. Kommunen har
siden 2010 haft en vandstandsmåler stående i Herningsholm Å ved Silkeborgvej i den sydlige del af
byen. Denne måler viser, at vandstanden i vandløbet ofte stiger dramatisk ved større regnmængder,
og da vandstanden ikke altid er faldet igen før den næste byge, er der ved flere lejligheder opstået
problemer for de nedstrøms liggende arealer, golfbane og kolonihaver, der er blevet oversvømmet.
Gennem klimatilpasningsprojekter, som kaldes KLIT-projekter, er det muligt at forsinke
overfladevand fra oplandet for at sikre større kapacitet i Herningsholm Å. Ved at forsinke
overfladevandet minimeres risikoen for, at vandløbet går over sine bredder og oversvømmer dele af
Herning og landbrugsarealer nedstrøms Herning by. Der er desuden problemer med udløbet fra
Herning Centralrenseanlæg, der flere gange har haft svært ved at udlede renset spildevand på grund
af for høj vandstand i Herningsholm Å.

KLIT-projekter
Klimatilpasningsprojekterne (KLIT-projekterne) i Herning Kommune skal sikre, at vandløbene
oversvømmes de rigtige steder og vandet forsinkes nedløbs. De store mængder nedbør påvirker ikke
kun mængden af vandet i vandløbene, men også vandets hastighed. Høje hastigheder kan være hårdt
for både plante- og dyrelivet i å-løbene. KLIT-projekterne har til formål at opmagasinere eller
aflede de store regnmængder så vandets hastighed ikke bliver for høj og at å-løbene ikke
oversvømmes opstrøms, hvor det kan forårsage skader af høj økonomisk værdig. KLIT-projekterne
er derved et godt og velfungerende redskab til at tilpasse Herning Kommune til den øget
regnmængde.
Der er gennemført en screening, som har gjort det muligt at udpege arealer, der, naturligt eller på
grund af tidligere aktiviteter i området, ligger 0,5-1 meter eller mere under det omgivende terræn.
På disse arealer kan der etableres KLIT-projekter. Herning Kommunes KLIT-projekter er som
følger:
KLIT 1: Hammerum Å/Kløvervej (udført).
KLIT 2: Knudmosen/Miljøvej (sat på pause)
KLIT 3: Lillelund Engpark (udført)
KLIT 4: Sundsvej-Gullestrupvej (under skitsering/udarbejdelse)
KLIT 5: Tyvkær Bæk (skal undersøges nærmere)
KLIT 6: Gjellerup Enge (skal undersøges nærmere)
KLIT 7: Spinkebjerg (udført)
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KLIT-projekterne skal fungere som både vandmagasin og naturområde og derved også opfylde det
rekreative behov for kommunens borgere. Nedenfor ses en kort beskrivelse af de ikke gennemførte
KLIT-projekter i Herning Kommune.
Knudmosen/Miljøvej (KLIT 2)
I den østlige del af Knudmosen ligger der store muligheder for at etablere en forsinkelse af
afstrømningen videre til Herningsholm Å. Periodiske oversvømmelser af Knudmosen kan influere
på områdets nuværende anvendelse med græssende kvæg samt vandreruter. Da der er tale om
periodiske oversvømmelser, vil området dog kunne bevare sin anvendelse en del af året.
Sundsvej-Gullestrupvej (KLIT 4)
Nedstrøms golfbanen på strækningen mellem Sundsvej-Gullestrupvej er der betydelige lavninger i
ådalen. Disse kan udnyttes ved en kombination af en hævning af vandløbsbunden og etablering af
lave områder.
Vandparkering langs Tyvkær Bæk (KLIT 5)
Vandløbet modtager store mængder overfladevand fra et meget stort opland. Det betyder, at
vandmængden til tider øges markant, hvorved store mængder af vand sendes igennem det lille
vandløb. Det går hårdt ud over vandløbets dyreliv. Dette kan ændres ved at finde steder, hvor
vandet forsinkes undervejs.
Oversvømmelsesområde i Gjellerup Enge (KLIT 6)
I planperioden vil Herning Kommune undersøge muligheden for at nedsætte belastningen af
Herningsholm Å ved at lede overfladevandet fra Hammerum og Gjellerup området ud i det lave
område nord for Nabkær. Området kan desuden blive et spændende naturområde, som kan opleves
fra cykelstien. Det gøres, som led i helhedsplanen for området, i forbindelse med vandhåndtering af
Hammerup og Gjellerup.

Samarbejde med Holstebro om dæmning
Holstebro by er flere gange de seneste år blevet udsat for oversvømmelser i vinterhalvåret i
forbindelse med kombinationen af tøbrud og nedbør eller langvarig kraftig regn. For at beskytte
Holstebro by mod oversvømmelser fra Storå og for at der til enhver tid kan afledes regnvand fra
befæstede arealer i Holstebro by til Storå, ønsker Holstebro Kommune at etablere et
klimatilpasningsanlæg opstrøms Holstebro by.
Klimatilpasningsanlægget har til formål at styre vandføringen gennem byen, så
oversvømmelsesrisikoen i Holstebro Midtby minimeres. Anlægget virker ved, at der i en
oversvømmelsestruende situation tilbageholdes vand i Vandkraftsøen og i ådalen opstrøms
Holstebro by. Klimatilpasningsanlægget vil kun træde i kraft ved situationer, der ellers ville
medføre udbredt oversvømmelse i Holstebro midtby, hvilket forventes at ske omkring hver femte
år.
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Klimatilpasningsanlægget består af en ny dæmning i Storådalen, en ny dæmning i Vandkraftsøen
og et højtvandsværn ved Vigen - alle anlæg beliggende i Holstebro Kommune. Ved etablering af en
dæmning i Storådalen vil det være muligt at tilbageholde op til 3 millioner kubikmeter vand i
ådalen opstrøms dæmningen, ved at opstuve vandet til maksimalt kote 20,0 meter (DVR), hvorved
omfanget af oversvømmelser reduceres i Holstebro Midtby. Under storm må der maksimalt stuves
til kote 19,5 meter (DVR). Oversvømmelsesarealet opstrøms den nye dæmning i Storådalen dækker
et areal på i alt omkring 150 ha, hvoraf omkring 30 ha er beliggende i Herning Kommune.

Figur 1 – Klimatilpasningsanlæggets placering er markeret med orange, oversvømmelsesarealerne er markeret med blåt og
kommunegrænsen er markeret ved en hvid prikket linje.

EU-samarbejde
Topsoil
Herning Kommunen deltager i projektet ”Topsoil”, der kan være med til at finde løsninger, som kan
reducere problemer med stigende grundvandsspejl i blandt andet Sunds. I ”Topsoil”-projektet vil
der være mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige deltagende parter fra både ind- og udland.
Projektet vil desuden inddrage Herning Vand A/S og nationale vidensinstitutioner.
Coast 2 coast
Kommunen deltager sammen med Region Midt og en række andre midtjyske kommuner og
partnere i projektet ”Coast 2 coast”, der kan være med til at finde lokale løsninger. I ”Coast 2
coast”-projektet vil Storåkommunerne arbejde frem mod at gøre Region Midt mere klimarobust ved
at undersøge forslag til løsninger, som kan tilbageholde overfladevand i samarbejde med de lokale
landmænd. Projektet inddrager forsyningsselskaber og nationale vidensinstitutioner.
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6573675#0 - Bilag T Højspænding og naturgasanlæg

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.
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 baggrund af etableringen af 400 kV forbindelsen,
kabellægges 150 kV forbindelsen Skive-Herning som kompensation for, at 400 kV ledningen
etableres primært som luftledning.
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.

Byrådet vil







Arbejde for, at kabellægning af el-ledninger sker, hvor luftledninger i dag giver de største
landskabelige gener, eller hvor de påvirker byudviklingen i negativ retning
Følge de statslige udmeldinger på el-området 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
Arbejde for en kabellægning af alle luftbårne anlæg, såvel 60 kV som 150 kV og 400 kV
prioriteres i samarbejde med ledningsejerne

Retningslinjer
1. Arealreservationer til højspændingsanlæg fremgår af kortbilag 5
2. Der kan gennem Herning Kommune etableres 400 kV ledning til forbindelse af Idomlund og
Endrup
3. 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)
4. 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, som kan true leveringssikkerheden for naturgas. Mindre betydende afvigelser fra
de reserverede arealer accepteres
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Redegørelse
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 og
N1.
Elnettet består af såvel luftledninger som kabler, der er lagt i jorden. Forsyningsnettet på det laveste
niveau - lavspændingsnettet - er stort set kabellagt.
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6573676#0 - Bilag G Detailhandel

Detailhandel
Detailhandelen spiller en central rolle for Herning Kommune i forhold til at sikre en positiv
udvikling i kommunen. Herning Kommunes detailhandelsstruktur er baseret på Herning Byråds mål
om at være regionalt kraftcenter. Derudover er det ønsket at styrke bynetværket i kommunen
gennem identitetsstærke centerbyer, hvor strategier for de enkelte byer er medvirkende til at udvikle
detailhandlen i en positiv retning.

Byrådet vil





Styrke Herning Bys status som regionalt kraftcenter ved at arbejde målrettet med ændringer
af bymidten, som kan være medvirkende til at tiltrække nye butikker og derigennem øge
detailhandelsudbuddet
Opretholde den overordnede centerstruktur med en decentral butiksforsyning ved at sikre
mulighed for lokal forsyning af dagligvarer i alle Herning Kommunes bysamfund
I planperioden igangsætte en detailhandelsanalyse med henblik på, at undersøge hvordan
detailhandlen kan udvikle sig frem mod 2032

Retningslinjer
1. Den samlede detailhandelsstruktur, der ligger til grund for placeringen af nye butiksområder
fremgår af kortene og teksten nedenfor
2. Der kan i forbindelse med en virksomheds produktionslokaler planlægges for en butik til
salg af egne varer på 5 % af virksomhedens erhvervsareal dog maksimalt 300 m²
Retningslinjer for Herning Bymidte
3. Det samlede detailhandelsareal for Herning Bymidte må maksimalt være 77.297 m2
4. Der kan for Herning Bymidte, hvor det ikke er specifikt fastlagt i kommuneplanrammerne,
placeres 15.263 m2 bruttoetageareal til ny detailhandel. Dette gælder for 11.C3-C5, 11.C7C10, 11.C15, 11.C18 og 11.C34
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Retningslinjer for detailhandelsstrukturen
Herning Kommunes detailhandelsstruktur er baseret på at sikre en god lokal dagligvareforsyning
samt sikre et bredt udvalg af udvalgsvarer for hele kommunen. De enkelte byer og bydele skal
derfor især medvirke til at sikre lokal dagligvarehandel og derigennem skabe grundlag for lokale
udvalgsvarebutikker, der medvirker til at sikre en decentral detailhandelsstruktur.
Detailhandelsstrukturen er baseret på, at de udlagte arealer til butiksformål har et opland, som
knytter sig direkte til det bysamfund butikkerne er udlagt i.
Herning Bymidte og Herning Aflastningscenter er de primære handelsområder i kommunen for
særligt udvalgsvarer. Centrene har stor betydning for, at Herning Kommunes borgere har adgang til
et bredt udbud af varer.
Detailhandelsområderne i Herning Kommune er inddelt i fire forskellige kategorier: bymidte,
bydelscentre, lokalcentre samt aflastningscentre.

Bymidte
Aulum, Gullestrup, Herning (se afsnit nedenfor), Kibæk, Sunds, Sdr. Felding, Vildbjerg.

Lokalcentre
Arnborg, Fasterholt, Feldborg, Haderup, Haunstrup, Hodsager, Høgild, Ilskov, Kølkær, Simmelkær,
Sinding, Skarrild, Skibbild, Stakroge, Studsgård, Sørvad, Timring, Vind, Ørnhøj.

Aflastningscentre
Aulum Nord, Aulum Syd, Herning, Vesterholmvej (Herning), Birk
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Herning by
Herning by er den eneste by i Herning Kommune, hvor der er bydelscentre. Herning by opdeles i
følgende centertyper:
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Herning Bymidte
Aflastningscenter Herning
Aflastningscenter Vesterholmvej
Aflastningscenter Birk
Bydelscenter Gjellerup
Bydelscenter Hammerum
Bydelscenter Herning Nordvest
Bydelscenter Herning Nordøst
Bydelscenter Herning Sydvest
Bydelscenter Lind
Bydelscenter Snejbjerg
Bydelscenter Tjørring Nord
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Bydelscenter Tjørring Syd
Lokalcenter GL Landevej
Lokalcenter Grundvigsvej
Lokalcenter Herning+
Lokalcenter Holstebrovej

Redegørelse
Redegørelse for ændringer i detailhandelsrammerne i forbindelse med Herning Kommuneplan
2021-2032.

Den overordnede detailhandelsramme
Overordnet foretages ikke en ændring af detailhandelsstrukturen for Herning Kommunes
detailhandelscentre (bymidte, bydelscentre og lokalcentre). Det har i den sidste 4-årige periode fra
vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 ikke været en udvikling i detailhandlen, der gør at antallet
af m2 til detailhandel til udvalgsvarer og dagligvarer bør udvides. Dette gælder ligeledes for
detailhandel med særligt pladskrævende varer. Den nuværende detailhandelsstruktur fastholdes
derfor.
Der foretages dog i denne kommuneplan enkelte mindre ændringer i kommuneplanrammer, men
dette gøres ud fra lokale hensyn, som ikke ændrer ved den nuværende detailhandelsstruktur.
Ændringerne med redegørelse er beskrevet i de følgende underafsnit.
Det overordnede mål for detailhandelsstrukturen er tæt forbundet med at være regionalt kræftcenter.
Herning By skal med ændringer af bymidten være med til at tiltrække nye butikker og derigennem
øge detailhandelsudbuddet.
Den overordnede centerstruktur skal styrkes gennem en decentral butiksforsyning, der sikrer
dagligvare udbud i alle Herning Kommunes bysamfund. Målet er at fremme et varieret butiksudbud
- også i de små bysamfund. Det skal sikres, at der er tilgængelighed for alle transportformer til de
udlagte arealer til butiksformål.
Herning Kommune forventer i den kommende planperiode at igangsætte en detailhandelsanalyse
med henblik på at undersøge, hvordan detailhandlen kan udvikle sig frem mod 2032. Analysen
igangsættes, da Herning Kommune de seneste år har oplevet et stigende pres på Herning Bymidte,
forstæder og centerbyer i forhold til placering af dagligvarebutikker i periferien af de nuværende
handelscentre. Det ønskes undersøgt, hvilken betydning placering af dagligvarebutikker udenfor
handelscentrene vil få af konsekvenser for udviklingen i centrenes detailhandel. Herning bymidte
har samtidigt ændret karakter med en større andel af restauration og cafeer med mere, som ikke
længere direkte kan betragtes som detailhandel. Det ønskes undersøgt hvad større projekter udenfor
Herning bymidte vil have af konsekvenser for en fremtidig udvikling af byen.
Konkrete ændringer
I Lind gives mulighed for en mindre ændring af bymidten med det formål at skabe plads til
yderligere lokal dagligvareforsyning. Eksisterende bydelscenter for Lind er på 4200 m2. Med
kommuneplanen gives mulighed for en udvidelse af bydelscenteret for Lind med 2200 m2. Dermed
får det samlede detailhandelscenter en størrelse på 6400 m2. På nuværende tidspunkt er der ca. 3000
m2 detailhandel inden for centeret fordelt på én egentlig dagligvarebutik samt flere mindre
dagligvare- og udvalgsvarebutikker. På baggrund af allerede vedtagende lokalplaner kan én
yderligere dagligvarebutik ikke realiseres inden for den eksisterende detailhandelsramme i
kommuneplanen på de 4200 m2.
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Det er Herning Kommunes vurdering, at en udvidelse af bydelscenteret for Lind, vil medvirke til at
styrke lokalkøbsandelen for bydelen, ligesom der er behov for at etablere en yderligere mulighed
for en dagligvarehandel for at sikre et varieret butiksudbud i Lind. Udvidelsen af bydelscenteret
placeres, så der vil være god tilgængelighed for alle trafikarter i Lind. Den nye butik vil ikke betyde
en ændring i oplandet for det eksisterende område, som bydelscenter Lind dækker. Det er vurderet,
at udvidelsen ikke vil have betydning for den overordnede detailhandelsstruktur for Herning
Kommune.
Konkret udarbejdes en ny kommuneplanramme 61.C4 (Detailhandelscenter i Lind), der reducerer
rammeområde 61.B7 (Boligområde ved Koustrup Allé) og giver mulighed for en dagligvarebutik på
op til 2000 m2 nordøst for eksisterende kommuneplanramme 61.C1 (Centerområde vest for Lind
Hovedgade).

Redegørelse for de konkrete udlæg
Tabellen viser de enkelte udpegninger. Oplysningerne gengives også i de enkelte
kommuneplanrammer.

Herning

Herning Bymidte
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Oversigt over kommuneplanrammer
Rammer
Dagligvare Udvalgsvare
Bestående
Detailhandel
max
max
max
detailhandel*
11.B1500
200
44.000**
77.297
B2,C32
B4-B5, B7- B8, C11,
C20, C30,
C35, OF3OF6, R1
C1
1000
1500
C2, C4-C5, 1000
1000
C7-C9, C12,
C14-C15,
C27
C3, C6, C10, 3500
2000
C23
C18
750
500
C24
3500
5000
C25
1500
1000
C26,C31,
1000
500
C34
C28
1500
1500
C29
3500
4000
C33
500
500
E2
300
300
OF1-OF2
250
250

Bydelscenter
12.C3, C6
Herning Nordøst
Bydelscenter
13.C1
Herning Nordvest
Bydelscenter Sydvest 14.C2
C3
Bydelscenter
32.C1
Gjellerup
Bydelscenter
31.C1,C2
Hammerum
Bydelscenter Lind 61.C1
61.C3
61.C4
Bydelscenter
51.C1, C2
Snejbjerg
Bydelscenter
41.BL1
Tjørring Nord
Bydelscenter
41.C2
Tjørring Syd
Lokalcenter Gl.
13.C2
Landevej
Lokalcenter
13.B1
Grundtvigsvej
Lokalcenter
12.BL5
Herning+
Lokalcenter
13.C7
holstebrovej
Bymidter
Rammer

Aulum
Gullestrup
Gødstrup
Kibæk
Sunds
Sønder Felding
Vildbjerg
Lokalcentre

Arnborg
Fasterholt
Feldborg
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01.C1-C5
15.C1, C2
54.C1
91.C2, C3
21.C1
C3-C4
95.C2
81.C1-C4
Rammer

2000

1500

6180

11.180

1754

1754

1254

1754

3000
1200
2000

1500
1000
1000

4315

5000

1036

2000

2000
1000
1800
2000
2000
2000

500
300
1000
1000
500
1000

4603

6850

2180

6400

3549

5000

2000

1000

1065

5000

3500

2000

7500

13.500

300

250

1200

1200

250

250

800

800

1200

75

0

2400

1000

-

2000

2000

Dagligvare
max

Udvalgsvare
max

Bestående

Detailhandel
max

3500
2000
1000
3500
2000
1000
3500
3500
Dagligvare
max

71.BL1-BL3 1000
73.BL1
1000
03.B3, C1
1000

2000
1000
500
2000
500
500
2000
2000
Udvalgsvare
max
500
1000
500

detailhandel*
4706**
650
0
2475
3919**
1148
6771**
Bestående
detailhandel*
0
0
500

11.500
5000
3000
8000
6600
6300
11.000
Detailhandel
max
1100
1000
2000

Haderup
Haunstrup
Hodsager
Høgild
Ilskov

Kølkær
Simmelkær
Sinding
Skarrild
Skibbild-Nøvling
Stakroge
Studsgård
Sørvad
Timring
Vind
Ørnhøj
Aflastningscentre

Aulum Nord
Aulum Syd
Herning

Vesterholmvej
(Herning)
Birk (Herning)
Dagligvareforretning
til lokalområdets
forsyning
Herning Nordvest
Herning Nordøst
Herning Nordøst
Herning Nordøst
Herning Syd
Herning Syd
Kibæk
Sunds
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02.C1-C3
1000
52.BL1-BL2 1000
04.C1, E1-E3 1000
62.E1
1000
22.B1-B2,
1000
BL1-BL2,
OF1
72.BL1-BL2 1000
23.BL1
1000
42.BL1-BL2 1000
92.BL1-BL3 1000
82.C1
1000
94.BL1
1000
53.BL1
1000
83.C1
1000
85.C1
788
86.C1
745
84.C1
1000
Rammer
Dagligvare
max

500
500
500
500
500

1000
0
953
0
88

3000
1100
2500
1000
1088

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Udvalgsvare
max

381
248
200
826
440
316
433
1867
240
232
1541
Bestående

1400
1000
2000
3000
1030
1500
1400
3000
788
745
3000
Detailhandel
max

01.BL1, E2
E6
12.C1
12.C2
12.E3
12.E13
12.E18
12.E19
12.E20

3500
3500
3500
3500
3500
0
0
0
0

detailhandel*
2000
944
2000
2531
2000
30900***
2000
10000
2000
11.716***
6000****** 0
7500****** 0
2400******* 2400
2000
0

33.E6
Rammer

0
Dagligvare
max

2500
Udvalgsvare
max

13.B13
12.B10
12.B7
12.C5
14.BL5
14.B11
91.B9
21.BL1

500
1000
1000
700
850
1000
800
1000

-

4492*****
Bestående
detailhandel*
0
1000
1000
700
850
1000
0
1000

4364
4000
30900
10000
12716
6000
10000
6000
2000****
8066****
Detailhandel
max
500
1000
1000
700
850
1000
800
1000

Sønder Felding
Tjørring
Vildbjerg

95.B1
41.OF12
81.B13

500
1000
1000

-

0
0
0

500
1000
1000

*Opgjort på baggrund af BBR-oplysninger.
**Tal opgjort med nogen usikkerhed på grund af udskiftning af butikker i den bestående
bygningsmasse.
***Alle 53.616 m2 er fastlagt i lokalplaner. Enkelte forretninger kan stå tomme.
****Anvendelsesbestemmelser begrænser yderligere typen af udvalgsvarebutikker, der kan
placeres i området.
*****Særligt pladskrævende varer.
******Udvalgsvare minimum 1500
*******Udvalgsvare minimum 1000
Særligt pladskrævende varer
By

Butiksstørrelse
Kommuneplanramme
max

Aulum

01.E4
01.E5
Birk
33.E1 og 33.E8
33.E2
Fasterholt
73.E1
Gjellerup
32.E1
Hammerum
31.E1
31.E8
Herning Nordøst 12.E1
12.E11
12.E12
12.E13
12.E14
12.E15
12.E16
12.E21
12.E4
12.E5
12.E6
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10000

2000

1000
10000

Bestående
Detailhandel max
detailhandel*
826
458
0
6953
0
405
0
0
1558
4372
4174
10000
5000
1000
2000
10000
5000
210
3089

2000
3000
4000
11793
1500
1500
2500
25.000
2000
6000
8500
10.000
5000
1000
4000
10000
5000
2000
4000

Herning Syd

Kibæk

Lind

Simmelkær
Snejbjerg
Sunds
Sønder Felding
Tjørring

12.E7
14.E1
14.E12 og 14.E5
14.E13 og 14.E8
14.E3
14.E4
14.E6
14.E7
14.E9
91.E1
91.E2
91.E3
91.E4
61.E1
61.E2
61.E3
61.E4
61.E5
23.E1
51.E2
51.E3
21.E8
95.E4
41.E3
41.E4
41.E7

*Opgjort på baggrund af BBR-oplysninger.
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5000
3000
4472
6500
1930
2218
5000
1904
139
1500
0
867
258
275
929
547
688
1500
354
1364
2200
1785
1500
2500
0
2300

5000
3000
5000
6500
3000
2500
5000
3000
1000
1500
1500
1500
1500
1500
5000
3000
2500
1500
1000
6500
6900
4000
1500
2500
2500
2300

Afgrænsning af detailhandelsudpegninger
Bymidte Aulum

Bymidte Gullestrup
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Bymidte Gødstrup

Bymidte Herning
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Bymidte Kibæk

Bymidte Sunds
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Bymidte Sønder Felding

Bymidte Vildbjerg
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Bydelscenter Gjellerup

Bydelscenter Hammerum
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Bydelscenter Herning Nordvest

Bydelscenter Herning Nordøst

245

BydelscenterHerning Sydvest

Bydelscenter Lind
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Bydelscenter Snejbjerg

Bydelscenter Tjørring Nord

247

Bydelscenter Tjørring Syd

Aflastningscenter Aulum

248

Aflastningscenter Herning

Aflastningscenter Vesterholmvej (Herning)

249

Aflastningscenter Birk (Herning)

Lokalcenter Arnborg

250

Lokalcenter Fasterholt

Lokalcenter Feldborg

251

Lokalcenter Haderup

Lokalcenter Haunstrup

252

Lokalcenter Herning Gl. Landevej B1

Lokalcenter Herning Grundtvigsvej B1

253

Lokalcenter Herning HerningPlus BL5

Lokalcenter Herning Holstebrovej C7

254

Lokalcenter Hodsager

Lokalcenter Høgild

255

Lokalcenter Ilskov

Lokalcenter Kølkær

256

Lokalcenter Simmelkær

Lokalcenter Sinding

257

Lokalcenter Skarrild

Lokalcenter Skibbild-Nøvling

258

Lokalcenter Stakroge

Lokalcenter Studsgård

259

Lokalcenter Sørvad

Lokalcenter Timring

260

Lokalcenter Vind

Lokalcenter Ørnhøj

261

Dagligvarebutik Herning Nordvest

Dagligvarebutik Herning Nordøst B7

262

Dagligvarebutik Herning Nordøst B10

Dagligvarebutik Herning Nordøst C5

263

Dagligvarebutik Herning Syd B11

Dagligvarebutik Herning Syd BL5

264

Dagligvarebutik Kibæk

Dagligvarebutik Sunds

265

Dagligvarebutik Sønder Felding

Dagligvarebutik Tjørring

266

Dagligvarebutik Vildbjerg
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6573677#0 - Bilag K Kulturarv

Kulturarv
I de senere år er man blevet opmærksom på, at kulturarv ikke behøver at være enkeltstående
bygninger eller enkelte genstande, men også kan være en helhed af mange elementer. I Herning
Kommune arbejder vi med flere termer: Nationalt industriminde, særligt værdifulde kulturmiljøer,
kulturmiljøer og kulturarvsarealer.
Herning Kommune har en særlig forpligtelse til at behandle kulturværdierne med omhu. Samtidig er
der særlige muligheder for at inddrage kulturmiljøerne i udviklingen og profileringen af Herning
Kommune.
Udpegningerne af kulturarven er i Herning Kommune klassificeret efter 4 hovedfortællinger: 1. Det
gamle kulturlandskab, 2. Opdyrkningen af landskabet, 3. Det moderne by- og industrisamfund samt
4. Kirker, Kirkegårde og kapeller. Herning Kommune vil desuden på sigt udpege yderligere
regionale kulturmiljøer i Herning Kommune, som kan være med til at understøtte de fire
hovedfortællinger.

Byrådet vil,
•
•
•
•
•

Øge fokuseringen på de væsentligste kulturmiljøer
Bevare kulturarven i byen og i det åbne land
Indsamle viden om og dokumentation af de kulturhistoriske bevaringsværdier til brug for
vurdering af, hvorledes hensynet til kulturmiljøer og kulturelementer varetages bedst muligt
Synliggøre og markedsføre Tekstilbyen Herning
Støtte formidling af kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier på
en måde, der giver borgerne og besøgende indblik i og forståelse for de værdier, der skal
beskyttes

Retningslinjer
1. Ved planlægning i områder angivet på kortbilag 6 skal de kulturhistoriske interesser inddrages i
samme grad som øvrige interesser. Der skal foretages en vurdering af, om områdets nye
anvendelse vil kunne skade kulturmiljøet
2. I det åbne land og i byzone bør der inden igangsættelse af byggeri, anlægsarbejder og andre
tilstandsændringer foretages en konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensynet til
kulturhistoriske interesser herunder kulturmiljøer jf. kortbilag 6 samt fredede og bevaringsværdige
bygninger
3. Områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer fremgår af kortbilag 6. Inden for disse
områder skal det så vidt muligt undgås at inddrage areal til formål, der kan forringe oplevelsen eller
kvaliteten af de bærende kulturhistoriske værdier
4. I beskyttelsesområder omkring kirker må byggeri, tilplantning og lignende ikke skæmme kirker og
deres omgivelser. Retningslinjen omfatter beskyttelsesområder vist på kortbilag 6 og de kirker, der
er omfattet af kulturmiljø-rapportens hovedfortælling 4
5. Indenfor områder udpeget som nationalt industriminde skal lokalplanlægning, ændringer af
bybilledet, ombygning og udbygning af enkeltbygninger samt nybygning ske på grundlag af en
historisk undersøgelse og registrering af det pågældende område og de berørte bygninger. Se
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kortbilag 6. Der skal ved vurdering af eventuelle ændringer lægges særlig vægt på at bevare
industrimindets spor i bybilledet

Redegørelse
I foråret 2020 har planafdelingen ved Herning Kommune udarbejdet rapporten ”Vores
kulturmiljøer og kulturarvsarealer”. Rapporten er en gennemgang af alle særlige værdifulde
kulturmiljøer, kulturmiljøer og kulturarvsarealer. Rapporten kommer med nye beskrivelser af disse
udpegninger og forslag til nye afgræsninger.
Derudover kommer rapporten med forslag til kriterier for udpegningen af nye kulturmiljøer og
giver et bud på fremtidige fokuspunkter for arbejdet med disse. Udpegningen af kulturmiljøer vil
fremadrettet i Herning Kommune ske på baggrund af disse retningslinjer:
1. Et kulturmiljø skal være synligt. De kulturhistoriske spor skal kunne ses tydeligt og aflæses.
2. Et kulturmiljø skal spille ind i en af de kulturhistoriske hovedfortællinger, som denne rapport
har opstillet.
3. Et kulturmiljø kan kun udpeges af Herning Kommune.
4. Kulturmiljøerne revideres løbende, da der kan opstå nye, mens andre kan miste deres betydning
og skal udskiftes.
Herning Kommune vil sikre, at de særlige værdifulde kulturmiljøer, så vidt det er muligt, undgår
at blive forringet. Disse områder har en særligt kulturhistorisk betydning og det er derfor vigtigt at
vi værner om dem, for at sikre at historien bliver bevaret til fremtidige generationer. De særligt
vigtige kulturmiljøer i Herning Kommune er vist i den nedenstående tabel.
Særligt værdifulde
kulturmiljøer

Bærende kulturhistoriske værdier

Aulum Station

Aulum station og omkringliggende stationsby-huse. Miljøet afspejler den typiske
udvikling stationsbyer undergik i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet.

Herning by

Herning Kirke, Torvet, Tinghuset, Hotel Eyde, samt kvarteret nord for kirken med flere
bygninger med høj bevaringsværdighed.

Herning messe- og
kongrescenter

MCH har igennem mange år været et markant fyrtårn, der har sat Herning på det
nationale og internationale landkort.

Herning Museum med
Museumsparken

Anlægget, der i dag består af syv huse, er det næstældste frilandsmuseum i Danmark.
Museets hovedbygning er et samtidsvidne fra tiden omkring århundredeskiftet, hvor
der i stigende grad blev sat fokus på indsamling af den forsvindende bonde- og
folkekultur i Midt- og Vestjylland.

Herningsholm med parkanlæg Herregård fra 1579. Har været en central del af den tidlige hosebinder-industri på
Herning-egnen. Velbevaret hovedbygning med omkringliggende volde og have mod
nord.
Herning Sygehus
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De ældste sygehusbygninger fra 1910’erne, opført i klassicistisk herregårdsstil i et rødt
tegl. Medtaget i udpegningen er også alléen (Pontoppidansvej) og pladsen foran
hovedbygningen.

Skarrildhus/Clasonsborg

Gl. spindefabrik og nuværende kursuscenter. Bygningerne og det omkringliggende
miljø med have, å-forløb og skov er medtaget i udpegningen.

Parker og grønne anlæg

Mindeparken med Fredens kirke, Herning. Rejst som minde over 2. verdenskrig.
Nordre Kirkegård, Herning. Særpræget skovkirkegård fra 1969. Opført som
supplement til vestre kirkegård.
Hosebinderlaugets gårdhave, Herning. Gårdhave fra 1920 med tilhørende
forsamlingshus. Mange prototyper på mellemkrigstidens iværksættere inden for
tekstilbranchen startede deres karriere i huset.
Vestre Anlæg, Herning. Parkanlæg fra 1880’erne. Har op gennem 1900-tallet været
genstand for folkelige, kulturelle og politiske arrangementer og i dag rekreativt område.
Søndre Anlæg, ved Knudmosen, Herning. Parkanlæg fra 1896. Tegnet af den
berømte ingeniør Enrico Dalgas. Har siden været brugt til rekreative formål og folkelige
forsamlinger.
Jens Jensens Anlæg, Haderup. Rekreativt område i Haderup med amfiteater og
skulpturer fra 1914, der har fungeret som samlested for større forsamlinger op gennem
1900-tallet.

Områder ved Skjern Å:

Skjern Å - Nørre Kanal. Blev gravet i 1870’erne og anses for at have været Danmarks
største engvandingskanal.
Sandfeld-Hesselvig Kanal (også kaldet Skjern Å sdr. kanal) er en tilsvarende
engvandingskanal syd for Skjern Å.
Tjæreovnene i Hesselvig. I Hesselvig plantage står de eneste bevarede tjæreovne i
Danmark. Tjæreovne blev brugt til at udvide tjære fra trækul.

Søby Brunkulsleje

Brunkulsleje fra 1936. Området indeholder barakbyer, brunkulsmuseum, samt Søby
kanal.

Nationalt industriminde –
Tekstilbyen Herning

Tekstilindustrimiljøet i Herning, Birk og Hammerum:
Ud over flere arkitekttegnede fabriksbygninger omfatter området også anlæg i Birk med
bl.a. kunstmuseet Heart, Elia, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museum og De
Geometriske Haver mv.
Tekstilindustrimiljø i Vestergade:
Herning Klædefabrik, byens ældste industrivirksomhed, med tilhørende direktørbygninger.

Ørnhøj-banen

Ørnhøj-banens tracé som nogle steder benyttes som vej eller cykelsti, samt gl.
stationsbygninger. Bl.a. den prisbelønnede stationsbygning i Sørvad. Jernbanebroer
og stationsbygninger findes også på strækningen.

Ørre/Nybro området

Elementerne og sporene i området fortæller om beboerne og samfundet før og under
opdyrkning af heden.
Fællesskabet (by, kirke, missionshus, forsamlingshus, skole, fattighuse) og Nybro
Mølle.
Ørre hede, med degnestien, Helenes hus, fattigkolonien og Nygård skole.

Bevarelse af Kirker
For at sikre kirkens omgivelser er der i det tidligere Ringkjøbing Amt indgået aftaler mellem amtet,
kommunerne og menighedsrådene om, at sager om byggeri i aftaleområderne skal sendes til høring
ved kirkelige myndigheder. Aftaleområderne er opdelt i tre klasser:
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•
•
•

Aftaleområde I: Det tilstræbes at undgå udvendige ændringer af bygninger, ændring af
beplantning og opstilling af master, skure og lignende.
Aftaleområde II: det tilstræbes at undgå bebyggelse, der overstiger en højde på 8,5 meter.
Aftaleområde III: Det tilstræbes at undgå bebyggelse, der overstiger en bygningshøjde på
12,5 meter.

Efter kommunalreformen i 2007 fik kommunerne overdraget rollen som den største varetager af
kulturarven i Danmark. Fortidsminder, kirker, sten- og jorddiger og deres omgivelser er sikret via
lovgivning. Kommuneplanen skal sikre bevarelse af de kulturhistoriske elementer og miljøer.
Herning Kommune ønsker at sikre disse kulturspor, vist på kortbilag 6, som særlig værdifulde
kulturmiljøer, kulturmiljøer, kulturarvsarealer og nationalt industriminde, så vi bevarer fortællingen
om livet i kommunen fra de ældste bosættelser og frem til nutiden. At et område er registreret som
et kulturmiljø betyder ikke, at det ikke kan ændres, men at eventuelle ændringer skal ske med
respekt for den oprindelige arkitektur og de kulturhistoriske træk. Ved at tydeliggøre kulturarven
kan man give en bydel nye kvaliteter og fremhæve områdets identitet, der kan danne grundlag for
en videre udvikling.
Nationalt Industriminde - Tekstilbyen Herning
Nationale industriminder er udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen. Et kulturmiljø er et geografisk
afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige
udvikling. Et kulturarvsareal er defineret ved at være et kulturhistorisk interesseområde med
potentielle skjulte fortidsminder.
Tekstilbyen Herning er et af Danmarks 25 industriminder af national betydning, som er udpeget af
Kulturarvsstyrelsen i 2007. Tekstilbyen strækker sig over Herning, Birk og Hammerum.
Tekstilbyen udgør et centrum i et større område, som er præget af tekstil- og
beklædningsindustriens blomstring i årene 1950-1970.
Op gennem 1900-tallet har tekstil- og beklædningsindustrien været med til at rykke byens grænser.
Industriel produktion af trikotage og konfektion foregik i boligernes udhuse og høje kældre. Nye
fabriksbygninger blev placeret i byens udkanter og der blev skabt en infrastruktur, som gjorde det
let for virksomhederne at transportere råvarer ind og færdigvarer ud.
Områder med tekstilindustri er i dag en naturlig del af byens rum. Som kulturmiljøer fortæller de
bl.a. om flere af tekstilfabrikanternes evne og vilje til at tilknytte nogle af landets bedste arkitekter,
landskabsarkitekter, kunstnere og designere til området. Tekstilindustrimiljøerne fortæller også om
en periode med eksplosiv vækst, og ikke mindst fortæller de om hverdagen for de mennesker, som
boede i byen og havde deres arbejdsliv i tekstil- og beklædningsindustrien.
I 2010 gennemførte Herning Kommune i samarbejde med Museum Midtjylland en historisk
undersøgelse og registrering af tekstil- og beklædningsindustriens bebyggelsesmiljøer indenfor
udpegningsområdet. Dermed er der skabt dokumentation om industriens udvikling.
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6573678#0 - Bilag L Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger
Registreringen af de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer foretages ved brug af SAVEmetoden (Survey of Architectural Values in the Environment eller kortlægning af arkitektoniske
værdier i miljøet), som er et almindeligt brugt redskab til fastsættelse af bevaringsværdier.
Bygninger, der er registreret, placeres i kategorierne:
1.
2.
3.
4.

Fredet bygning (kan kun fastsættes af Slots- og Kulturstyrelsen)
Høj bevaringsværdi (1-3)
Middel bevaringsværdi (4-6)
Lav bevaringsværdi (7-9)

Byrådet i Herning Kommune har valgt, at bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 er
bevaringsværdige og derfor kun kan nedrives i ganske særlige tilfælde, f.eks. hvor overordnede
planlægningsmæssige eller trafikale hensyn kræver det på baggrund af en politisk beslutning.
Herning Kommune vil løbende og i de sager, hvor der er behov herfor, foretage en registrering og
vurdering af bevaringsværdien for bygninger, der er opført før 1960. Der er desuden udarbejdet
kommuneatlas for Gl. Herning Kommune, hvor samtlige bygninger opført før 1940 er registreret
med en bevaringsværdi fra 1-9.

Byrådet vil




Værne om bevaringsværdige bygninger i kommunen
Have yderligere fokus på bevaringshensyn i lokalplaner, hvor der er særlige kulturhistoriske
og arkitektoniske værdier, der ønskes fastholdt
Vejlede borgere og rådgivere i forbindelse med istandsættelse af bevaringsværdige
bygninger med henblik på at sikre et arkitektonisk, originalt udtryk i bygningen

Redegørelse
Registreringen af bevaringsværdige bygninger skal sikre, at vi værner om vores ældre bygninger af
arkitektonisk, kulturhistoriske eller miljømæssig værdi i henhold til bygningsfredningsloven §1. De
bevaringsværdige bygninger viser blandt andet samfundsudviklingen ved at anskueliggøre, hvordan
leve- og arbejdsforholdene har været gennem tiden. Bygningens ”fortælling” bør bevares til de
næste generationer.
Når en bygning er registreret med en bevaringsværdi på 1-4 i forhold til SAVE-metoden, har den en
særlig arkitektonisk, kulturhistorisk og/eller miljømæssig betydning. Det skal der værnes om.
Ændringer, renoveringer eller tilbygninger bør derfor ske i overensstemmelse med respekt for
bygningens originale udformning for at bevare mest muligt af det oprindelige udtryk.
En bygning er bevaringsværdig, når den er udpeget i kommuneplanen eller omfattet af et forbud
mod nedrivning i en lokalplan jf. bygningsfredningsloven §17. En bevarende lokalplan kan
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yderligere opstille særlige krav til bygningens udformning og vedligeholdelse. Herning Kommune
vejleder gerne bygningens ejer om, hvordan det oprindelige udtryk bedst muligt kan bevares.
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6573679#0 - Bilag M Bynære grønne områder

Bynære grønne områder
Bynære grønne områder og beplantninger tilfører byerne mange værdier - både æstetisk og
sundhedsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk. De grønne områder, beplantninger på torve og
pladser, grønne stiforbindelser og vejplantninger styrker befolkningens sundhed og velfærd og
styrker bosætningsgrundlaget.
De bynære grønne områder udgør samlet byernes grønne struktur, som er en vigtig del i
nuværende og fremtidige planer for udvikling af byerne i Herning Kommune. Den grønne struktur
skal bevares og udvikles, så der fortsat skabes gode rammer for mangfoldig brug af byernes
grønne områder.

Byrådet vil










Arbejde for at udviklingsmålene i kommunens parkpolitik realiseres, herunder
Sikre en fortsat stærk grøn profil ved at bevare, forbedre og udvikle grønne områder af høj
arkitektonisk kvalitet i byerne
Styrke den grønne struktur som et samlende element, der danner overordnede bymæssige
sammenhænge og giver harmoniske og funktionelle bolig- og erhvervsområder
Styrke og udvikle den grønne struktur med afsæt i målsætningen om god tilgængelighed,
variation og mangfoldighed i brugs- og oplevelsesmuligheder
Så vidt muligt friholde de grønne kiler for byudvikling og planlægge for, at der skabes en
tydelig overgang mellem land og by såvel i byranden som langs indfaldsvejene
Sikre og beskytte de bevaringsværdige grønne områder og træer i byerne og fokusere på
udvikling og fremtidige træplantninger i byerne
Planlægge for, at der maksimalt er 300 m fra en bolig indenfor byzone til det nærmeste
grønne friareal eller grønne forbindelse
Bidrage til at løsninger til håndtering af klimaforandringerne indgår som rekreative
elementer i byerne og i de bynære grønne områder
Styrke borgernes indflydelse, medansvar og ejerskabsfølelse for de grønne områder i
nærmiljøet gennem samarbejde og borgerinddragelse

Retningslinjer
1. De på kortbilag 2 udpegede parker og grønne områder skal bevares og friholdes for
byggeri, anlæg og andre indgreb, der ikke knytter sig til det pågældende områdes funktion
2. Ved planlægning, byudvikling og byomdannelse samt ændringer i lokale forhold, såsom
ændringer i vejføring, skal særligt værdifulde træer og beplantninger som udgangspunkt
bevares og beskyttes og kan kun fjernes på baggrund af en konkret vurdering
3. Ved byudvikling i byranden skal der i planlægningen indtænkes en tydelig overgang og god
sammenhæng mellem by og land i form af landskabelig bearbejdning, for eksempel
beplantning
4. Ved planlægning, byudvikling eller byomdannelse skal der sikres nærhed og adgang til
grønne friarealer, eventuelt gennem nyanlæg af grønne områder, bynær skov og
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5.
6.
7.
8.

stiforbindelser, så der indenfor byzonen ikke er mere end 300 m fra en bolig til nærmeste
grønne område eller grønne forbindelse
Ved planlægning og omlægning af veje skal der på strækninger, som vurderes egnede ud
fra eksempelvis arkitektoniske forhold og trafiksikkerhedshensyn, etableres vejplantninger
Ved planlægning og nyanlæg samt omlægning af grønne områder skal der som
udgangspunkt indtænkes variation og bæredygtighed med hensyn til valg af
beplantningstype og drift
Ved byudvikling eller -omdannelse skal der søges skabt lokale løsninger på øgede
vandmængder som følge af klimaforandringer, og vandelementer skal søges udnyttet som
rekreativt element
Når bynære grønne områder eller vejstrækninger skal beplantes, vil Herning Kommune,
hvor det er muligt, søge at vælge beplantninger, der ikke udløser allergi

Redegørelse
Bynære grønne områder i Herning Kommune omfatter: Parker og havekunstanlæg, grønne
friarealer, idrætsarealer, bynære skove og beplantninger i byrum, langs veje og stier samt grønne
områder indenfor 300 m fra byzone. I Herning Kommunes parkpolitik er det beskrevet, hvordan de
bynære grønne områder skal forvaltes.
Byens grønne områder bidrager til bedre byer. Først og fremmest byder parker og grønne områder
på mange muligheder for rekreation, leg, bevægelse og motion. De grønne områder i byerne er
fysiske og mentale åndehuller, hvor man kan nyde frisk luft, fravær af trafikstøj, motionere, opleve
naturens gang og årstidernes skiften.
Derudover bidrager byens grønne områder og grønne elementer, såsom vejplantninger, til at
skabe variation, struktur og genkendelighed i bymiljøet, en større oplevelsesværdi samt et
smukkere og mere varieret bymiljø.
Byens grønne områder byder også på en vigtig økonomisk dimension. Områderne kan være med
til at markedsføre en by og tiltrække indbyggere, turister og investeringer. Et grønt, attraktivt miljø
øger arbejdspladsens prestige og tilfredsheden blandt medarbejdere og i boligområder er nærhed
og udsigt til grønne områder, vand og store træer med til at hæve ejendomsprisen.
Byens grønne struktur spiller også en vigtig rolle i byernes strategier for at tilpasse sig
klimaforandringerne og deres konsekvenser, som for eksempel øget nedbør og oversvømmelser.
Bynær skov er med til at beskytte vores grundvand og byens træer er med til at formindske
luftforurening.
Herning Kommunes parkpolitik skal sikre de grønne områders tilstedeværelse og indhold, så der
fortsat bliver udviklet en bred vifte af grønne tilbud med varierede formål og funktioner. Det
gælder såvel i Herning, forstæderne og centerbyerne som i de mindre byer.

Udvikling
Den grønne struktur skal udvikles og forbedres. Det betyder blandt andet, at den skal udvides i
takt med byudviklingen for at sikre nærhed til et grønt område i nye byområder. Derudover skal
den udbygges ved etablering af flere grønne forbindelser til de grønne områder eller bynær natur.
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De grønne områder skal samlet tilbyde en bred vifte af oplevelsesmuligheder for brugerne, både
med hensyn til udformning, karakter og funktion. Dette skal sikre, at flest muligt borgere får glæde
af områderne.
Særligt for Herning By vil der være et fokus på at udvikle og forbedre en blå-grøn ring om byen.
Med fokus på den rekreative brug af de grønne områder og de søer og åer som ligger tæt ved
Herning.
I forbindelse med udviklingen af de bynære grønne områder, vil der i planperioden blive undersøgt
om udpegninger til ”negative skovrejsningsområder” i den sammenhæng kan reduceres.

Bevaring
Det er væsentligt at bevare de eksisterende grønne områder, grønne kiler og korridorer samt sikre
deres anvendelse til rekreative formål for at fastholde den grønne struktur. Herning Kommune har
udpeget en række særligt vigtige grønne områder som bevaringsværdige. Flere af disse er desuden
udpeget som kulturmiljø og skal beskyttes som sådan.
Gevinsten ved at bevare eksisterende beplantning er særligt stor i en kommune som Herning, hvor
vækstbetingelserne kan være vanskelige. Der er udarbejdet en registrering af bevaringsværdige
træer og beplantninger i Herning by. Registreringen udvikles i takt med lokalplanlægning og
anlægsprojekter i hele kommunen.
For at formidle og øge forståelsen for værdien af træer og beplantning i bymiljøet vil Herning
Kommune udarbejde retningslinjer for forvaltningen af byens træer og beplantninger, herunder
særligt bevaringsværdig beplantning.

Bæredygtighed
Der er et stort potentiale for i højere grad at bruge natur i byen aktivt i byudviklingen og samtidig
styrke sammenhængen mellem natur, miljø og klimaindsatser. I den kommende planperiode
sættes der yderligere fokus på natur i bynære sammenhænge, hvor der ses på mulighederne for at
skabe mere og bedre bynatur til gavn for både borgere, biodiversitet og bykvalitet generelt. Som
en del heraf arbejdes der for at rejse mere bynær skov, hvor træerne også danner ramme for
oplevelser og friluftsliv samt forbedrer naturindholdet.
Ved nyplantninger og retablering af beplantning langs veje og i grønne områder skal der som
udgangspunkt søges skabt større variation i naturindholdet i byerne med hensyn til artsvalg og
beplantningstyper. En bred variation i beplantninger øger biodiversiteten og reducerer risikoen
for, at al beplantning går tabt i tilfælde af sygdomsangreb. En stor variation i byernes beplantning
øger desuden oplevelsesmulighederne for brugerne.
Herning Kommune tilstræber at anvende de mest bæredygtige metoder og arter i planlægning og
drift af kommunens egne arealer med henblik på fortsat at nedbringe miljøbelastningen.

Klimatilpasning
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Der anlægges i stigende omfang regnvandsbassiner og lignende åbne anlæg til håndtering af
regnvand i de bynære områder. Ved nye anlæg i områder, der enten har potentiale til at indgå i
den grønne struktur eller allerede indgår i den, bør det derfor sikres, at anlægget tilpasses
området og vandelementet bidrager til at højne områdets rekreative værdi.

Allergivenlig beplantning
Et stigende antal danskere rammes af forskellige allergier. En del af disse udløses af pollen fra
beplantning, særligt græspollen. Når bynære grønne områder eller vejstrækninger skal beplantes,
vil Herning Kommune, hvor det er muligt, søge at vælge beplantninger, som ikke eller i begrænset
omfang udløser allergi.

Samarbejde
Et tæt samarbejde med borgerne og relevante brugergrupper kan være med til at højne kvaliteten
og samtidig øge viden om og muligheder for at bidrage til den fortsatte udvikling af byernes
grønne områder. Derfor vil Herning Kommune også indgå i grønne partnerskabsprojekter, som
udspringer af lokale ønsker med bidrag fra borgerne.
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6573680#0 - Bilag Q Solceller

Solceller
Ved den seneste opgørelse over forbruget af vedvarende energi i Herning Kommune, udgjorde
solenergi 1,3 % af det samlede energiforbrug.
Herning Kommune modtager projektforslag og forespørgsler fra opstillere til nye store
solcelleanlæg i størrelsen 50-200 ha. På baggrund af den store interesse/efterspørgsel på områder til
solcelleanlæg opstilles der med dette afsnit retningslinjer for placering af solcelleanlæg.

Byrådet vil



Fastsætte retningslinjer for placering af større solcelleanlæg
Udarbejde strategi for produktion af vedvarende energi

Retningslinjer
1. Større solcelleanlæg på bar mark kræver som minimum en udpegning ved rammer i
kommuneplanen og eventuel udarbejdelse af en lokalplan. Derudover følger en
miljøvurdering af planerne samt en miljø-screening, som skal klarlægge, om der skal
udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport for anlægget
2. Større solcelleanlæg må ikke virke generende for infrastruktur som veje, flyvepladser og
lignende
3. Solcelleanlæg må som udgangspunkt ikke placeres i særligt værdifulde landskaber, større
uforstyrrede landskaber, områder med geologisk bevaringsværdi eller
råstofinteresseområder
4. Solcelleanlæg må som udgangspunkt ikke placeres i områder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser
5. Solcelleanlæggene skal tilpasses det omgivende terræn og landskabskarakter. Påvirkning af
omgivelserne skal beskrives i en landskabsplan
6. Der skal foretages en vurdering af indsigt til anlægget fra naboejendomme samt fra de
omkringliggende veje og stier
7. Hvis der placeres hegn omkring et solcelleområde, skal der redegøres for faunaens frie
bevægelighed
8. Mindre solenergianlæg i tilknytning til en husstand, som ønskes placeret på terræn kan kun
tillades på baggrund af en landzonetilladelse. Anlæggene skal placeres i tilknytning til
eksisterende bebyggelse
9. Placering i eksisterende erhvervsområder eller i bynære områder bør kun tillades, hvor det
ikke begrænser muligheden for erhverv- og byudvikling
10. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af det enkelte projekts påvirkning af
ovenstående forhold i forbindelse med ansøgninger

Redegørelse
Større solcelleanlæg betragtes som tekniske anlæg og skal placeres under hensyn til landskabelige
og kulturhistoriske interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser. Større solcelleanlæg
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defineres i Herning Kommune som anlæg større end 500 m2, da anlæg over denne størrelse ikke
godkendes ved landzonetilladelse.
I kommuneplanen er der ikke udlagt arealer til placering af store solcelleanlæg. Der vil blive
udarbejdet en strategi for produktion af vedvarende energi, som skal danne baggrund for rammerne
for den overordnede placering af solcelleanlæg, samt kriterier for udformning. Placering og endelig
afgræsning af solcelleanlæg vil blive bestemt ud fra konkrete ansøgninger og en helhedsorienteret
sagsbehandling, herunder forhold som natur og landskab.
De solcelleanlæg, der bliver ansøgt om hos Herning Kommune, er i størrelsen 50-200 ha. De store
tekniske anlæg placeres typisk i det åbne land på bar landbrugsjord. Anlæggene er fremmede
elementer i det åbne land og derfor forventer Herning Kommune, at ansøgninger om opstilling af
solcelleanlæg indeholder en landskabsplan, der beskriver hvordan solcelleanlægget tilpasses
landskabets karakter og det omgivende terræn.
Store solcelleanlæg kan være en barriere for dyrelivets frie bevægelighed, især fordi der ofte
etableres høje trådhegn omkring anlæggene. Herning Kommune forventer derfor, at der i en
ansøgning er redegjort for anlæggets påvirkning af dyrelivets færden i projektområdet og passage
gennem området.
Det er ligeledes muligt at etablere solvarme anlæg efter ovenstående retningslinjer, men
forventningen er at solvarmeanlæg typisk vil være mindre anlæg der placeres i sammenhæng til
decentrale varmeværker. Derfor vil solvarmeanlæg typisk blive etableret i større nærhed til
eksisterende bymæssig bebyggelse og erhvervsområder, for at transportafstanden bliver så kort som
mulig i forhold til hvor varmen skal bruges.
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kun for de områder, der ikke allerede er beskyttet af national og international lovgivning om naturbeskyttelse.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal desuden anmode om, at
der ikke udpeges nye områder til økologisk forbindelse, naturbeskyttelsesinteresser og lavbundsarealer i områder, der ikke i forvejen er
beskyttet af national og international lovgivning om naturbeskyttelse.
Dette vil i så fald medføre en indsigelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Solceller:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ud fra det foreliggende
grundlag ingen bemærkninger til det udpegede solcelleområde øst for
Feldborg.
Boliger:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har konstateret at udlægget
for det nye boligområde i Sunds er beliggende inden for 13 km sikkerhedszonen for Flyvestation Karups landingsbaner.
I henhold til Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning samt EU Fordning nr. 139/2014 af 12. februar 2014, må der ikke
planlægges for anlæg, der kan tiltrække fugle inden for 13 km sikkerhedszonen uden godkendelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Såfremt det kommende lokalplanforslag for området giver mulighed
for etablering af regnvandsbassin, forsinkelsesbassin med videre inden for 13 km sikkerhedszonen for Flyvestation Karups landingsbaner
skal sådanne anlæg til høring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inden, der kan gives en tilladelse hertil.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at blive inddraget i
planlægningsprocessen, såfremt der skal etableres LAR-anlæg eller
lignende anlæg, der kan trække fugle inden for lokalplanområdet.
Eventuelle henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Lars
Haagensen pr. mail: fes-nps22@mil.dk eller pr. telefon: 728 13286.

Med venlig hilsen

Jane Fuglsang Bech
chefkonsulent
Chef for Natur- og Plansektionen

Intern fordeling:
CHRA; CHNPS.
Sagsnr.: 2020/011568
Dok.nr.: 140365
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Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide, Fie Salhøj-Abel
Sagsresume
Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi blev endeligt vedtaget i byrådet den 3. marts
2020 og ligger til grund for udarbejdelsen af forslag til Herning Kommuneplan 20212032.
Forud for udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag fremsendes afsnittene ”Bymønster”, ” Landsbyer og landdistrikter” og ”Byudvikling” med flere til behandling i udvalget, for at sikre, at udvalget har mulighed for at kommentere på de afsnit, der ligger
inden for udvalgets ansvarsområde.
Forvaltningen indstiller, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.
Sagsfremstilling
Herning Kommuneplan revideres hvert fjerde år på baggrund af en vedtaget Planstrategi. Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for
kommunen. I kommuneplanen fastlægger byrådet politikken for kommunens udvikling
og for byerne og det åbne land for de næste 12 år.
Udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag sker på baggrund af bidrag fra de
respektive fagudvalg og de pågældendes ansvarsområder. På baggrund af fagudvalgsbehandlingerne fremlægges et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 for
Byplanudvalget, hvorefter den samlede plan fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til forventet behandling i start 2021. Med en forventet offentlig høring i
det tidlige forår 2021.
Idet temaerne i de følgende oplistede afsnit ligger inden for Byplanudvalgets ansvarsområde, lægges der op til at udvalget drøfter og kommenterer på afsnittene. Ud over de
enkelte afsnit lægges der også op til, at udvalget også drøfter og kommenterer kommuneplanens introduktionsdel. Forslagene til ændringer vedrører følgende afsnit:
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I afsnittet præsenteres Byrådets vision og kommunens kernefortælling. Afsnittet indeholder desuden en beskrivelse af hvordan Herning
Kommune arbejder med bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål
Bymønster
o Revideret afsnit om kommunens bymønster med fokus på at fremme
de enkelte byer og byområders særlige kvaliteter
Landsbyer og landdistrikter
o Revideret afsnit. Det nuværende afsnit i kommuneplan 2017-2028 er i
store træk teksten fra ”politik for landdistrikterne” der er fra 2011 (med
få ændringer fra revidering af politikken fra 2016). Afsnittet har fået en
ny forkortet form, hvor der henvises til den samlede landdistriktspolitik
o Afsnittet tager afsæt i strategisk planlægning for landsbyer, planlovsændring fra juli 2019, hvor der stilles krav til retningslinjer og redegørelse, ligesom der er fokus på, at vi i den kommende planperiode skal
arbejde med strategisk planlægning
o Anbefalingerne fra Tænketanken er ligeledes skrevet ind i afsnittet i
overordnet form
Byudvikling
o Revideret afsnit, som er skrevet på baggrund af den kommende byudvikling i Herning Kommune samt beregninger for bolig- og erhvervsbehov i den kommende planperiode
o Der er udlagt ca. 22 ha til nye erhvervsområder ved Fastrupdalen,
Hammerum og ved Miljøvej, Herning
o Der er udlagt areal til 150 boliger i Gjellerup, Sunds og Timring
o Der er udlagt areal på ca. 200 ha til solcelleanlæg ved Gindeskovgaard, øst for Sdr. Feldborg Plantage
o Der er udlagt areal til jorddepoter ved Lind og Vildbjerg
Langsigtet Byudvikling
o Nyt afsnit der beskriver de forventede byudviklingsretninger som ligger ud over kommuneplanens 12 års bindingsperiode
o Afsnittet indeholder også forventede fremtidige arealreservationer til
vej og tekniske anlæg i et 30 års perspektiv
Boliger
o Revideret afsnit med fokus på udviklingen af boligudbuddet så boligmassen stemmer overens med befolkningsprognosen (2020)
Detailhandel (behandles også af Økonomi- og Erhvervsudvalget)
o Revideret afsnit om detailhandel omhandlende de mere lovtekniske
krav til detailhandel i kommuneplanen
o Den eksisterende detailhandelsstruktur fastholdes dog der i afsnittet
tydeliggjort, at der skal være lokale indkøbsmuligheder for dagligvarehandel
o I afsnittet nævnes, at der i planperioden igangsættes en detailhandelsanalyse med henblik på at undersøge, hvordan detailhandlen kan
udvikle sig frem mod 2032
o Der gives en mulighed for udvidelse af Lind Bymidte til placering af ny
dagligvarebutik
Placering af virksomheder (behandles også af Økonomi- og Erhvervsudvalget)
o Revideret afsnit om ”Placering af virksomheder” omhandlende de mere lovtekniske krav til virksomheder i kommuneplanen
o
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Produktionsvirksomheder er indskrevet som del af afsnittet. Ved seneste ændring af planloven blev det et særligt krav at vi planlægger for
og sikrer plads til produktionsvirksomheder. Der var i kommuneplanen
allerede indarbejdet konsekvenszoner for virksomheder med særlige
beliggenhedskrav, hvilket betyder at den nye udpegning særligt for
produktionsvirksomheder ikke betyder nye konflikter i forhold til byudvikling i øvrigt.
Byfornyelse
o Revideret afsnit med afsæt i Byfornyelsesstrategien (2016), der sætter
fokus på byfornyelsesindsatser som et redskab til at sikre udviklingen
af særligt mindre byer
Arkitektur
o Revideret afsnit med afsæt i Arkitekturstrategien (2016)
o Afsnittet har et øget fokus på kvaliteten af arkitekturen og bygningspræmiering samt temahæfter til vejledning af byggeri
Kulturarv (behandles også af Kultur- og Fritidsudvalget)
o Revideret afsnit (tidligere kaldet Kulturhistorie), som tager udgangspunkt i de fornyede udpegninger af Herning Kommunes kulturmiljøer
og kulturarvsarealer
o Udpegningerne er klassificeret efter 4 hovedfortællinger: 1) Det gamle
kulturlandskab, 2) Opdyrkningen af landskabet, 3) Det moderne byog industrisamfund samt 4) Kirker, Kirkegårde og kapeller
Bevaringsværdige bygninger (behandles også af Kultur- og Fritidsudvalget)
o Revideret afsnit, som omhandler at værne om Herning Kommunes bevaringsværdige bygninger
o Yderligere fokus på bevaringshensyn i lokalplaner, hvor de særlige
kulturhistoriske og arkitektoniske værdier ønskes fastholdt
Bynære grønne områder (behandles også af Teknik- og Miljøudvalget)
o Revideret afsnit med afsæt i parkpolitikken
o Der lægges op til, at der i den kommende planperiode, i sammenhæng med vores natur- og parkpolitik, sættes fokus på bynatur. Der
ses nærmere på muligheder for at skabe mere og bedre natur i byen
og på bynære arealer til gavn for både borgere og biodiversitet
Energistrategi (behandles også af Teknik- og Miljøudvalget)
o Revideret afsnit efter den nye opbygning af kommuneplanens afsnit
o Afsnittet forventes revideret med baggrund i udarbejdelse af en ny
strategi for produktion af vedvarende energi
o Afsnittet er styrende for afsnittene Vindmøller, Biogas, Solceller og
Biomasse. I de andre afsnit fastsættes retningslinerne der administreres efter for de enkelte emner
o Afsnittet ”Strategi for bæredygtig udvikling” udgår af kommuneplanen
og er indarbejdet i kommuneplanens introdel, energistrategi afsnittet,
samt de afsnit hvor målsætninger fra afsnittet ”Strategi for bæredygtig
udvikling” hører til
Vindmøller (behandles også af Teknik- og Miljøudvalget)
o Revideret afsnit efter den nye opbygning af kommuneplanens afsnit
o Afsnittet forventes revideret med baggrund i udarbejdelse af en ny
strategi for produktion af vedvarende energi
Biogas (behandles også af Teknik- og Miljøudvalget)
o
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Revideret afsnit efter den nye opbygning af kommuneplanens afsnit
Afsnittet forventes revideret med baggrund i udarbejdelse af en ny
strategi for produktion af vedvarende energi
Solceller (behandles også af Teknik- og Miljøudvalget)
o Nyt afsnit med tilhørende retningslinjer for opstilling af solceller
o Afsnittet er udarbejdet på baggrund af, at Herning Kommune modtager projektforslag og forespørgsler fra opstillere til nye store solcelleanlæg
o Afsnittet forventes revideret med baggrund i udarbejdelse af en ny
strategi for produktion af vedvarende energi
Biomasse (behandles også af Teknik- og Miljøudvalget)
o Nyt afsnit med fokus på brugen af bæredygtig biomasse
Klimatilpasning (behandles også af Teknik- og Miljøudvalget)
o Revideret afsnit med afsæt i Klimatilpasningsplanen ”Strategi for klimatilpasning” (2018) samt spildevandsplanen (2015-2025)
o Afsnittet indeholder de nye og aktuelle klimatilpasningsprojekter, samt
retningslinjer om, at der ved nye byudviklingsområder skal reserveres
areal til at kunne håndtere ekstrem regn hændelser
Højspænding og Naturgas
o Revideret afsnit om kommunens overordnede energi transmissionssystemer.
o Afsnittet er revideret i forhold til den forventede 400 kV forbindelse
mellem Idomlund og Endrup.
VVM-pligtige anlæg
o Uændret afsnit som beskriver de endnu ikke fuldt uudnyttede anlæg
efter den gamle VVM-bekendtgørelse
Zoneforhold
o Uændret afsnit som beskriver de byzonearealer der skal overføres til
landzone, da det er åbenbart, at de ikke skal bebygges inden for kommuneplanens 12 års periode
o
o












De enkelte afsnit er udformet på baggrund af kommunes gældende politikker og strategier. I forhold til den tidligere Herning Kommuneplan 2017-2028 er afsnittene omstruktureret med ønsket om at skabe en mere forenklet kommuneplan hvor mål og retningslinjer tydeliggøres. Enkelte afsnit vil dog stadigt fremstå særligt tekniske på grund af
formkrav fra den bagvedliggende lovgivning. Alle afsnit er vedlagt som bilag.
På baggrund af fagudvalgsbehandlingen af de konkrete afsnit udarbejdes et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 som Byplanudvalget præsenteres for på et
kommende møde. Ved behandlingen af det samlede forslag vil fagudvalgene indstillinger fremgå.
Forvaltningen anbefaler, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens
afsnit.
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Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:
at Byplanudvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit
at Byplanudvalget tager stilling til de nye retningslinjer i afsnittet ”Landsbyer og landdistrikter”
at Byplanudvalget tager stilling til erhvervs og boligudlæg som beskrevet på Bilag D
notat om udlæg
at Byplanudvalget tager stilling til de nye retningslinjer i afsnittet ”Solceller”
Beslutning
Tiltrådt med de faldne bemærkninger og tilpasninger.
Ligesom alle retningslinjer er vedtaget, med den tilføjelse at der ønskes den fornødne
lokale opbagning og medejerskab til vindmølleprojekter.
Bilag
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Indledning

Boligbyggeprogram
I Herning Kommuneplan 2017-2028 er der
udlagt areal til det forventede boligbyggeri i
de enkelte byer i forhold til følgende:

Boligforsyningsplanen detaljerer kommuneplanens arealudlæg og rækkefølge for udbygning.
Rammen for det forventede årlige boligbyggeri
er fastlagt i kommuneplanen.
Boligforsyningsplanens formål er blandt andet
at fastlægge områder til aktuel bebyggelse på
en sådan måde, at der sker en koordineret byggemodning (kloakering, veje, vand, el, fjernvarme etc.) samt bedst mulig udnyttelse af det
eksisterende udbud af blandt andet institutioner,
butikker, kollektiv trafik og skolekapacitet.
Planen har konsekvenser for den del af kommunens budget, der omhandler støtte til almene
boliger, køb og salg af jord og byggemodning.
Boligforsyningsplanen indgår som forudsætningsmateriale for befolkningsprognose, sektorplanlægning og budgetlægning.

Herning
Bydele

Landsbyer
104

Forstæder
Snejbjerg
Lind
Tjørring
Gjellerup
Hammerum
Gullestrup
Gødstrup

29
40
40
15
15
14
50

Centerbyer
Vildbjerg
Sdr. Felding
Aulum
Kibæk
Sunds

20
5
12
10
22

Arnborg

1,5

Fasterholt
Haunstrup
Kølkær
Ilskov
Simmelkær
Sinding
Studsgård
Sørvad
Ørnhøj
SkibbildNøvling

0,5
0,5
1,5
2
0,5
1,5
1
5
1,5

Timring
Vind
Skarrild
Stakroge
Haderup
Feldborg
Hodsager
Høgild

2
1
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5

2

I alt 401 boliger i gennemsnit om året
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4

Boligforsyningsplan 20202031 og de enkelte arealer
På de følgende sider er foretaget en sammenligning mellem boligforsyningsplanens gennemsnitstal og konkrete overvejelser om
rummelighed og byggemodningstidspunkt for
hvert område i de større bysamfund i Herning
kommune.
Tallene tjener alene som en vejledning, og de
vil blandt andet blive anvendt ved revision af
byggemodningsplanen.
Hvis der på de efterfølgende skemaer står et
„X“ som områdebetegnelse, betyder det, at
boligforsyningsplanen forudsætter et byggeri
af den angivne størrelse, men at området ikke
er konkret udpeget i kommuneplanen.
Rummeligheden er status pr. 1. maj 2020.
I kolonnerne med årstalsangivelser betyder *
det år byggemodningen ifølge planen forventes
påbegyndt. Tallene i kolonnerne efter hver *
er et bud på, hvor hurtigt byggemodningen kan/
vil blive fulgt op af påbegyndte eller færdigmeldte nye boliger. Dette bud skal naturligvis
tages med forbehold.
Nederst i skemaerne er det konkrete forventede
byggeri talt sammen, og på nederste linie er
boligforsyningsplanens gennemsnitstal gengivet.
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HERNING (Skoledistrikter)
Område
nr.

Byggemodningsår
(*)

Rummelighed
2021-32

21

1. Vestervang

108

2. Vestervang

6

3. Brændgård

600

4. Brændgård

200

54

5. Brændgård

100

50

22

23

24

36
3

25

26

36

100
46

29

30

31

32

60

60

60

100

36

50

50

10

10

60

60 100

50

30

7. Vestervang

48

8. Brændgård

48

16

32

9. Vestervang

120

36

84

10. Herningsholm

500

30

11. Herningsholm

30

10
18

30

30

30

30

30

10

10

10

Ialt

1790

186

79

232

103

236

110

Plan

1248

104

104

104

104

104

104

6

28

3

6. Herningsholm
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27

30

30

30

30

30

30

30

90 166

90

108

90

160

104 104 104

104

104

104
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1 Indledning

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering
af en plan, hvis planens gennemførelse vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
En kommuneplan skal som udgangspunkt miljøvurderes, idet den fastlægger rammer og
udpeger arealer til placering af kommende boliger og erhvervsbyggerier, butikscentre, tekniske anlæg mv. og det skal belyses om disse udpegninger vurderes at få en væsentlig
indvirkning på miljøet.
Miljøvurderingen af en kommuneplan foretages på baggrund af den viden og det detaljeringsniveau, der arbejdes med på kommuneplanniveau. Det betyder, at vurderingerne hovedsageligt er beskrivende på et overordnet niveau. Inden et konkret projekt kan realiseres, vil der i mange tilfælde skulle udarbejdes en lokalplan. Lokalplanen skal også miljøvurderes, hvis det vurderes, at gennemførelsen af lokalplanen vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

1.1 Forslag til kommuneplan 2021-2032

Kommuneplanen er den bærende plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig
om mål og regler for arealanvendelsen i Herning Kommune. 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.
Kommuneplanen afspejler byrådets visioner for kommunen og de overordnede mål for udviklingen. Der er også i kommuneplanen bestemmelser, der mere detaljeret fastlægger,
hvordan arealer skal anvendes. Bestemmelserne fastlægger rammerne for lokalplanlægningen i de enkelte delområder. Lokalplaner er retsligt gældende for borgerne.
Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 er en revision af den gældende kommuneplan, Herning Kommuneplan 2017-2028. Der er dels foretaget ændringer af rammeafgrænsninger, dels indholdsmæssige ændringer.
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2 Ikke teknisk resumé

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering
af en plan, hvis dens gennemførelse vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
En kommuneplan skal som udgangspunkt miljøvurderes, idet den fastlægger rammer og
udpeger arealer til placering af kommende boliger og erhvervsbyggerier, butikscentre, tekniske anlæg mv. og det skal belyses om disse udpegninger vurderes at få en væsentlig
indvirkning på miljøet.
Miljøvurderingen af en kommuneplan foretages på baggrund af den viden og det detaljeringsniveau, der arbejdes med på kommuneplanniveau. Det betyder, at vurderingerne hovedsageligt er beskrivende på et overordnet niveau. Inden et konkret projekt kan realiseres, vil der i mange tilfælde skulle udarbejdes en lokalplan. Lokalplanen skal også miljøvurderes, hvis det vurderes, at gennemførelsen af lokalplanen vil få væsentlig indvirkning
på miljøet.

2.1 Forslag til Herning kommuneplan 2021-2032

Kommuneplanen er den bærende plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig
om mål og regler for arealanvendelsen i Herning Kommune. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.
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.
Kommuneplanen afspejler byrådets visioner for kommunen og de overordnede mål for udviklingen. Der er i kommuneplanen bestemmelser, der mere detaljeret fastlægger, hvordan
arealer skal anvendes. Bestemmelserne fastlægger rammerne for lokalplanlægningen i de
enkelte delområder. Lokalplaner er retsligt gældende for borgerne.
Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 er en revision af den gældende kommuneplan, Herning Kommuneplan 2017-2028. Der er dels foretaget ændringer af rammeafgrænsninger, dels indholdsmæssige ændringer.

2.2 Grundlag og metodebeskrivelse

Miljøvurderingen af Herning Kommuneplan 2021-2032 foretages med udgangspunkt i lov
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Loven fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold. Rapportens indhold er baseret på
lovens anvisninger, og opfylder de krav om miljøvurdering, som stilles til kommuneplaner.
Ved revision af eksisterende planer er det ifølge lov om miljøvurdering ændringerne af
disse, der kræver en miljøvurdering. Kravet om miljøvurdering i forbindelse med ændringer
gælder dog kun, hvis ændringerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
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Som udgangspunkt miljøvurderes ændringer i retningslinjer, ændringer i udpegning af arealer omfattet af retningslinjer i kommuneplanen, og ændringer af rammer for lokalplanlægningen, hvis de vurderes at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet.
Alle ændringer i arealudpegninger med tilknyttede retningslinjer er vurderet at kunne få
væsentlig indflydelse på miljøet og indgår i miljøvurderingen. Mindre justeringer i retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen i allerede eksisterende rammeområder er ikke miljøvurderet, da de er af en karakter, der vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på miljøet.
Nye retningslinjer er ikke miljøvurderet, hvis de er knyttet til eksisterende arealudpegninger
eller hvis der er tale om en beskrivelse af den hidtidige praksis i administrationen af kommuneplanen, da der reelt ikke er tale om ændringer af den hidtidige administrationspraksis.
2.2.1 Hvilke miljøforhold forventes påvirket
Med fokus på de væsentlige planmæssige ændringer i kommuneplanen er der foretaget
en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold, der især forventes påvirket med
planen, og hvilke faktorer, der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter, også kaldet et afgrænsningsnotat eller scoping.
I afgrænsningsnotatet til miljøvurdering af Herning Kommuneplan 2021-2032 var fokus på
følgende temaer:
•
•
•
•
•
•
•

Grønt Danmarkskort – Der udarbejdes retningslinjer og konkrete udpegninger for
eksisterende og potentiel natur samt økologiske forbindelser
Solceller – Der udarbejdes retningslinjer for solceller og der udlægges et område til
opstilling af solceller på op til 200 ha øst for Feldborg i Herning Kommunes nordlige
del
Erhverv – Der udarbejdes retningslinjer og konkrete udpegninger for produktionserhverv samt udlægges to nye erhvervsområder
Bolig – Der udlægges tre nye boligområder
Infrastruktur – Der foretages nye udlæg arealreservation til nye veje
Detailhandel – Der gives mulighed for større butikker på Absalonsvej samt Lind bymidte udvides.
Kulturmiljøer – Der er har foretaget en fornyet mere detaljeret kulturmiljøudpegning
baseret på de oprindelige amtslige udpegninger i samarbejde med Museum Midtjylland

Afgrænsningsnotatet har været fremsendt i høring ved berørte myndigheder og nabokommuner. Der er indkommet 2 høringssvar i forbindelse med høringen.
Efter høringen er sket yderligere ændringer til kommuneplanforslaget hvor yderligere tre
jorddeponeringsanlæg og en række vejanlæg medtages i forslaget. Disse anlæg miljøvurderes ligeledes. Mulighed for større butikker på Absalonsvej medtages ikke i det endelige
forslag til kommuneplan.
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2.2.2 Relevante miljøbeskyttelsesmål
I vurderingen af de miljømæssige konsekvenser af de foreslåede ændringer indgår relevante miljøbeskyttelsesmål som referenceparametre.
Med udgangspunkt i den gennemførte høring af afgrænsningsnotet til miljøvurdering af
planændringer knytter de relevante miljøbeskyttelsesmål sig til de nye arealudlæg. I forhold til de overordnede statslige miljøbeskyttelsesmål har Herning Kommune i kommuneplanen fokuseret på at udlægge områder, der ikke er i konflikt med kendt viden om nuværende arealudpegninger for natur- og miljøbeskyttelse.
Enkelte steder er der udlagt nye områder hvor der er grundvandsbeskyttelsesinteresser,
hvis det ikke har været muligt at placere områderne andre steder i kommunen uden for
grundvandsbeskyttelsesinteresser.
Miljøbeskyttelsesmålene er hentet fra planloven (PL), naturbeskyttelsesloven (NBL), Habitat-bekendtgørelsen (HAB), Fuglebeskyttelsesdirektivet og museumsloven samt ” Energistrategi 2050” og ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning – 2018”.
2.2.3 Miljøvurdering
Oplysninger om ændringers indvirkning på miljøet skal gives med udgangspunkt i miljøvurderingslovens miljøbegreb. Med udgangspunkt i lovens krav er miljøvurderingen for det
enkelte afsnit af kommuneplanen foretaget med underopdeling i følgende temaer:
Biologisk mangfoldighed, flora, fauna og landskab
Herunder samles påvirkninger af natur og landskab. Det kan være områder eller naturtyper, der er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven, eller særlige landskabstyper, der er bevaringsværdige.
Jordbund, grundvand og overfladevand
Herunder samles påvirkninger af både indvindingsområder til vandværker samt påvirkninger af de områder, der er udpeget til særlige drikkevandsområder. Desuden behandles påvirkninger af overfladevand og jordbund.
Befolkningens levevilkår, materielle goder og menneskers sundhed
Herunder samles påvirkninger af levevilkår, f.eks. mulighed for adgang til naturen og rekreative arealer samt støj fra trafikken.
Klimapåvirkning og luftkvalitet
Herunder samles påvirkninger af klima og luftkvalitet f.eks. gennem energiforbrug til opvarmning og transport.
Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
Herunder samles påvirkninger af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, samt arkæologisk arv som f.eks. gravhøje.
Kumulativ effekt
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Herunder vurderes, om der er kumulativ effekt mellem ovenstående faktorer, eller med andre projekter.
2.2.4 Miljøstatus og 0-alternativ
For at kunne lave en miljøvurdering er det nødvendigt at have et sammenligningsgrundlag.
Altså at gøre sig nogle overvejelser om, hvordan den sandsynlige udvikling bliver, hvis planen ikke gennemføres. Dette betegnes 0-alternativet.
0-alternativet for forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 er den eksisterende kommuneplan for Herning Kommune, Herning Kommuneplan 2017-2028 med alle hertil vedtagne
kommuneplantillæg.
0-alternativet er ikke nødvendigvis en fastholdelse af situationen, som det fremstår i dag.
Et område, der henligger som landbrugsareal i dag, kan f.eks. godt være planlagt til boligområde i en allerede vedtaget kommuneplan. 0-alternativet vil i det tilfælde være, at der
opføres boliger på arealet og ikke, at arealet fastholdes til landbrugsjord.

2.3 Miljøvurdering af Grønt Danmarkskort

Formålet med planlægningen for Grønt Danmarkskort er at lave en udpegning af hvor der
er vigtige naturværdier samt muligheder for at skabe nye naturværdier.
Grønt Danmarkskort viser de områder, hvor naturindsatsen overordnet skal målrettes. Den
samlede realisering af Grønt Danmarkskort skal over tid, tilvejebringes ved natur-, miljøog/eller klimaprojekter.
2.3.1 Retningslinjer og udpegning af arealer til Grønt Danmarkskort
Udpegningen består af natur med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentiel natur,
økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.
Retningslinjer og konkrete udpegninger fremgår af forslag til Herning Kommuneplan 20212032.
Miljøvurdering
Det er en forventning, at Grønt Danmarkskort vil have en positiv indflydelse på biologisk
mangfoldighed, flora, fauna og landskab da udpegningen netop har til formål at beskytte
og udvikle på dette område.
Det er en forventning, at Grønt Danmarkskort vil bidrage til beskyttelsen af jordbund,
grundvand og overfladevand, da ændringen af arealanvendelsen til natur overordnet vil
give en bedre beskyttelse.
Det er en forventning, at Grønt Danmarkskort vil bidrage positivt til levevilkår, materielle
goder og menneskers sundhed, hvis der gives mulighed for at udnytte den rekreativt.
Der er ingen direkte påvirkning men der skal laves undersøgelser i forbindelse med konkrete projekter for ny natur i forhold kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv for at sikre
disse værdier.
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2.4 Miljøvurdering af områder til solceller

Med Herning Kommuneplan 2021-2032 fastlægges retningslinjer for udpegning af områder
til solceller. Retningslinjerne skal sikre at solceller kan opstilles i Herning Kommune i overensstemmelse med kommunens andre interesser og målsætninger for kommunens udvikling.
Der foretages med kommuneplanen en ny udpegning til opstilling af solceller og det forventes, at der senere i forbindelse med ny strategi for produktion af vedvarende energi vil
blive udpeget yderligere områder til opstilling af solceller.
2.4.1 Nyt område 09.T47 til solceller ved Gindeskovgård ved Hessellundvej
Rammeområde 09.T47 til etablering af solceller er beliggende ved Gindeskovgård ved
Hessellundvej øst for Feldborg.
Inden for rammeområdet må der kun opføres anlæg, der er nødvendig for solcelleanlæggets funktion.
Miljøvurdering
Der forefindes områder beskyttet at naturbeskyttelseslovens § 3 inden for området, der udlægges til etablering af solcelleanlæg. Arealerne skal friholdes for solceller og der skal i
den konkrete lokalplanlægning sikres at arealerne friholdes som natur. Der er ligeledes
konstateret vildt i området som benyttes naturområdet. Der skal i den konkrete planlægning sikre vildtpassager som sikrer fri bevægelse for vildtet.
I forhold til den landskabelig påvirkning placeres anlægget i et meget fladt terræn som gør
anlægget svært at se over store afstande. I forhold til nærpåvirkning skal anlægget afskærmes mod offentlige veje og nærmeste naboer.
Etablering af solceller forventes ikke at få betydning for jordbund, grundvand og overfladevand. Det forventes at den mindre intensive drift af arealerne vil få en positiv effekt.
Etablering af solceller forventes ikke at få betydning for befolkningens levevilkår, materielle
goder og menneskers sundhed. Adgangen til naturområdet bibeholdes gennem anlæggelsen af vildtpassager, dog må forventes at selve anlægget vil være synligt for de som benytter naturområdet.
Generelt vil etablering af solceller have en positiv påvirkning af klimaet på grund af den besparede CO2 samt positive følgegevinster ved at fortrænge varme og el, der er produceret
på konventionelle kraftværker.
Etablering af solceller forventes ikke at få betydning for kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv. Det er forventningen, at anlægget etableres på en måde der gør at kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv ikke påvirkes.
I forbindelse med planlægning for solceller, stilles krav om vildtpassager og afskærmende
beplantning som afværgeforanstaltning.
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2.5 Miljøvurdering af arealudlæg

Der er sket en række ændringer i arealudpegningerne i forbindelse med forslag til Herning
Kommuneplan 2021-2032. De er i kapitlet struktureret i forhold til den fremtidige anvendelse. Der er tale om nye områder til bolig, erhverv, jorddepot og detailhandel.
Navne og numre i dette afsnit referer direkte til ”Resuméhæfte – Forslag til kommuneplan
2021-2032” til forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028. Kort over ændringer fremgår
af resuméhæftet.
Miljøvurdering
Afsnittet er struktureret i forhold til de enkelte emner.
2.5.1 Bolig
Rammeområde 21.B10 for boligområde ved Strandvejen i Sunds. Område beliggende i
landzone som overgår fra rekreativ anvendelse til boligområde. Det vurderes, at et boligområde ikke vil betyde en større miljøpåvirkning end den tidligere udpegning.
Rammeområde 32.B14 for boligområde nord for Nørretorp i Gjellerup. Område beliggende
i landzone som ønskes udnyttet til boligbebyggelse til lave boligformer. Området ligger i
nitratfølsomt indvindingsopland og område med særlige drikkevandsinteresser. Det vurderes, at et boligområde ikke vil betyde en større miljøpåvirkning end den tidligere udpegning.
Rammeområde 85.B3 for boligområde ved Birkemosevej i Timring. Udvidelse af et eksisterende rammeområde. Udvidelsen er beliggende i landzone som ønskes udnyttet til boligbebyggelse til lave boligformer. Området ligger tæt ved kirke, i Exner udpegning som
zone 2 aftaleområde der stiller krav til bygningshøjder og udformning. Dette skal inddrages
i den konkrete planlægning for området. Det vurderes, at et boligområde ikke vil betyde en
større miljøpåvirkning end den tidligere udpegning.
2.5.2 Erhverv
Rammeområde 14.E2 for erhvervsområde syd for Miljøvej i Herning. Område beliggende i
landzone som udpeges til produktionserhverv inden for recycling virksomheder i sammenhæng til andre virksomheder af samme type i området nord for. Området ligger i indvindingsopland til Herning Vandværk, nitratfølsomt indvindingsopland og område med særlige drikkevandsinteresser. Der skal ved den konkrete planlægning tages særlig stilling til
sikringen af grundvandsinteresserne. I forhold til at sikre synergieffekt til virksomheder der
allerede ligger i området nord for, vurderes der ikke at være en alternativ placeringsmulighed uden for indvindingsopland, nitratfølsomt indvindingsopland og område med særlige
drikkevandsinteresser.
Rammeområde 14.E8 for erhvervsområde syd for Hammerum. Udvidelse af et eksisterende rammeområde. Udvidelsen er beliggende i landzone som ønskes udnyttet til logistikvirksomheder med tæt adgang til det overordnede trafiknet, særligt motorvej. Området
ligger i indvindingsopland til Herning Vandværk og område med særlige drikkevandsinteresser. Der skal ved den konkrete planlægning tages særlig stilling til sikringen af grundvandsinteresserne. I forhold til at sikre synergieffekt til virksomheder der allerede ligger i
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området inden for logistik og transporterhverv, vurderes der ikke at være en alternativ placeringsmulighed uden for indvindingsopland og område med særlige drikkevandsinteresser.
2.5.3 Jorddepot
Rammeområde 21.T3 for teknisk anlæg til jorddepot ved Sunds omfartsvej og Kølbæk.
Område beliggende i landzone som udpeges til jorddepot og rekreativ anvendelse på sigt.
Ved Kølbæk skal naturudpegninger respekteres og indarbejdes i jorddepotet så det opnår
en samlet positiv effekt. Området ligger inden for planlægningszonen for Karup lufthavn.
Forsvarets ejendomsstyrelse har gjort opmærksom på at regnvandsbassiner og lignende
ikke må betyde at der kommer flere fugle i området. Det vurderes, at den fremtidige anvendelse vil have samme eller mindre miljøbelastning end den nuværende.
Rammeområde 61.T1 teknisk anlæg til jorddepot øst for Lind. Område beliggende i landzone som udpeges til jorddepot og rekreativ anvendelse på sigt. Der er syd for området
beskyttelseszoner om fortidsminder som skal respekteres. Området ligger i nitratfølsomt
område, nitratfølsomt indvindingsopland samt indvindingsopland til Herning Vandværk og
område med særlige drikkevandsinteresser. Dette stiller særlige krav til de konkrete projekter med jorddeponering så disse realiseres uden risiko for grundvandet. Det vurderes,
at den fremtidige anvendelse vil have samme eller mindre miljøbelastning end den nuværende, da arealet der optages benyttes som landbrugsarealer.
Rammeområde 81.T3 for teknisk anlæg til jorddepot og støjvold ved Pughdalsvej i Vildbjerg. Område beliggende i landzone som udpeges til jorddepot og støjvold mellem boligområde 81.B5 og erhvervsområde 81.E5. Inden for området er der en ejendom med en
bygning opført i 1937. Der skal i det konkrete projekt tages stilling til om denne ejendom
skal bibeholdes som bevaringsværdig bebyggelse. Det vurderes, at den fremtidige anvendelse vil have samme eller mindre miljøbelastning end den nuværende.
2.5.4 Detailhandel
Rammeområde 61.C4 for centerområde ved Svinget i Lind. Område til boliger nord for nuværende afgrænsning af Lind bymidte overgår til centerformål. Området er et tidligere, stadigt uudnyttet, erhvervsområde. Der ønskes indpasset muligheden for en dagligvarebutik
og mindre udvalgsvarebutikker i sammenhæng til realisering af nye boliger nord for Lind
bymidte. Det vurderes, at den fremtidige anvendelse vil have samme miljøbelastning som
den nuværende.

2.6 Miljøvurdering af kulturmiljø udpegning

Udpegningerne af kulturarven er i Herning Kommune klassificeret efter 4 hovedfortællinger: 1. Det gamle kulturlandskab, 2. Opdyrkningen af landskabet, 3. Det moderne by- og
industrisamfund samt 4. Kirker, Kirkegårde og kapeller.
2.6.1 Kulturmiljø udpegninger
Der er i kommuneplanen lavet reviderede udpegninger af kulturarven i Herning Kommune.
Dette er gjort på baggrund af at nuværende udpegninger er af ældre dato, foretaget af det
daværende Ringkøbing Amt. Disse udpegninger er mindre præcise og der er ikke lavet en
egentlig vurdering af de enkelte udpegninger.
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Miljøvurdering
Kulturmiljøudpegningerne er udpegninger på kort, som i sig selv ikke vil have væsentlig
betydning for påvirkning af miljøet. Ved konkret projekter for de enkelte kulturmiljøer skal
der foretages en selvstændig miljøscreening.

2.7 Miljøvurdering af infrastrukturændringer

Der foretages med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 en række reservationer til
ny infrastruktur. Formålet er at sikre, at der er plads til det fremtidige vejnet i overensstemmelse med ønskerne til byudvikling.
2.7.1 Arealreservation af arealer til vejinfrastruktur
Der foretages med forslag til Herning Kommuneplan følgende arealudpegninger til ny vejinfrastruktur;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny fordelingsvej ved Vesterholmvej
Kaj Zartows Vej/Messevejen - Shunt i rundkørsel
Lind - Vestvendte motorvejsramper
Miljøvej - Forbedring af adgangsvej til Herningmotorvejen
Tolstedvejs forlængelse (vest)
Hammerum syd – Fordelingsvej til erhvervsområder
Ny forbindelse fra Snejbjerg til Gødstrup
Ny vejforbindelse for erhvervsarealer, etape 1, ved Snejbjerg vest
Ny vejforbindelse for erhvervsarealer, etape 2, ved Snejbjerg vest
Langvadbjergvejs udbygning i Snejbjerg
Langvadbjergvejs forlængelse til Gødstrup
Munkgårdkvarteret - Forlængelse mod øst
Kæret - Udbygning og tilslutning til Dr. Boulevard
Fredensgade/Dr. Boulevard - Ekstra venstresvingsbane
Dr. Boulevard/Herningmotorvejen - Udbygning af rundkørsel
Ny Cityring - med baggrund i fremtidig midtbyplan
Aulum omfartsvej

Miljøvurdering
Konkrete projekter for nye vejanlæg er omfattet af Bilag 2 efter ”Lov om miljøvurdering af
planer og programmer og konkrete projekter (VVM)” og skal derfor screenes forud for at
kunne blive realiseret. Der skal ved den konkrete planlægning for nye vejanlæg, blandt andet tages højde for, at der kan være beskyttet natur indenfor eller omkring vejudlægget, at
der ikke må ske afvanding fra vejanlæg til de efter naturbeskyttelseslovens §3 beskyttede
områder, at der i områder med en udpegning af lavbundsarealer skal laves særlige foranstaltninger og at der kan være områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland hvor der skal laves særlige foranstaltninger.

2.8 Sammenfattende redegørelse

Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” skal Herning Kommune, efter høringen af forslaget til Kommuneplanen er gennemført, udarbejde en sammenfattende redegørelse for følgende:
• Hvordan miljøhensynet er integreret i planen,
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• hvordan miljørapporten og udtalelser fra den offentlige høring har påvirket planen,
• hvorfor den vedtagne plan er valgt, på baggrund af de alternativer, der er belyst, samt
• hvordan Herning Kommune vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af planen.
Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 behandler ikke andre alternativer til planen
end 0-alternativet. Kommuneplanforslaget tager udgangspunkt i Planstrategi 2019, hvori
der opstilles en række ønsker for udviklingen i Herning Kommune.
2.8.1 Overvågningsprogram
Som en del af den sammenfattende redegørelse skal der udarbejdes et overvågningsprogram, der beskriver, hvorledes Herning Kommune vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.
Den sammenfattende redegørelse og det endelige overvågningsprogram udarbejdes i forbindelse med den endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032.
Overvågningen af kommuneplanens miljøpåvirkninger vil ske via sektorplaner og via udmøntningen af kommuneplan 20121-2032 i lokalplaner eller ved, at projektet vil gennemgå
en godkendelsesprocedure iht. lovgivningen.
Først herefter vil der være tale om en situation, der vil kræve overvågning. Der vurderes
derfor ikke på nuværende tidspunkt at være forhold, indenfor de reviderede temaer i kommuneplanen, der vil kræve overvågning ud over den overvågning, der i forvejen finder sted
i henhold til gældende lovgivning.
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3 Grundlag og metodebeskrivelse

Miljøvurderingen af Herning Kommuneplan 2021-2032 foretages med udgangspunkt i Lov
om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Loven fastsætter
krav til miljøvurderingens proces og indhold. Rapportens indhold er baseret på lovens anvisninger, og opfylder de krav om miljøvurdering som stilles til kommuneplaner.
Indledningsvis beskrives miljøvurderingens grundlag. Derefter beskrives metoden for afgrænsningsnotet til miljøvurdering, høringen forud for miljøvurderingen og endelig beskrives metoden for selve miljøvurderingen.

3.1 Hvorfor miljøvurdere?

Miljøvurderingsloven har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til
at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer. Loven skal dermed bidrage til fremme af en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Fysiske planer, som i dette tilfælde kommuneplanen, er som udgangspunkt obligatorisk
omfattet af kravet om miljøvurdering, grundet dens størrelse. Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 skal derfor miljøvurderes.
Med Herning Kommuneplan 2021-2032 afgrænses blandt andet nye områder til solceller,
infrastrukturanlæg og jorddepot. Der udlægges ligeledes nye rammer til boliger og erhverv.

3.2 Hvad skal miljøvurderes?

Ved revision af eksisterende planer er det ifølge lov om miljøvurdering ændringerne af
disse, der kræver en miljøvurdering. Kravet om miljøvurdering i forbindelse med ændringer
gælder dog kun, hvis ændringerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Forarbejdet til miljøvurderingen har bestået i at danne overblik over ændringer af planen
og dernæst afklaring af, hvilke ændringer der kræver miljøvurdering.
Som udgangspunkt miljøvurderes ændringer i retningslinjer, ændringer i udpegning af arealer omfattet af retningslinjer i kommuneplanen, og ændring af rammer for lokalplanlægningen, hvis de vurderes at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet.
Alle ændringer i arealudpegninger med tilknyttede retningslinjer er vurderet at kunne få
væsentlig indflydelse på miljøet og indgår i miljøvurderingen. Mindre justeringer i retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen i allerede eksisterende rammeområder er ikke miljøvurderet, da de er af en karakter, der vurderes ikke vil have væsentlig indflydelse på miljøet.
Nye retningslinjer er ikke miljøvurderet, hvis de er knyttet til eksisterende arealudpegninger
og hvis der er tale om en beskrivelse af den hidtidige praksis i administrationen af kommuneplanen, hvilket vil sige, at der reelt ikke er tale om ændring af den hidtidige administrationspraksis. For eksempel konsekvenszoner på kort om kommuneplanrammer for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvor der allerede i tekst er beskrevet en konsekvenszone.
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Langsigtet byudvikling ud over de kommende 12 år er i kommuneplanen angivet ved udpegninger af den retning hvor den langsigtede byudvikling forventes placeret. Udpegningen af langsigtet byudvikling er ikke miljøvurderet, da der ikke er tale om egentlige areal
udpegninger/ konkrete arealudlæg.
Ligeledes er områder, der udgår af kommuneplanen, ikke miljøvurderet. Det vurderes at
det ikke vil betyde en forøgelse af miljøbelastningen, at et ikke realiseret område udgår af
kommuneplanen.
Ændringer af kommuneplanen, der miljøvurderes, er beskrevet i kapitel 4 til 8.

3.3 Hvilke miljøforhold forventes påvirket

Med fokus på de væsentlige planmæssige ændringer i kommuneplanen er der foretaget
en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold, der især forventes påvirket med
planen, og hvilke faktorer, der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter, også kaldet et afgrænsningsnotat eller scoping.
I afgrænsningsnotatet til miljøvurdering af Herning Kommuneplan 2021-2032 var fokus på
følgende temaer:
• Grønt Danmarkskort – Der udarbejdes retningslinjer og konkrete udpegninger for
eksisterende og potentiel natur samt økologiske forbindelser
• Solceller – Der udarbejdes retningslinjer for solceller og der udlægges et område til
opstilling af solceller på op til 200 ha øst for Feldborg i Herning Kommunes nordlige
del
• Erhverv – Der udarbejdes retningslinjer og konkrete udpegninger for produktionserhverv samt udlægges to nye erhvervsområder
• Bolig – Der udlægges tre nye boligområder
• Infrastruktur – Der foretages nye udlæg arealreservation til nye veje
• Detailhandel – Der gives mulighed for større butikker på Absalonsvej samt Lind bymidte udvides.
• Kulturmiljøer – Der er har foretaget en fornyet mere detaljeret kulturmiljøudpegning
baseret på de oprindelige amtslige udpegninger i samarbejde med Museum Midtjylland
Afgrænsningsnotatet har været fremsendt i høring ved berørte myndigheder og nabokommuner. Der er indkommet 2 høringssvar i forbindelse med høringen.
Efter høringen er sket yderligere ændringer til kommuneplanforslaget hvor yderligere tre
jorddeponeringsanlæg og en række vejanlæg medtages i forslaget. Disse anlæg miljøvurderes ligeledes. Mulighed for større butikker på Absalonsvej medtages ikke i det endelige
forslag til kommuneplan.
Oplysninger om en ændrings indvirkning på miljøet skal gives med udgangspunkt i miljøvurderingslovens miljøbegreb, der dækker over begreber som biologisk mangfoldighed,
befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer,
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materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.
3.3.1 Høring af berørte myndigheder
Afgrænsningsnotatet hvori Herning Kommune har vurderet, at miljørapporten skulle fokusere på miljøpåvirkningerne ved en række oplistede ændringer ved revisionen af Herning
Kommuneplan, har været fremsendt i høring ved følgende berørte myndigheder og nabokommuner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljøstyrelsen, grundet udpegning af Grønt Danmarkskort og udlæg af konsekvenszoner omkring produktionserhverv
Landbrugsstyrelsen, grundet inddragelse af landbrugsjorder til byudvikling og solceller
Vejdirektoratet, grundet nye områder til byudvikling nær statslige vejanlæg
Erhvervsstyrelsen, grundet udlæg af konsekvenszoner omkring produktionserhverv
Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste, grundet nyt område til solceller
Slots- og Kulturstyrelsen, grundet fornyet kulturmiljøudpegning
Holstebro Kommune orienteres som nabo
Ringkøbing-Skjern Kommune orienteres som nabo
Ikast-Brande Kommune orienteres som nabo
Viborg Kommune orienteres som nabo
Billund Kommune orienteres som nabo

Der er indkommet 2 høringssvar i forbindelse med høringen:
Høringssvar fra Vejdirektoratet af den 29. oktober 2020
Vejdirektoratet gør opmærksom på følgende:
• Motorvejstilslutning ved Lind – De har ikke tidligere forholdt sig til ny motorvejstilslutning ved Lind og oplyser at den ikke kan forudsættes godkendt efter vejloven
• Retningslinjer for solceller – De forudsætter at solceller placeres uden for byggelinjer til statslige veje
• Konkret anlæg til solceller øst for Feldborg – Vejdirektoratet ønsker anlægget placeret uden for forventet område til opgradering af vejstrækningen rute 34 og 26
• Nye erhvervsområder – De forudsætter at de nye områder tilsluttes det kommunale
vejnet og at vejbyggelinjer til statsveje respekteres
• Nyt boligområde ved Sunds – Der gøres opmærksom på mulig støjpåvirkning fra
statsvej 439 og at dette bør inddrages i arealdisponeringen
Høringssvar fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse af den 11. november 2020
Ejendomsstyrelsen gør opmærksom på følgende:
• Grønt Danmarkskort – For at sikre den nationale sikkerhed ønskes tilføjet en retningslinje om de statslige arealer, som sikrer at naturudpegningen ikke for betydning for deres anvendelse af arealerne. De ønsker ligeledes ikke udpeget nye områder til økologisk forbindelse, naturbeskyttelsesinteresser og lavbundsarealer i områder, der ikke i forvejen er beskyttet af national og international lovgivning om naturbeskyttelse
• Solceller – Ingen bemærkninger på foreliggende grundlag
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•

Boligområde i Sunds – De gør opmærksom på at placering af regnvandsbassin skal
i høring hos dem, da området ligger inden for 13 km fra Karup Lufthavn i forhold til
at sikre der ikke tiltrækkes flere fugle til

Høringssvarene er indarbejdet i miljøvurderingen af forslag til kommuneplan 2021-2032.

3.4 Indsamling af oplysninger

Miljøvurdering er primært udarbejdet på baggrund af eksisterende viden, herunder oplysninger fra Herning Kommune.

3.5 Miljøbeskyttelsesmål

I vurderingen af de miljømæssige konsekvenser af de foreslåede ændringer indgår relevante miljøbeskyttelsesmål som referenceparametre.
Med udgangspunkt i den gennemførte høring af afgrænsningsnotatet med planændringer,
knytter de relevante miljøbeskyttelsesmål sig til nye arealudlæg til Grønt Danmarkskort,
solceller, infrastruktur, kulturmiljøer, detailhandel, jorddepoter, erhverv og boliger.
I forhold til de overordnede statslige miljøbeskyttelsesmål har Herning Kommune i kommuneplanen fokuseret på at udlægge områder der ikke er i konflikt med kendt viden om nuværende arealudpegninger for natur- og miljøbeskyttelse.
Enkelte steder er der udlagt nye områder hvor der er grundvandsbeskyttelsesinteresser,
hvis det ikke har været muligt at placere områderne andre steder i kommunen uden for
grundvandsbeskyttelsesinteresser.
Miljøbeskyttelsesmålene er hentet fra planloven (PL), naturbeskyttelsesloven (NBL), Habitat-bekendtgørelsen (HAB), Fuglebeskyttelsesdirektivet og museumsloven samt ” Energistrategi 2050” og ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning – 2018”
3.5.1 Grundvand
Enkelte steder er der udlagt nye områder hvor der er grundvandsbeskyttelsesinteresser.
Dette gennemgås nærmere i de efterfølgende afsnit med de konkrete udpegninger.

3.6 Miljøvurdering

Selve miljøvurderingen af ændringerne i kommuneplanen fremgår af kapitel 4-8. Miljøvurderingen er foretaget for de enkelte afsnit af kommuneplanen såfremt der er foretaget ændringer, der er vurderet at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Oplysninger om ændringers indvirkning på miljøet, skal gives med udgangspunkt i miljøvurderingslovens miljøbegreb. Med udgangspunkt i lovens miljøbegreb er miljøvurderingen
for det enkelte afsnit af kommuneplanen foretaget med underopdeling i følgende temaer:
Biologisk mangfoldighed, flora, fauna og landskab
Herunder samles påvirkninger af natur og landskab. Det kan være områder eller naturtyper, der er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven eller særlige landskabstyper, der er bevaringsværdige.

16
349

Jordbund, grundvand og overfladevand
Herunder samles påvirkninger af både indvindingsområder til vandværker samt påvirkninger af de områder, der er udpeget til særlige drikkevandsområder. Desuden behandles påvirkninger af overfladevand og jordbund.
Befolkningens levevilkår, materielle goder og menneskers sundhed
Herunder samles påvirkninger af levevilkår, f.eks. mulighed for adgang til naturen og rekreative arealer samt støj fra trafikken.
Klimapåvirkning og luftkvalitet
Herunder samles påvirkninger af klimaet og luftkvalitet f.eks. gennem energiforbrug til opvarmning og transport.
Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
Herunder samles påvirkninger af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, samt arkæologisk arv som f.eks. gravhøje.

3.7 Miljøstatus og 0-alternativ

For at kunne lave en miljøvurdering er det nødvendigt at have et sammenligningsgrundlag.
Altså at gøre sig nogle overvejelser om, hvordan den sandsynlige udvikling bliver, hvis planen ikke gennemføres. Dette betegnes 0-alternativet.
I første afsnit under hvert enkelt kapitel i miljøvurderingen er miljøtilstanden beskrevet. Beskrivelsen danner grundlag for 0-alternativet, det vil sige miljøtilstanden i kommunen, såfremt udviklingen fortsætter som hidtil uden en ny eller revideret kommuneplan med de aktuelle ændringer.
0-alternativet for forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 er den eksisterende kommuneplan for Herning Kommune, Herning Kommuneplan 2017-2028 med alle vedtagne kommuneplantillæg.
0-alternativet er ikke nødvendigvis en fastholdelse af situationen, som det fremstår i dag.
Et område, der henligger som landbrugsareal i dag, kan f.eks. godt være planlagt til boligområde i en allerede vedtaget kommuneplan. 0-alternativet vil i dette tilfælde være, at der
opføres boliger på arealet, og ikke at arealet fastholdes til landbrugsjord.

3.8 Ændringer af kommuneplanen

Herning Kommuneplan 2021-2032 er en revision af Herning Kommuneplan 2017-2028.
Der er tale om en såkaldt fuld revision. Der er dog stor forskel på, hvor store ændringer
der reelt er tale om inden for kommuneplanens enkelte temaer.
Planloven foreskriver, hvilke planlægningsområder kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for.
Staten har udsendt en oversigt over de nationale interesser i kommuneplanlægningen.
Oversigten sætter rammerne for kommuneplanlægningen på hele statens område og vi-
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ser, hvad kommuneplanen skal indeholde for at undgå en statslig indsigelse. Ved modtagelse af en statslig indsigelse mod kommuneplanen, kan planen ikke vedtages, før kommunen og staten når til enighed.
I de følgende afsnit foretages en gennemgang af de ændringer der foreslås i Herning
Kommuneplan 2021-2032.
Der er kun medtaget de ændringer som er vurderet at have væsentlig indvirkning på miljøet og som derfor kræver miljøvurdering. Andre mindre væsentlige ændringer fremgår
ikke af gennemgangen.
Hvorledes der er sondret mellem væsentlige og ikke væsentlige ændringer fremgår af afsnit 3.2.
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4 Miljøvurdering af Grønt Danmarkskort

Formålet med planlægningen for Grønt Danmarkskort er at lave en udpegning af hvor der
er vigtige naturværdier samt muligheder for at skabe nye naturværdier.
Grønt Danmarkskort viser de områder, hvor naturindsatsen overordnet skal målrettes. Den
samlede realisering af Grønt Danmarkskort skal over tid, tilvejebringes ved natur-, miljøog/eller klimaprojekter.

4.1 Retningslinjer og udpegning af arealer til grønt danmarkskort

Med udgangspunkt i en ændring af planloven i juni 2017 skal alle kommuner lave en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresserne. Planlægningen for Grønt Danmarkskort
skal danne grundlaget for et sammenhængende nationalt naturnetværk, som alle kommuner skal bidrage til. Grønt Danmarkskort skal understøtte en forstærket indsats for større
og sammenhængende naturområder, der kan sikre en større biologisk mangfoldighed og
en mere robust natur.
Udpegningen består af natur med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentiel natur,
økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.
Retningslinjer og konkrete udpegninger fremgår af forslag til Herning Kommuneplan 20212032.
Forsvarets ejendomsstyrelse har i forbindelse med høring af afgrænsningsnotatet til miljøvurderingen kommet med bemærkninger i forhold til den nationale sikkerhed. På den baggrund er indarbejdet en retningslinje i kommuneplanens afsnit der sikrer at forsvarets udnyttelse af deres arealer ikke indskrænkes i forbindelse med udpegningen i Herning Kommuneplan 2021-2032.
4.1.1 Miljøstatus og 0-alternativ
I Herning Kommuneplan 2017-2028 er der en lignende frivillig udpegning baseret på Herning Kommunes Naturpolitik fra 2013.
0-alternativet betragtes om en fastholdelse af udpegningerne fra Herning Kommuneplan
2017-2028. På baggrund af lovændringen fra 2017 kan 0-alternativet ikke fastholdes.
4.1.2 Miljøvurdering
Forholdet til biologisk mangfoldighed, flora, fauna og landskab
Det er en forventning, at Grønt Danmarkskort vil have en positiv indflydelse på biologisk
mangfoldighed, flora, fauna og landskab da udpegningen netop har til formål at beskytte
og udvikle på dette område.
Forhold til jordbund, grundvand og overfladevand
Det er en forventning, at Grønt Danmarkskort vil bidrage til beskyttelsen af jordbund,
grundvand og overfladevand, da ændringen af arealanvendelsen til natur overordnet vil
give en bedre beskyttelse.
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Forholdet til befolkningens levevilkår, materielle goder og menneskers sundhed
Det er en forventning, at Grønt Danmarkskort vil bidrage positivt til levevilkår, materielle
goder og menneskers sundhed, hvis der gives mulighed for at udnytte den rekreativt.
Forholdet til klimapåvirkning og luftkvalitet
Generelt vil Grønt Danmarks kort ikke have en påvirkning på luftkvalitet men vil få en positiv klimapåvirkning da størstedelen af den potentielle natur er udpeget på tørveholdige lavbundsarealer. Ved overgang fra landbrugsdrift til natur vil der være en positiv forskydning i
CO2 da en stor del af udledningen af CO2 fra landbruget stammer fra lavbundsarealerne.
Forholdet til kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
Der er ingen direkte påvirkning men der skal laves undersøgelser i forbindelse med konkrete projekter for ny natur i forhold kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv for at sikre
disse værdier.
Kumulativ effekt
Der vurderes at være positive kumulative effekter mellem ovenstående faktorer, ved realisering af projekter efter Grønt Danmarkskort.
4.1.3 Afværgeforanstaltninger
Det er vurderet at der ikke er behov for at lave afværgeforanstaltninger.
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5 Miljøvurdering af områder til Solceller

Med Herning Kommuneplan 2021-2032 fastlægges retningslinjer for udpegning af områder
til solceller. Retningslinjerne skal sikre at solceller kan opstilles i Herning Kommune i overensstemmelse med kommunens andre interesser og målsætninger for kommunens udvikling.
Der foretages med kommuneplanen en ny udpegning til opstilling af solceller og det forventes, at der senere i forbindelse med ny strategi for produktion af vedvarende energi vil
blive udpeget yderligere områder til opstilling af solceller
Vejdirektoratet har i forbindelse med høring af afgrænsningsnotet til miljøvurderingen kommet med bemærkninger om at vejbyggelinjer til statens veje skal respekteres.

5.1 Nyt område 09.T47 til solceller ved Gindeskovgård ved Hessellundvej

Rammeområde 09.T47 til etablering af solceller er beliggende ved Gindeskovgård ved
Hessellundvej øst for Feldborg.
Inden for rammeområdet må der kun opføres anlæg, der er nødvendig for solcelleanlæggets funktion.
5.1.1 Miljøstatus og 0-alternativ
Området til etablering af solcelleanlæg udlagt til landbrugsarealer.
Der er ikke kendskab til eksisterende miljøproblemer inden for det udlagte område. Eventuelle problemstillinger er behandlet under afsnittet miljøvurdering.
0-alternativet er, at området fortsat anvendes til landbrugsarealer, og at der ikke etableres
solcelleanlæg i området.
5.1.2 Miljøvurdering
Forholdet til biologisk mangfoldighed, flora, fauna og landskab
Der forefindes områder beskyttet at naturbeskyttelseslovens § 3 inden for området, der udlægges til etablering af solcelleanlæg. Arealerne skal friholdes for solceller og der skal i
den konkrete lokalplanlægning sikres at arealerne friholdes som natur. Der er ligeledes
konstateret vildt i området som benyttes naturområdet. Der skal i den konkrete planlægning sikre vildtpassager som sikrer fri bevægelse for vildtet.
I forhold til den landskabelig påvirkning placeres anlægget i et meget fladt terræn som gør
anlægget svært at se over store afstande. I forhold til nærpåvirkning skal anlægget afskærmes mod offentlige veje og nærmeste naboer.
Forhold til jordbund, grundvand og overfladevand
Etablering af solceller forventes ikke at få betydning for jordbund, grundvand og overfladevand. Det forventes at den mindre intensive drift af arealerne vil få en positiv effekt.
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Forholdet til befolkningens levevilkår, materielle goder og menneskers sundhed
Etablering af solceller forventes ikke at få betydning for befolkningens levevilkår, materielle
goder og menneskers sundhed. Adgangen til naturområdet bibeholdes gennem anlæggelsen af vildtpassager, dog må forventes at selve anlægget vil være synligt for de som benytter naturområdet.
Forholdet til klimapåvirkning og luftkvalitet
Generelt vil etablering af solceller have en positiv påvirkning af klimaet på grund af den besparede CO2 samt positive følgegevinster ved at fortrænge varme og el, der er produceret
på konventionelle kraftværker.
Forholdet til kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
Etablering af solceller forventes ikke at få betydning for kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv. Det er forventningen, at anlægget etableres på en måde der gør at kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv ikke påvirkes.
Kumulativ effekt
Der vurderes ikke at være nogen kumulativ effekt mellem ovenstående faktorer eller med
andre projekter, der skal vurderes for nuværende.
5.1.3 Afværgeforanstaltninger
I forbindelse med planlægning for solceller, stilles krav om vildtpassager og afskærmende
beplantning som afværgeforanstaltning.
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6 Miljøvurdering af arealudlæg

I det følgende kapitel tager miljøvurderingen udgangspunkt i konfliktsøgninger foretaget for
alle nye arealudlæg i forbindelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.
Der er sket en række ændringer i arealudpegningerne i forbindelse med forslag til Herning
Kommuneplan 2021-2032. De er i kapitlet struktureret i forhold til den fremtidige anvendelse. Der er tale om nye områder til bolig, erhverv, jorddepot og detailhandel.
I kapitlet behandles de miljøforhold som er fundet ved konfliktsøgningen, og som er fundet
væsentlige i forhold til arealudlæggenes miljøpåvirkning.
Navne og numre i dette kapitel referer direkte til ”Resuméhæfte – Forslag til kommuneplan
2021-2032”.
Kort over ændringer fremgår af resuméhæftet.

6.1 Miljøstatus og 0-alternativ

Der er ikke kendskab til eksisterende miljøproblemer inden for de udlagte områder. Eventuelle problemstillinger er behandlet under de enkelte afsnit om miljøvurdering.
0-alternativet er, at områderne anvendes i overensstemmelse med Herning Kommuneplan
2017-2028.

6.2 Bolig

Med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 udlægges i alt areal til ca. 150 nye boliger. Det samlede antal boliger i kommende kommuneplan stemmer derfor overens med
det forventede behov for boligudvikling.
6.2.1 Rammeområde 21.B10 for boligområde ved Strandvejen i Sunds
Område beliggende i landzone som overgår fra rekreativ anvendelse til boligområde.
Miljøvurdering
Der går en fredet sti gennem området, som skal bevares.
Det vurderes, at et boligområde ikke vil betyde en større miljøpåvirkning end den tidligere
udpegning.
Vejdirektoratet har gjort opmærksom på mulig støjpåvirkning fra statsvej 439. Dette indarbejdes i kommuneplanen, at der skal tages højde for ved arealdisponeringen.
Forsvarets ejendomsstyrelse har gjort opmærksom på at regnvandsbassiner og lignende
ikke må betyde at der kommer flere fugle i området, da det ligger inden for planlægningszonen for Karup lufthavn. Det er indarbejdet i kommuneplanen at Ejendomsstyrelsen skal
godkende udformningen af sådanne bassiner.
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6.2.2 Rammeområde 32.B14 for boligområde nord for Nørretorp i Gjellerup
Område beliggende i landzone som ønskes udnyttet til boligbebyggelse til lave boligformer.
Miljøvurdering
Området ligger i nitratfølsomt indvindingsopland og område med særlige drikkevandsinteresser.
Det vurderes, at et boligområde ikke vil betyde en større miljøpåvirkning end den tidligere
udpegning.
6.2.3 Rammeområde 85.B3 for boligområde ved Birkemosevej i Timring
Udvidelse af et eksisterende rammeområde. Udvidelsen er beliggende i landzone som ønskes udnyttet til boligbebyggelse til lave boligformer.
Miljøvurdering
Området ligger tæt ved naturudpegning nær Bolsvad Bæk. Dette skal indarbejdes i den
konkrete planlægning. Der er ligeledes udpegning af okkerområde ved samme bæk.
Området ligger tæt ved kirke, i Exner udpegning som zone 2 aftaleområde der stiller krav
til bygningshøjder og udformning. Dette skal inddrages i den konkrete planlægning for området.
Det vurderes, at et boligområde ikke vil betyde en større miljøpåvirkning end den tidligere
udpegning.

6.3 Erhverv

De sidste 12 års erhvervsbyggerier viser, at der i gennemsnit er behov for 15 ha erhvervsjord om året – 180 ha for 12 år. Der er dog stor forskel på hvor attraktive erhvervsarealer
er, alt efter beliggenheden.
Der er over de sidste 12 år solgt i alt 44 ha erhvervsjord i HI-Park alene. De seneste års
salg af erhvervsjord ved HI-Park til transport og logistikfirmaer gør, at der er opstået et behov for at udlægge 12 ha erhvervsjord yderligere direkte op af motorvejsnettet. Nuværende arealer ved HI-Park ligger sekundært i forhold til motorvejen og er alle lokalplanlagte
og der er lavet den nødvendige vejinfrastruktur.
Derudover ønsker Herning Kommune at satse på bæredygtige og cirkulæreøkonomiske
virksomheder. Det gøres ved at skabe et nyt og innovativt recycling-hub ved Mørupvej i
Herning Syd, hvor der allerede ligger recycling-virksomheder.
6.3.1 Rammeområde 14.E2 for erhvervsområde syd for Miljøvej i Herning
Område beliggende i landzone som udpeges til produktionserhverv inden for recycling
virksomheder i sammenhæng til andre virksomheder af samme type i området nord for.
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Miljøvurdering
Området ligger i indvindingsopland til Herning Vandværk, nitratfølsomt indvindingsopland
og område med særlige drikkevandsinteresser. Der skal ved den konkrete planlægning tages særlig stilling til sikringen af grundvandsinteresserne.
I forhold til at sikre synergieffekt til virksomheder der allerede ligger i området nord for, vurderes der ikke at være en alternativ placeringsmulighed uden for indvindingsopland, nitratfølsomt indvindingsopland og område med særlige drikkevandsinteresser.
6.3.2 Rammeområde 14.E8 for erhvervsområde syd for Hammerum
Udvidelse af et eksisterende rammeområde. Udvidelsen er beliggende i landzone som ønskes udnyttet til logistikvirksomheder med tæt adgang til det overordnede trafiknet, særligt
motorvej.
Miljøvurdering
Området ligger lavt i terrænet hvor der skal tages særlige hensyn i forhold til mulig oversvømmelsesrisiko.
Området ligger tæt ved naturbeskyttet område der skal tages hensyn til i den konkrete
planlægning.
Området ligger i indvindingsopland til Herning Vandværk og område med særlige drikkevandsinteresser. Der skal ved den konkrete planlægning tages særlig stilling til sikringen af
grundvandsinteresserne.
I forhold til at sikre synergieffekt til virksomheder der allerede ligger i området inden for logistik og transporterhverv, vurderes der ikke at være en alternativ placeringsmulighed
uden for indvindingsopland og område med særlige drikkevandsinteresser.

6.4 Jorddepot

6.4.1 Rammeområde 21.T3 for teknisk anlæg til jorddepot ved Sunds omfartsvej og
Kølbæk
Område beliggende i landzone som udpeges til jorddepot og rekreativ anvendelse på sigt.
Miljøvurdering
Ved Kølbæk skal naturudpegninger respekteres og indarbejdes i jorddepotet så det opnår
en samlet positiv effekt.
Området ligger inden for planlægningszonen for Karup lufthavn. Forsvarets ejendomsstyrelse har gjort opmærksom på at regnvandsbassiner og lignende ikke må betyde at der
kommer flere fugle i området.
Det vurderes, at den fremtidige anvendelse vil have samme eller mindre miljøbelastning
end den nuværende.
6.4.2 Rammeområde 61.T1 teknisk anlæg til jorddepot øst for Lind
Område beliggende i landzone som udpeges til jorddepot og rekreativ anvendelse på sigt.
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Miljøvurdering
Der er syd for området beskyttelseszoner om fortidsminder som skal respekteres.
Området ligger i nitratfølsomt område, nitratfølsomt indvindingsopland samt indvindingsopland til Herning Vandværk og område med særlige drikkevandsinteresser. Dette stiller
særlige krav til de konkrete projekter med jorddeponering så disse realiseres uden risiko
for grundvandet.
Det vurderes, at den fremtidige anvendelse vil have samme eller mindre miljøbelastning
end den nuværende, da arealet der optages benyttes som landbrugsarealer.
6.4.3 Rammeområde 81.T3 for teknisk anlæg til jorddepot og støjvold ved Pughdalsvej i Vildbjerg
Område beliggende i landzone som udpeges til jorddepot og støjvold mellem boligområde
81.B5 og erhvervsområde 81.E5.
Miljøvurdering
Inden for området er der en ejendom med en bygning opført i 1937. Der skal i det konkrete
projekt tages stilling til om denne ejendom skal bibeholdes som bevaringsværdig bebyggelse.
Det vurderes, at den fremtidige anvendelse vil have samme eller mindre miljøbelastning
end den nuværende.

6.5 Detailhandel

6.5.1 Rammeområde 61.C4 for centerområde ved Svinget i Lind
Område til boliger nord for nuværende afgrænsning af Lind bymidte overgår til centerformål. Området er et tidligere, stadigt uudnyttet, erhvervsområde. Der ønskes indpasset muligheden for en dagligvarebutik og mindre udvalgsvarebutikker i sammenhæng til realisering af nye boliger nord for Lind bymidte.
Miljøvurdering
Udvidelse af bydelscenteret for Lind, vil medvirke til at styrke lokalkøbsandelen for bydelen, ligesom der er behov for at etablere en yderligere mulighed for en dagligvarehandel
for at sikre et varieret butiksudbud i Lind. Udvidelsen af bydelscenteret placeres, så der vil
være god tilgængelighed for alle trafikarter i Lind. Den nye butik vil ikke betyde en ændring
i oplandet for det eksisterende område, som bydelscenter Lind dækker. Det er vurderet, at
udvidelsen ikke vil have betydning for den overordnede detailhandelsstruktur for Herning
Kommune.
Det vurderes, at den fremtidige anvendelse vil have samme miljøbelastning som den nuværende.

6.6 Kumulativ effekt

Der vurderes ikke at være nogen kumulativ effekt mellem ovenstående ændringer af kommuneplanens rammer eller med andre projekter, der skal vurderes for nuværende.
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6.7 Afværgeforanstaltninger

Der vil i kommuneplanrammerne blive stillet krav om foranstaltninger, for at undgå en uheldig påvirkning af miljøet. Disse er angivet i de enkelte afsnit under ”Miljøvurdering”.
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7 Miljøvurdering af kulturmiljø udpegning

Udpegningerne af kulturarven er i Herning Kommune klassificeret efter 4 hovedfortællinger: 1. Det gamle kulturlandskab, 2. Opdyrkningen af landskabet, 3. Det moderne by- og
industrisamfund samt 4. Kirker, Kirkegårde og kapeller.

7.1 Arealudpegninger

Der er i kommuneplanen lavet reviderede udpegninger af kulturarven i Herning Kommune.
Dette er gjort på baggrund af at nuværende udpegninger er af ældre dato, foretaget af det
daværende Ringkøbing Amt. Disse udpegninger er mindre præcise og der er ikke lavet en
egentlig vurdering af de enkelte udpegninger.
7.1.1 Miljøstatus og 0-alternativ
Der er ikke kendskab til problemstillinger som er relevante i forhold til udpegningerne.
0-alternativet er, at de nuværende udpegninger bibeholdes.
7.1.2 Miljøvurdering
Forholdet til biologisk mangfoldighed, flora, fauna og landskab
Kulturmiljøudpegningerne er udpegninger på kort, som i sig selv ikke vil have væsentlig
betydning for påvirkning af miljøet. Ved konkret projekter for de enkelte kulturmiljøer skal
der foretages en selvstændig miljøscreening.
Forholdet til jordbund, grundvand og overfladevand
Kulturmiljøudpegningerne er udpegninger på kort, som i sig selv ikke vil have væsentlig
betydning for påvirkning af miljøet. Ved konkret projekter for de enkelte kulturmiljøer skal
der foretages en selvstændig miljøscreening.
Forholdet til befolkningens levevilkår, materielle goder og menneskers sundhed
Kulturmiljøudpegningerne er udpegninger på kort, som i sig selv ikke vil have væsentlig
betydning for påvirkning af miljøet. Ved konkret projekter for de enkelte kulturmiljøer skal
der foretages en selvstændig miljøscreening.
Forholdet til klimapåvirkning og luftkvalitet
Kulturmiljøudpegningerne er udpegninger på kort, som i sig selv ikke vil have væsentlig
betydning for påvirkning af miljøet. Ved konkret projekter for de enkelte kulturmiljøer skal
der foretages en selvstændig miljøscreening.
Forholdet til kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
Kulturmiljøudpegningerne er udpegninger på kort, som i sig selv ikke vil have væsentlig
betydning for påvirkning af miljøet. Ved konkret projekter for de enkelte kulturmiljøer skal
der foretages en selvstændig miljøscreening.
Kumulativ effekt
Der vurderes ikke at være nogen kumulativ effekt mellem ovenstående faktorer eller med
andre projekter, der skal vurderes for nuværende.
7.1.3 Afværgeforanstaltninger
Det vurderes, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger.
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8 Miljøvurdering af infrastrukturændringer

Der foretages med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 en række reservationer til
ny infrastruktur. Formålet er, at sikre, at der er plads til det fremtidige vejnet i overensstemmelse med ønskerne til byudvikling.

8.1 Arealreservation af arealer til vejinfrastruktur

Der foretages med forslag til Herning Kommuneplan følgende arealudpegninger til ny
vejinfrastruktur, Kort fremgår af Bilag A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny fordelingsvej ved Vesterholmvej
Kaj Zartows Vej/Messevejen - Shunt i rundkørsel
Lind - Vestvendte motorvejsramper
Miljøvej - Forbedring af adgangsvej til Herningmotorvejen
Tolstedvejs forlængelse (vest)
Hammerum syd – Fordelingsvej til erhvervsområder
Ny forbindelse fra Snejbjerg til Gødstrup
Ny vejforbindelse for erhvervsarealer, etape 1, ved Snejbjerg vest
Ny vejforbindelse for erhvervsarealer, etape 2, ved Snejbjerg vest
Langvadbjergvejs udbygning i Snejbjerg
Langvadbjergvejs forlængelse til Gødstrup
Munkgårdkvarteret - Forlængelse mod øst
Kæret - Udbygning og tilslutning til Dr. Boulevard
Fredensgade/Dr. Boulevard - Ekstra venstresvingsbane
Dr. Boulevard/Herningmotorvejen - Udbygning af rundkørsel
Ny Cityring - med baggrund i fremtidig midtbyplan
Aulum omfartsvej

Vejdirektoratet har kommet med bemærkninger til motorvejstilslutningen ved Lind. De har
ikke tidligere forholdt sig til ny motorvejstilslutning ved Lind og oplyser at den ikke kan forudsættes godkendt efter vejloven. Arealreservationen fastholdes i kommuneplanen som
en arealreservation hvor det angives at den ikke kan realiseres uden aftale med Vejdirektoratet.
Desuden indarbejdes en række vejanlæg i kommuneplanens afsnit om langsigtet byudvikling. Disse udpegninger er ikke bindende da de ligger ud over kommuneplanens 12-årige
periode. På den baggrund miljøvurderes de ikke. Der er tale om:
•
•
•
•
•

Lind - Ny sydlig fordelingsvej
Miljøvej - Ny adgangsvej til Messemotorvejen
Tolstedvejs forlængelse (øst)
Ny forbindelse mellem Hammerum og Ikast
N.O. Hansens Vejs forlængelse

8.1.1 Miljøstatus og 0-alternativ
Der er ikke kendskab til eksisterende miljøproblemer inden for de udlagte områder. Eventuelle problemstillinger er behandlet under afsnittet miljøvurdering.
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0-alternativet er, at der ikke foretages nye udpegninger til vejinfrastruktur.
8.1.2 Miljøvurdering
I det følgende afsnit nævnes de konkrete problemstillinger for de enkelte vejudlæg hvor
der er relevant i forhold til de enkelte miljøparametre. Konkrete projekter for nye vejanlæg
er omfattet af Bilag 2 efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete
projekter (VVM)”. Derfor behandles de kun på et overordnet niveau i miljøvurderingen af
forslag til Herning kommuneplan 2021-2032.
Forholdet til biologisk mangfoldighed, flora, fauna og landskab
Der skal ved de konkrete projekter for etablering af nye veje sikres at der tages de nødvendige forhold til sikring af biologisk mangfoldighed, flora, fauna og landskab. Dette er relevant for de følgende vejreservationer når disse bliver til konkrete projekter:
•
•
•
•
•

Ny fordelingsvej ved Vesterholmvej
Kaj Zartows Vej/Messevejen - Shunt i rundkørsel
Lind - Vestvendte motorvejsramper
Tolstedvejs forlængelse (vest)
Aulum omfartsvej

Forholdet til jordbund, grundvand og overfladevand
Der skal ved de konkrete projekter for etablering af nye veje sikres at der tages de nødvendige forhold til sikring af jordbund, grundvand og overfladevand. Dette er relevant for
de følgende vejreservationer når disse bliver til konkrete projekter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny fordelingsvej ved Vesterholmvej
Kaj Zartows Vej/Messevejen - Shunt i rundkørsel
Lind - Vestvendte motorvejsramper
Miljøvej - Forbedring af adgangsvej til Herningmotorvejen
Tolstedvejs forlængelse (vest)
Hammerum syd – Fordelingsvej til erhvervsområder
Ny vejforbindelse for erhvervsarealer, etape 1, ved Snejbjerg vest
Ny vejforbindelse for erhvervsarealer, etape 2, ved Snejbjerg vest
Fredensgade/Dr. Boulevard - Ekstra venstresvingsbane
Dr. Boulevard/Herningmotorvejen - Udbygning af rundkørsel
Ny Cityring - med baggrund i fremtidig midtbyplan
Aulum omfartsvej

Forholdet til befolkningens levevilkår, materielle goder og menneskers sundhed
Det vurderes, at arealreservationerne ikke har betydning eller har positiv betydning for forholdet til befolkningens levevilkår, materielle goder og menneskers sundhed.
Forholdet til klimapåvirkning og luftkvalitet
Det vurderes, at arealreservationerne ikke har betydning for forholdet til klimapåvirkning og
luftkvalitet
Forholdet til kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
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Det vurderes at arealreservationerne ikke har betydning for forholdet til kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv. Der skal dog i de konkrete projekter tages stilling til om der er lokale forhold som skal vurderes før et anlæg kan realiseres.
Kumulativ effekt
Der vurderes ikke at være nogen kumulativ effekt mellem ovenstående faktorer eller med
andre projekter, der skal vurderes for nuværende.
8.1.3 Afværgeforanstaltninger
Der skal ved den konkrete planlægning for nye vejanlæg, blandt andet tages højde for:
•
•
•
•

at der kan være beskyttet natur indenfor eller omkring vejudlægget
at der ikke må ske afvanding fra vejanlæg til de efter naturbeskyttelseslovens §3
beskyttede områder
at der i områder med en udpegning af lavbundsarealer skal laves særlige foranstaltninger
at der kan være områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland
hvor der skal laves særlige foranstaltninger
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9 Sammenfattende redegørelse

Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)” skal
Herning Kommune, efter høringen af forslaget til Kommuneplanen er gennemført, udarbejde en sammenfattende redegørelse for følgende:
• Hvordan miljøhensynet er integreret i planen,
• hvordan miljørapporten og udtalelser fra den offentlige høring har påvirket planen,
• hvorfor den vedtagne plan er valgt, på baggrund af de alternativer, der er belyst, samt
• hvordan Herning Kommune vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af planen.
Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 behandler ikke andre alternativer til planen
end 0-alternativet. Kommuneplanforslaget tager udgangspunkt i Planstrategi 2019, hvori
der opstilles en række ønsker for udviklingen i Herning Kommune.
Det er Herning Kommunes hensigt, at Herning Kommuneplan 2021-2032 skal bidrage til at
opfylde disse ønsker bl.a. ved at placere den kommende byudvikling hensigtsmæssigt i
forhold til transport og kollektiv trafikbetjening. Herved søges biltrafikken reduceret og CO2
udslippet mindsket. Desuden bidrager planforslaget til at understøtte lokalområdernes
vækst og fortsatte udvikling som selvstændige, bæredygtige bysamfund. I arealudlæggene
tages der hensyn til natur-, miljø-, kulturarvs-, og grundvandsinteresser mv.
Som en del af den sammenfattende redegørelse skal der udarbejdes et overvågningsprogram, der beskriver, hvorledes Herning Kommune vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Se udkast til overvågningsprogram i kapitlet omkring overvågning.
Den sammenfattende redegørelse og det endelige overvågningsprogram udarbejdes i forbindelse med den endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032.

9.1 Overvågningsprogram

Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)” skal
Herning Kommune, efter høringen af forslaget til Kommuneplanen er gennemført, udarbejde en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøvurderingen og høringen har
påvirket planen og beslutningen om at vedtage planen. Desuden skal der udarbejdes et
overvågningsprogram, der beskriver, hvorledes Herning Kommune vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger som følge af planen.
Overvågningen af kommuneplanens miljøpåvirkninger vil ske via sektorplaner og via udmøntningen af kommuneplan 2021-2032 i lokalplaner eller ved, at projektet vil gennemgå
en godkendelsesprocedure iht. lovgivningen.
Først herefter vil der være tale om en situation, der vil kræve overvågning. Der vurderes
derfor ikke på nuværende tidspunkt at være forhold, indenfor de reviderede temaer i kommuneplanen, der vil kræve overvågning ud over den overvågning, der i forvejen finder sted
i henhold til gældende lovgivning.
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Bilag A

Arealudlæg til vejinfrastruktur
Ny fordelingsvej ved Vesterholmvej

Kaj Zartows Vej/Messevejen - Shunt i rundkørsel
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Lind - Vestvendte motorvejsramper

Miljøvej - Forbedring af adgangsvej til Herningmotorvejen
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Tolstedvejs forlængelse (vest)

Hammerum syd – Fordelingsvej til erhvervsområder
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Ny forbindelse fra Snejbjerg til Gødstrup

Ny vejforbindelse for erhvervsarealer, etape 1, ved Snejbjerg vest
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Ny vejforbindelse for erhvervsarealer, etape 2, ved Snejbjerg vest

Langvadbjergvejs udbygning i Snejbjerg
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Langvadbjergvejs forlængelse til Gødstrup

Munkgårdkvarteret - Forlængelse mod øst
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Kæret - Udbygning og tilslutning til Dr. Boulevard

Fredensgade/Dr. Boulevard - Ekstra venstresvingsbane
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Dr. Boulevard/Herningmotorvejen - Udbygning af rundkørsel

Ny Cityring - med baggrund i fremtidig midtbyplan
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Aulum omfartsvej

Langsigtet byudvikling
Lind - Ny sydlig fordelingsvej
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Miljøvej - Ny adgangsvej til Messemotorvejen

Tolstedvejs forlængelse (øst)
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Ny forbindelse mellem Hammerum og Ikast

N.O. Hansens Vejs forlængelse
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6573847#0 - Notat Fagudvalgsbehandling af kommuneplanen

Notat, Fagudvalgsbehandling af forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032
Udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag sker på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg
og de pågældendes ansvarsområder. Kommuneplanens enkelte afsnit har været til fagudvalgsbehandling i
følgende udvalg:








Økonomi – og Erhvervsudvalget den 2. november 2020, punkt nr. 321
Børne- og Familieudvalget den 11. november 2020, punkt nr. 149
Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2020, punkt nr. 141
Byplanudvalget den 16. november 2020, punkt nr. 155
Beskæftigelsesudvalget den 18. november 2020, punkt nr. 93
Teknik- og Miljøudvalget den 23. november 2020, punkt nr. 215
Social- og sundhedsudvalget den 25. november 2020, punkt nr. 103

På baggrund af fagudvalgsbehandlingerne i Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Social- og
sundhedsudvalget er der sket enkelte ændringer til det kommuneplanforslag der fremlægges til foreløbig
vedtagelse. Den samlede ordlyd fra de enkelte afsnit fremgår af referatet fra de konkrete møder. I dette
notat gengives således kun ændringerne. Disse er markeret med kursiv for at tydeliggøre ændringen i
sammenhæng med den oprindelige tekst.

Forsvarets Ejendomsstyrelse
Herning Kommune har haft indledende dialog med forsvarets Ejendomsstyrelse omkring deres arealer. På
den baggrund er afsnittet ”Grønt Danmarkskort” tilføjet en retningslinje der sikrer, at forsvaret ikke får
indskrænket på deres rettigheder på baggrund af ”Grønt Danmarkskort”. Dette fremgik allerede af
afsnittets redegørelse med præciseres nu med en retningslinje. Retningslinjen er gengivet nedenfor.
”Retningslinje 6. På Forsvarsministeriets arealer vil Grønt Danmarkskort ikke medføre nye restriktioner for
Forsvarsministeriets eksisterende aktiviteter i nationalt eller internationalt beskyttede naturområder eller i
andre områder, der er omfattet af Grønt Danmarkskort.”
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Fagudvalgsbehandling Byplanudvalget
På baggrund af byplanudvalgets fagudvalgsbehandling af forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 er
der fortages følgende ændringer til kommuneplanens temaer:

Bymønster
Målsætningen ”Udvikle landdistrikterne gennem landsbyerne” under ”Byrådet vil” ændres til:
”Udvikle landdistrikterne gennem de nærliggende center- og landsbyer”.

Boliger
Under ”Byrådet vil” tilføjes målsætningen:
”Eksperimentere med nye boligformer med fokus på bæredygtighed, fællesskab, udformning og pris”.

Skov
Behandlingen af afsnittet ”Bynære grønne områder” gav anledning til en ændring i afsnittet ”Skov”. Første
tekstafsnit er derfor tilføjet en yderligere sætning.
”Skove kan bidrage til mange forskellige formål: fremme af biodiversitet, friluftsliv, grundvandsbeskyttelse,
lagre CO2 til gavn for klimaet, levere tømmer til konstruktion og biomasse til energiproduktion. Dette
ønsker Herning Kommune at fremme.”

Vindmøller
Under ”Byrådet vil” tilføjes følgende målsætning:
”Fremme projekter med lokal opbakning og ejerskab”.
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Fagudvalgsbehandling Teknik- og Miljøudvalget
På baggrund af Teknik- og Miljøvalgets fagudvalgsbehandling af forslag til Herning Kommuneplan 20212032 er der fortages følgende ændringer til kommuneplanens afsnit:

Mobilitet
Vejkataloget fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. november, punkt nr. 214, indarbejdes i
kommuneplanforslaget. De konkrete udpegninger fremgår af kortbilag 8 til den digitale kommuneplan. Der
er tale om følgende anlæg:


















Ny fordelingsvej ved Vesterholmvej
Kaj Zartows Vej/Messevejen - Shunt i rundkørsel
Lind - Vestvendte motorvejsramper
Miljøvej - Forbedring af adgangsvej til Herningmotorvejen
Tolstedvejs forlængelse (vest)
Hammerum syd – Fordelingsvej til erhvervsområder
Ny forbindelse fra Snejbjerg til Gødstrup
Ny vejforbindelse for erhvervsarealer, etape 1, ved Snejbjerg vest
Ny vejforbindelse for erhvervsarealer, etape 2, ved Snejbjerg vest
Langvadbjergvejs udbygning i Snejbjerg
Langvadbjergvejs forlængelse til Gødstrup
Munkgårdkvarteret - Forlængelse mod øst
Kæret - Udbygning og tilslutning til Dr. Boulevard
Fredensgade/Dr. Boulevard - Ekstra venstresvingsbane
Dr. Boulevard/Herningmotorvejen - Udbygning af rundkørsel
Ny Cityring - med baggrund i fremtidig midtbyplan
Aulum omfartsvej

Desuden indarbejdes en række vejanlæg i kommuneplanens afsnit om langsigtet byudvikling. Disse
udpegninger er ikke bindende da de ligger ud over kommuneplanens 12-årige periode. Der er tale om:






Lind - Ny sydlig fordelingsvej
Miljøvej - Ny adgangsvej til Messemotorvejen
Tolstedvejs forlængelse (øst)
Ny forbindelse mellem Hammerum og Ikast
N.O. Hansens Vejs forlængelse

I afsnittets redegørelse fjernes ordet ”kraftigt” fra tekstafsnit om el-ladestandere. Tekstafsnittet formuleres
således:
” Et led i den bæredygtige omstilling er etableringen af et tæt dækkende net af el-ladestandere. Det
forventes derfor at netværket udbygges på kommunens parkeringsarealer over de næste år.”
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Jordbrug
Under retningslinje 2 fjernes teksten ”Grønt Danmarkskort” og i stedet indsættes ”Natura2000-områder”
og ”særligt værdifulde naturområder”. Den samlede retningslinje formuleres således:
Retningslinje 2. Anlæg til husdyrproduktion kan, efter kommunens konkrete vurdering, placeres, ændres
eller udvides inden for, eller i tilknytning til følgende områder, hvis anlægget ikke er i konflikt med områdets
formål, udpegningsgrundlag eller anden lovgivning og hvis det ikke påvirker omgivelser, naboer mv.
væsentligt:
Natura2000-områder, særligt værdifulde naturområder, §3 natur, indsatsplan for
grundvands områder, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomt
indvindingsopland, Områder, der anvendes til råstofindvinding, Hygiejnisk zone til
vandværksboringer, Oplande til vandområder, hvor målsætning ikke er opfyldt, som følge af
tilførslen af næringsstoffer (fosfor), De kommunale handleplaner for de statslige Vand- og
Naturplaner

Grønt Danmarkskort
Under ”Byrådet vil” fjernes ordet ”væsentligt” fra 5. målsætning. Målsætningen formuleres således:
”Arbejde for at øge kvaliteten og arealet af naturarealer i kommunen gennem dialog og samarbejde med
lodsejere, andre borgere og aktører.”

Under redegørelse i tekstafsnittet med overskriften ”retsvirkning” tilføjes afsnit fra ”Vejledning om Grønt
Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser. Det nye afsnit formuleres således:
”Kommunernes udpegninger af potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort indebærer ikke i sig selv,
at der stilles nye krav til landbruget om naturbeskyttelse. Der lægges således vægt på, at kommunernes
udpegninger heller ikke på sigt kan påføre lodsejernes begrænsninger ift. udnyttelse af mulighederne for
landbrugsejendomme, fx til udvidelse af husdyrbrug eller ny bebyggelse.”

Vandområder
Under redegørelsen i tekstafsnittet med overskriften ”Søer” ændres formulering fra ”primært” til ”blandt
andet”. Tekstafsnittet formuleres således:
”Miljøtilstanden i ca. 50 % af kommunens søer lever ikke op til miljømål. Det skyldes blandt andet tilførsel af
næringsstoffer fra landbrugsarealer, intern belastning, punktkilder og spredt bebyggelse.”
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Geologi
Under redegørelsen i tekstafsnittet med overskriften ”Skovbjerg Bakkeø” tilføjes det beskrivende
tekstafsnit en sætning om Karup Hedeslette. Det formuleres således:
”Ved bakkeøen ligger Karup Hedeslette som medvirker til at fremhæve ændringen i landskabet. Karup
Hedeslette er en smeltevandslette, der ligger omkring Karup Å og Storeåen.”

Landskab
Under Retningslinje 1 tilføjes et ”Bør” i retningslinjen den formuleres således:
”Retningslinje 1. Det åbne land bør friholdes for nyt byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der ikke er
samfundsmæssigt nødvendigt eller som vil påvirke landskabet negativt. Ny bebyggelse og anlæg skal
tilpasses de eksisterende landskabelige forhold.”

Vindmøller
Som ved Byplanudvalgets bemærkning til afsnittet, ønskes under ”Byrådet vil” tilføjet målsætningen
”Fremme projekter med lokal opbakning og ejerskab”.

Biogas
Afsnittet ønskes udvidet til også at omhandle bioforædlingsanlæg og andre anlæg der benytter gylle og
andre restprodukter fra landbruget. På den baggrund konsekvensrettes afsnittet så bioforædling med mere
nævnes sammen med biogasanlæg. Et eksempel herpå er:
” Biogas- og bioforædlingsanlæggene med flere skal medvirke til en mere miljørigtig udnyttelse af gylle og
reststoffer, som for eksempel organisk industriaffald.”

Solceller
Under ”Byrådet vil” nævnes målsætning om ”Udarbejdelse af strategi for produktion af vedvarende energi”
først. Samme tekstafsnit tilføjes ligeledes målsætningen ”Arbejde for, at Herning Kommune skal være
uafhængig af fossile brændsler i 2050” fra afsnittet ”Energistrategi”.
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Klimatilpasning
Under ”Byrådet vil” rettes målsætning om løsninger til problemer med stigende grundvandsspejl. Den
formuleres således:
” Undersøge løsninger, der kan reducere problemer med stigende grundvandsspejl i blandt andet Sunds”

Under redegørelsen under tekstafsnittet med overskriften ”Centerbyer” rettes sproglige upræcise
formuleringer. Det nye afsnit formuleres således:
”I Sunds løber der rigtigt meget rent grundvand til Herning Vands ledninger og dermed til renseanlægget.
Derfor tætnes ledningerne. I specielt den ældre del af byen kan husejere med kældre risikere, at der står
grundvand op i kældrene på grund af tætte ledninger og fordi det ser ud til at vejrmønsteret ændrer sig, så
det vil regne mere om vinteren. Sammen med Herning Vand er Herning Kommune ved at undersøge
mulighederne for at mindske problemer med stigende grundvandsspejl i Sunds.”

Nyttiggørelse af jord og restprodukter
Under retningslinje 2 fjernes ordet ”lettere forurenet og forurenet jord samt restprodukter ”. Retningslinjen
formuleres således:
”retningslinje 2. Der må ikke nyttiggøres lettere forurenet og forurenet forarbejdet bygge- og anlægsaffald i
naturområder, hvor naturområder her defineres som skove, plantager, heder og lignende.”

Akvakultur
Under ”Byrådet vil” ændres målsætning om at ”Fjerne opstemning i Rind Å ved Skjern Å forvirringen
(Silstrup Dambrug) 2022-2023”. Den nye målsætning formuleres således:
”Forbedre faunapassage i Rind Å ved Skjern Å forvirringen (Silstrup Dambrug) 2022-2023”

Vandindvinding
Under ”Byrådet vil” sammenskrives målsætningerne ”Vurdere, hvor den eksisterende vandindvinding
belaster vådområderne” og ”Finde løsninger til at begrænse vandforbruget”. Den nye målsætning
formuleres således:
”Finde løsninger til at begrænse vandforbruget i de områder hvor vandindvindingen belaster vådområder og
vandløb.”
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Beskyttelse af grundvand
Under redegørelsen i tekstafsnittet med overskriften ”Selvforsyningsområder” fjernes ”kan” fra første
tekstafsnit. Det nye tekstafsnit formuleres således:
”I Herning Kommune er der områder, som ikke forsynes med drikkevand fra almene vandværker. Disse
områder kaldes selvforsyningsområder og er udpeget i vandforsyningsplanen.”

Spildevand, forsyningsområdet
Under redegørelsen i punktopstillingens punkt 1 tilføjes ”økonomisk forsvarligt. Punktet formuleres
således:
”Separering af regn- og spildevand i alle de områder, hvor det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt.
Separering vil blandt andet medvirke til at reducere antallet af overløb med spildevand til vandløbene og
reducere konsekvenserne af de øgede regnmængder.”
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Fagudvalgsbehandling Social- og sundhedsudvalget
På baggrund af Social- og sundhedsudvalgets fagudvalgsbehandling af forslag til Herning Kommuneplan
2021-2032 er der fortages følgende ændringer til kommuneplanens afsnit:

Handicap og psykiatri
Under ”Byrådet vil” tilføjes yderligere beskrivelser til de nuværende målsætninger. Målsætningerne
formuleres således:
Målsætning 1: ”Arbejde for at udvikle kapaciteten i Herning Kommunes egne tilbud på handicap- og
psykiatriområdet, så Herning Kommune har de rette og nødvendige tilbud beliggende i kommunen, og flere
herningborgere får mulighed for at modtage en indsats i kommunen i stedet for at flytte langt fra familie og
venner”.
Målsætning 2. ”Arbejde for en nytænkning og nuancering af indsatserne på handicap- og psykiatriområdet,
så flere borgere får præcis den hjælp, som er nødvendig og tilstrækkelig for et godt liv. Det indebærer, at
der skabes nye forebyggende, fleksible og mindre indgribende indsatser”.

Under redegørelsen slettes de to første afsnit og efter de sidste afsnit nævnes de fire udviklingsspor. Den
samlede redegørelse formuleres således:
Udviklingsplanen for handicap- og psykiatriområdet sætter ny retning for en langsigtet faglig og
kapacitetsmæssig udvikling af handicap- og psykiatriområdets indsatser samt de investeringer, som skal
understøtte den ønskede udvikling på området.
Med udviklingsplanen er der lagt planer for implementering af planens fire faglige udviklingsspor og
realisering af planens konkrete målsætninger frem til år 2024.
De fire udviklingsspor er:
1.
2.
3.
4.

Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere – kapacitetsplan.
Etablering af alternative og nye løsninger
Visitationen – nye tilgange
Tidligere kendskab til borgerne og livsfaser

Ældre
Under ”Byrådet vil” tilføjes målsætningen:
”Sikre gode rammer for borgere med demens, herunder etablering af skærmede plejeboliger”
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Borger- og temamøder
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Indledning
Byrådet udsender nu forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.
Dette resuméhæfte er udarbejdet for at give en
overskuelig beskrivelse af de ændringer, som forslaget til Herning Kommuneplan 2021-2032 indeholder i forhold til tidligere planlægning.
Det samlede forslag til Herning Kommuneplan
2021-2032 og nærværende resuméhæfte kan ses
på Herning Kommunes hjemmeside - www.herning.
dk
Offentlig høring
Forslaget til Herning Kommuneplan 2021-2032 er
fremlagt i offentlig høring i perioden fra den xx.
måned år til og med den xx. måned år.
Borger- og temamøder
Byrådet vil gerne drøfte det udsendte forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 med borgerne. Vi
inviterer derfor alle borgere til 5 borger- og temamøder.
Kommentarer og indsigelser
Kommentarer og indsigelser til forslaget til Herning
Kommuneplan 2021-2032 skal afleveres senest
ugedag den xx. måned år til:
bek@herning.dk

Du kan også sende et brev til:
Herning Kommune
Planafdelingen
Torvet
7400 Herning
Indsendte bemærkninger og ændringsforslag er
omfattet af offentlighedslovens regler. I forbindelse
med den politiske behandling er alle indsendte
høringssvar, inkl. vedhæftede dokumenter, offentliggjort. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer,
mail og andre personlige oplysninger, som er oplyst
i høringssvarene, er offentligt tilgængelige.
Indsendte høringssvar er også omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.
Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger,
er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på
dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan
derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre, du gør opmærksom på det.

Tirsdag den 23. februar. Kl. 19-21 i Aulum Fritidscenter
Borgermøde med den nordlige del af kommunen som tema
Torsdag den 25. februar. Kl. 19-21 i Kibæk Krydsfelt
Borgermøde med den sydlige del af kommunen som tema
Onsdag den 3. marts. Kl. 16-18 på Biblioteket i Herning
Temamøde om Grønt Danmarkskort
Torsdag den. 11. marts. Kl. 19-21 i Snejbjerg Hallen
Borger- og temamøde om forstæder og erhvervsudvikling
Tirsdag den 16. marts. Kl. 19-21 i Gullestruphallen
Borgermøde med Herning og forstæderne som tema
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Herning Kommuneplan 2021-2032
Med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032
tegnes retningen for Herning Kommunes udvikling
de næste 12 år. Planen er udarbejdet i en tid med
større omvæltninger i vores samfund, hvor ønsket
om lokal udvikling skal gå hånd i hånd med nationale og globale dagsordner.
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Herning Kommune ønsker at sikre et stærkt lokalt
erhvervsliv og give kommunens borgere mulighed
for ”det gode liv”. Dette skal ske i sammenhæng
med kommunens bidrag til den nationale og internationale omstilling til et mere bæredygtigt samfund.

Vision
Kernefortælling
Bæredygtighed

Afsnittet indeholder Herning Kommunes nye visionsfortælling, vores kernefortælling og vores overvejelser om kommunens indflydelse på en bæredygtig udvikling
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Kernefortælling
Herning Kommunes kernefortælling er historien om Herning Kommune nu. Kernefortællingen er oprindeligt
fra 2017 og er med kommuneplanen 2021-2032 blevet fornyet så den giver et klarere billede af hvem Herning
Kommune er i dag. Det må forventes, at kernefortællingen også i fremtiden kommer til at ændre sig efterhånden som vi udvikler os.
I Herning Kommune er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for
at skabe de rammer, vi skal leve af og de rammer vi skal leve i.
Vi tager ansvar for vores fællesskab og vores fælles fremtid ved at sætte nytænkning, samarbejde og bæredygtighed højt på dagsordenen. Vores handlekraft er stor, når erhvervsliv, foreninger, borgere og kommune
trækker i samme retning og i fællesskab får tingene til at ske.
I Herning Kommune hylder vi alle, der vil og tør forme fremtiden. Det ligger i vores DNA at skabe de bedst
mulige rammer. Vi har gode vilkår for store virksomheder, spirende startups og alle dem ind i mellem. Vores
stærke samarbejde mellem uddannelser og erhvervsliv sikrer velkvalificeret arbejdskraft og danner grobund
for et inspirerende studiemiljø, der åbner muligheder.
Her er mange muligheder for at leve et godt liv. Vi gør os umage overfor vores børn og skaber rammer for en
tryg hverdag med nærhed og venskaber. Det kan mærkes på mulighederne for at udvikle sig og indfri sine
drømme. Og på måden vi tager hånd om dem, der har brug for det. Det gør Herning Kommune til et godt sted
at bo for hele familien – hele livet.
Vi elsker at have gæster og inviterer gerne til events i verdensklasse inden for sport og kultur. Store oplevelser
findes også i hverdagen – i naturen, i byen, i teatret, i skolen, på jobbet, i den lokale forening og i det frivillige
arbejde. Her sker der altid noget. Herning Kommune er nemlig rig på muligheder for udfoldelse og oplevelse,
for at drive virksomhed, uddanne sig og leve et godt liv.
Derfor siger vi: Her er alle muligheder åbne.
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Bæredygtighed i Herning Kommune
Sammen med borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører vil Herning Kommune
skabe en ansvarlig udvikling og vækst. Sammen
skal vi arbejde for en rigere natur, et renere miljø og
for at nedbringe klimabelastningen. Med et særligt
fokus på at fremme bæredygtig erhvervsudvikling,
sundhed og det gode liv for kommunens borgere.
Vi har et fælles ansvar for at skabe en bæredygtig
fremtid. Herning Kommunes mål for den bæredygtige udvikling er derfor, at den skal være bredt
forankret hos borgere, erhvervsliv og kommune.
Dette mål tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og Herning Kommunes Agenda 21-Strategi og
fokuserer på at fremme den bæredygtige udvikling i
kommunen.
Herning Kommune rolle vil især være som initiativtager, tovholder og facilitator for konkrete initiativer
og projekter som skal medvirke til en bæredygtig
omstilling.
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Tre konkrete indsatser forventes at have en særlig
indflydelse på Herning Kommunes bæredygtige
udvikling.
•

Centeret Bæredygtig Herning med fokus på
det private erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne som målrettet indsat for at sikre
bæredygtig vækst

•

Det nationale klimapartnerskab DK2020,
som tager udgangspunkt i Paris-aftalen,
forpligter os til at udarbejde en klimaplan
med handlings- og implementeringstiltag
inden for alle sektorer, der udleder CO2. Det
gælder særligt for energiforbrug og -produktion, transport, arealanvendelse/ landbrug
og klimatilpasning

•

Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening der forpligter os til at
nedbringe CO2-udledningen fra kommunale
aktiviteter med 2% om året

FN’s Verdensmål

Herning Kommune betragter FN’s verdensmål som
et mindset der arbejdes ud fra og inddrages i de
indsatser, vi arbejder med og har på dagsordenen.
Med afsæt i verdensmålene vil Herning Kommune
være med til at løfte barren og ambitionsniveauet
og skabe en bæredygtig udvikling på skuldrene af
de bæredygtige indsatser, vi allerede har i gang. Et
særligt fokus har verdensmål 17 – Partnerskaber,
da Herning kommune som offentlig myndighed har
en naturlig rolle som initiativtager, tovholder og
facilitator og et særligt ansvar for at medvirke til en
bæredygtig udvikling.
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Den konkrete planlægning

Med Herning Kommuneplan 2021-2032 tages de
første skridt mod en bæredygtig udvikling. Arbejdet
med DK2020 og Bæredygtig Herning vil ligeledes
få en væsentlig indflydelse på kommuneplanen,
hvor bæredygtige tiltag får større betydning for,
hvordan vi som samfund anvender og prioriterer
brugen af vores arealer, i forhold til for eksempel
byudvikling, landbrug, biodiversitet og rekreation.
I denne kommuneplan fastlægges konkrete retningslinjer for håndtering af vand ved ekstremregn,
retningslinjer for placering af solceller, og med kommuneplanen stilles også krav om at der udarbejdes
en strategi for produktion af vedvarende energi
samt strategi for etablering af skov til optagelse af
CO2.

Kommuneplanens temaer
Herning kommuneplan 2021-2032 er opdelt i en
række temaer som paraply for de konkrete hovedstrukturafsnit med de retningslinjer, der er styrende
for kommunens udvikling. De enkelte afsnit indeholder både lovmæssige krav og retningslinjer,
samt retningen for Herning Kommune. I hvert afsnit
vægtes særligt, hvordan det enkelte emne tager del
i udviklingen af Herning Kommune.

Det gode liv

Omfatter alle de afsnit, som ikke nødvendigvis
har en fysisk afsmitning i kommuneplanen. Det er
blandt andet de ikke-lovpligtige afsnit, herunder afsnittene om ældre, sundhed, handicap og psykiatri
samt afsnittene omhandlende kulturmiljøer, kultur,
fritid og turisme. Disse afsnit er særligt med til at
skabe rammerne for arbejdet med ”det gode liv” i
Herning Kommune.

By

Overskriften dækker over de afsnit, som vedrører
planlægning af byerne, byudvikling og bymønster,
herunder perspektivarealer, i Herning Kommune.
Afsnittet indeholder desuden forskellige strategier,
der er forbundet med det byggede miljø f.eks.
arkitekturstrategien og byfornyelsesstrategien samt
afsnittet mobilitet, som indeholder retningslinjer for
kommunens infrastruktur.

Det åbne land

Herunder er afsnittet vedrørende landsbyerne og
landdistrikterne i Herning Kommune, samt alle de
afsnit, der oftest vedrører det åbne land, herunder
afsnittene skov, natur og landskab. Overskriften
rummer også afsnit som jordbrug, geologi, råstofindvinding og lavbundsarealer.
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Erhverv og uddannelse

Overskriften dækker i høj grad de afsnit, som
vedrører de to udviklingstemaer ”Spændende uddannelsesby” og ”Fremtidens erhverv” fra Planstrategien 2019. Samtidig favner afsnittet børn og
unges nye strategi ”Meningsfulde fællesskaber”,
der bygger på det fælles børne- og ungesyn. Overskriften indeholder ligeledes erhvervsafsnit såsom
detailhandel og produktionserhverv og fremhæver
således linket mellem erhverv og uddannelse, som
Herning er særligt kendt for.

Klima og energi

Denne overskrift dækker over afsnit såsom energistrategien, klimatilpasning samt vedvarende energi.
De sætter fokus på det politiske ønske om en mere
proaktiv planlægning for vedvarende energi. Overskriften rummer blandt andet afsnittene vedrørende
biogas, solceller og vindmøller.

Miljø

Overskriften dækker over de mere miljøtekniske
afsnit, såsom støjbelastede arealer, VVM-pligtige
anlæg, forurenede arealer samt vand og spildevand. Afsnittene dækker ofte over emner hvor
Herning Kommune har en klar myndighedsrolle og
lovbundet ansvar for varetagelse af opgaver.

Nye politikker og
strategier
Oversigt og kort beskrivelse af de politikker og strategier, der
er vedtaget siden sidste kommuneplanrevision i juni 2017
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Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitikken bygger på det fælles
børne- og ungesyn ”Her skaber vi venskaber”.
Herudover bygger afsnittet også på de to underliggende strategier: Meningsfuldfællesskaber og
Herningmodellen.

i stand til at indgå i samfundet og fællesskabet.
Byrådet vil arbejde for, at alle børn og unge bliver
så dygtige som de kan.

Alle børn er født med potentialer og en parathed
til at indgå i fællesskaber, kommunikere og danne
venskaber. Dette kommer til udtryk i Herning Kommunes Børne- og Ungesyn.
Børne- og ungepolitikken
Formålet med Herning Kommunes Børne- og
ungepolitik er at sætte ramme og retning for udviklingen af livsduelige børn og unge. Alle skal have et
godt liv, hvor de udvikler kompetencer, der gør dem
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Politikken skal sikre en tidlig og forebyggende
indsats samt at alle er en del af fællesskabet, trives
og udvikler sig i kommunens dagtilbud, skoler og i
børnenes fritid.
Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik foldes
ud i fire temaer. Temaerne sætter en retning for
dialog og handling både centralt og lokalt:
•
Dannelse
•
Leg og læring
•
Forældre og netværk
•
Vores fælles børn og unge

Meningsfuldfællesskaber
Meningsfulde Fællesskaber er fundamentet for,
hvordan Herning Kommune vil skabe fællesskaber.
At sætte fokus på fællesskaber er at sætte fokus
på forudsætningerne for, at alle børn og unge får
mulighed for at lykkes.
Strategiens formål er at udvikle fællesskaber af
mangfoldighed. Gennem strategien skabes en fælles forståelse og et fælles grundlag for inklusionsarbejdet i Herning Kommune.
Herningmodellen
Strategien om ”Herningmodellen” omhandler den
rette understøttelse på rette tid - med det mål at
sikre børn og unge det bedst mulige liv nu og i
fremtiden. Der arbejdes forebyggende, sundhedsfremmende, videndelende og inkluderende.
Strategien er en fællesbetegnelse for delelementerne ”Herningmodel Social”, ”Herningmodel Dagtilbud”, ”Herningmodel Skolestart”, og ”Herningmodel
Skole”.

Med den nye Kulturpolitik ”Kultur for alle” fra 2017
sættes der ord på, hvordan vi i Herning Kommune vil
sikre, at kulturen bliver ved med at have en stor rolle i
vores fælles liv.
Byrådet vil sikre et bredt udbud af kulturelle oplevelser, så alle borgere vil have kulturelle tilbud de finder
interessante. Herning Kommune skal både have
store events med bred folkelig appel og mere nichebaserede kulturelle tilbud.

Værdighedspolitik

Byrådet har gennem Værdighedspolitikken fra
2019 sat retningen for, hvordan der arbejdes for
værdig ældrepleje i Herning Kommune.
Byrådet vil have fokus på, at ældre borgere i Herning Kommune har mulighed for selvbestemmelse i
deres liv og sørge for, at der i ældreplejen er mulighed for at tage individuelle hensyn.
Når vi tilrettelægger plejen af vores ældre medborgere, sker det netop med respekt for, at den enkelte
så vidt muligt kan fortsætte med at leve det liv, som
den ældre ønsker. På den måde er vi med til at
sikre, at den ældre og de pårørende oplever, at de
bliver mødt med værdighed.
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Kulturpolitik
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Kulturpolitikken har tre hovedtemaer: 1) når kultur
er løftestang, 2) når vi skaber kultur og 3) når kultur
rører os.
Kultur forstås her som kunst, biblioteker, folkeoplysning og så videre – alt det som er med til at gøre os
til hele mennesker. Den er med til at definere vores
personlige identitet. Både som mennesker og som
lokale, nationale og globale borgere.

Vi vil give alle mulighed for at se, udøve, opleve,
præge og deltage i kultur hver dag. Vi tror nemlig
på, at alle bliver gladere og mere tilfredse, ja endda
sundere, når kultur skaber unikke øjeblikke i hverdagen.

Uddannelsesstrategi

Byrådet har december 2019 vedtaget en uddannelsesstrategi, der sætter rammer og målsætninger for
uddannelsesmiljøet i Herning Kommune.
Den strategiske satsning bindes op på fire mål:
1.
Herning vil være en tiltrækkende uddannelsesby
2. Vi vil sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked
3. Vi vil fastholde og tiltrække flere uddannelser, vidensinstitutioner og videnscentre til
Herning
4. I Herning vil vi uddanne til og for livet, så alle
kan indfri deres fulde potentiale
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Et godt og varieret uddannelsesudbud i Herning
inden for forskellige fagområder giver gode muligheder for både at påbegynde sin første uddannelse,
men også at dygtiggøre sig gennem livet – f.eks.
gennem efter- og videreuddannelse.
Herning skal være kendt for at uddanne dygtige
studerende, der matcher fremtidens behov for arbejdskraft, uanset om de vælger job i Herning eller
andre steder.

Kunststrategi

I 2018 blev Kunststrategien udarbejdet med overskriften ”Vi sætter byrummet og skaberkraften fri!”.
Kunststrategien kan ses på billedet til højre.
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Strategi for klimatilpasning

Herning Kommune har i 2018 udarbejdet Klimatilpasningsplanen ”Strategi for klimatilpasning”, som
sætter fokus på de muligheder og udfordringer klimaudfordringerne giver. Samtidig sætter strategien
en retning for hvordan udfordringerne bliver vendt
til nye muligheder og forebyggelse mod oversvømmelser.
Det er blandt andet Byrådets mål at beskytte kommunens værdier i byggerier, infrastruktur, jordbrug
og landskab. Derudover sættes der fokus på at
håndtere regnvand og grundvand samt forebygge
mod oversvømmelse med lokale løsninger.
Herning Kommunes vision er at arbejde målrettet
med klimatilpasning i kommunen, så borgere og
samfundsmæssige værdier sikres bedst muligt.
Med opmærksomhed på hvor vandet løber, skal klimaudfordringerne udnyttes positivt med rekreative
og naturmæssige tiltag, der er til glæde for kommunens borgere og virksomheder.
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Bæredygtig jordhåndtering

Strategien for bæredygtig jordhåndtering fra 2020
sikrer, at overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i kommunen ikke skal transporteres over store
afstande (unødig CO2 udledning) samt minimerer
udgifter til jordhåndtering i projekterne.
Byrådet ønsker fortsat at se overskudsjord som en
ressource, der anvendes lokalt, hvor der graves, eller som nyttiggørelsesprojekter i bynær kontekst til
gavn for borgerne.
Strategien konkretiseres ved arealudpegninger til
jorddepoter i denne kommuneplan.

Nye planer for hele
kommunen
Kort beskrivelse af de overordnede planer for hele kommunen
ifølge forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 samt redegørelse for, hvad der arbejdes videre med i den kommende
planperiode
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Bevæg dig for livet

Herning Kommune, DGI og DIF har sammen indgået en 5-årig visionsaftale gældende fra 2020-2025,
som har navnet ”Bevæg dig for livet”.
Aftalens formål er at få flere borgere i bevægelse.
Det skal ske gennem samarbejde med det lokale
erhvervsliv, foreningsliv og idrætstilbud.

Mulighed for et sundhedshus

Byrådet ønsker i den kommende kommuneplanperiode at undersøge mulighederne for at etablere et
sundhedshus. Tanken er at det skal indeholde en
sammenhængende genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, som sammentænkes med de andre kommunale sundhedstilbud.

Generationernes kvarter

Ifølge Plejeboligplanen 2018-2028 vil behovet for
plejeboliger stige i de kommende år. Der er planlagt
en række plejeboligbyggerier i de kommende år for
at imødekomme plejeboligbehovet. Ét af de planlagte projekter er ”Generationernes Kvarter”, som
tænkes placeret i Herning by.
Det forventes at rumme 54 plejeboliger. Tanken er
at skabe et samspil med andre boligformer som for
eksempel seniorboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og familieboliger.

Arkitektur

Der er i Herning Kommune tradition for at udvikle
og nytænke byggeri og anlæg med udgangspunkt
i den særlige Herning-ånd, hvor viljen til at afsøge
nye løsninger er kendetegnende. Vi vil arbejde med
nye boligformer med fokus på bæredygtighed, fællesskab, udformning og pris.
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Bolig udlæg

Der er en generel befolkningsvækst i hele kommunen og det forventes at der bygges ca. 400 boliger
om året over de næste 12 år. Der er udlagt areal
til det forventede boligbyggeri i de enkelte byer i
forhold til følgende:

Herning

Bydele		

Forstæder

Snejbjerg
Lind		
Tjørring		
Gjellerup
Hammerum
Gullestrup
Gødstrup

Centerbyer

Vildbjerg
Sdr. Felding
Aulum		
Kibæk		
Sunds		

Landsbyer

104

29
40
40
15
15
14
50

20
5
12
10
22

Arnborg
Fasterholt
Haunstrup
Kølkær
Ilskov
Simmelkær
Sinding
Studsgård
Sørvad
Ørnøj
Skibbild-Nøvling
Timring
Vind
Skarrild
Stakroge
Haderup
Feldborg
Hodsager
Høgild

1,5
0,5
0,5
1,5
2
0,5
1,5
1
5
1,5
2
2
1
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5

I alt 401 boliger i gennemsnit om året
Med kommuneplanen udlægges i alt areal til ca.
150 nye boliger, i overensstemmelse med det forventede boligbyggebehov.

Gjellerup
Der udlægges et nyt boligområde i den nordlige del
af Gjellerup ud mod Frølundvej. Det samlede areal
er på ca. 16 ha og forventes at kunne rumme ca.
115 nye boliger.

Sunds
Der udlægges et nyt boligområde i den østlige del
af Sunds. Det samlede areal er på ca. 6 ha og forventes at kunne rumme ca. 45 nye boliger.

Timring
Der udlægges et nyt boligområde i den sydlige del
af Timring. Det samlede areal er på ca. 2,5 ha og
forventes at kunne rumme ca. 15 nye boliger.

Byudvikling i Gødstrup

Udviklingen i Gødstrup strækker sig langs Hilmar
Sølundvej, og består af to centrale elementer,
herunder Regionshospitalet mod nord samt den
nye bydel, Gødstrup, mod syd. Hovedidéen bag
udviklingen er at skabe synergier mellem disse
elementer, samt sikre forbindelser med Herning
By, Snejbjerg og Tjørring, uden at konkurrere med
dem.
Fuldt udbygget vil den nye bydel syd for Hilmar
Sølundsvej, Gødstrup, huse omkring 4.000 nye
indbyggere i ca. 1.800 nye boliger. Dette tænkes
at være et fornyende supplement til udbuddet af
boliger i Herning, med henblik på at tiltrække nye
målgrupper. Der vil desuden være mulighed for
rekreative arealer, erhverv, institutioner, butikker,
togfrobindelse samt nye veje og stier, såsom Linket
– en cykel- og gangforbindelse-, som vil kunne
knytte bydelen sammen med Regionshospitalet
over Hilmar Sølundsvej.
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Med sine naturskønne og kulturrige omgivelser er
byudviklingen i Gødstrup en enestående mulighed
for både at skabe spændende udviklingsaktiviteter
og for at tiltrække nye bosættere til kommunen.

Omdannelse af Tingvejsområdet

Omdannelsen af erhvervsområdet ved Tingvej,
Lillelundvej og Viborgvej i Herning forventes at
strække sig over en periode på 10-15 år. Der er
udarbejdet en udviklingsplan for området, som beskriver områdets industrielle kulturhistorie, potentialerne for byudvikling og visionen for den nye bydel.
Planen sætter rammerne for den efterfølgende
kommune- og lokalplanlægning i området.
Tingvejsområdet skal være en bydel, hvor Hernings
håndværkstraditioner og handlekraft møder moderne teknologi og kreativitet. Omdannelsen skal
værne om de industrielle spor og bygninger, og
bygge videre på områdets upolerede karakter. Udviklingsplanen har særligt fokus på genanvendelse
og bæredygtighed og på at skabe gode rammer for
byliv, møder og fællesskaber.

Udviklingsplanen giver samlet set mulighed for, at
der kan etableres optil 500 boliger, uddannelse, lettere erhverv, dagligvarehandel, enkelte udvalgsvarebutikker og andre funktioner, som kan understøtte
det liv, som skal leves i bydelen.

Natur i byen

I den kommende planperiode vil Herning Kommune
sætte fokus på natur i byen og på bynære arealer. Dels for at kvalificere udpegningsgrundlaget,
men også for se på mulighederne for at bevare og
skabe bedre sammenhænge og mere kvalitet i den
bynære natur til gavn for både borgere og biodiversitet. Herunder vil der blive arbejdet med, hvordan
en blå – samt grøn ring i og omkring Herning kan
udvikles og understøttes.

Detailhandel

Detailhandelen spiller en central rolle for Herning
Kommune i forhold til at sikre en positiv udvikling i
kommunen. I planperioden igangsættes en detailhandelsanalyse med henblik på at undersøge, hvordan detailhandlen kan udvikle sig frem mod 2032.

Illustrationen viser et eksempel på, hvordan Tingvejsområdet kan komme til at se ud
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Produktionserhverv

Kommunen skal udpege tilstrækkelige arealer til
produktions-, transport-, logistikvirksomheder og
virksomheder med særlige krav til beliggenheden.
Med denne kommuneplan fastlægges en konkret
konsekvenszone om denne type virksomheder,
hvor der ikke må opføres boliger eller anden forureningsfølsom bebyggelse eller anlæg.

Hammerum
Der udlægges et nyt erhvervsområde i den sydlige
del af Hammerum op mod motorvejen til transportog logistikerhverv. Det samlede areal er på ca. 14
ha.

Dette indskrives også i de konkrete kommuneplanrammer, hvor der er produktionsvirksomheder.

Landsbyer og landdistrikter

En modernisering af planloven i 2019, betyder at
kommunerne skal arbejde differentieret og målrettet
med strategisk planlægning for landsbyerne. Som
igangsætning for videreudvikling af planlægning for
og samarbejdet med landsbyerne nedsatte Herning
Kommune en Tænketank, der skulle komme med
anbefalinger til det videre arbejde.
Med afsæt i anbefalingerne og den hidtidige indsats, skal vi i den kommende periode arbejde med
konkrete og målrettede strategier og projekter. Vi vil
blive skarpere på, hvordan vi med afsæt i lokalområdernes forskelligheder og potentialer kan sikre en
positiv udvikling af vores landdistrikter og lokalsamfund.

Erhvervsudlæg

De sidste års erhvervsbyggerier viser, at der i
gennemsnit er behov for 15 ha erhvervsjord om
året over de næste 12 år. Der er store attraktive
erhvervsarealer i Herning Kommune. Det er vurderet, at der er behov for udlæg af yderligere mindre
arealer til transport- og logistikvirksomheder samt til
produktionsvirksomheder inden for recycling.
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Herning Syd
Der udlægges et nyt erhvervsområde i den sydlige
del af Herning ved Miljøvej. Området udlægges til
produktionsvirksomheder inden for genanvendelse
af materialer, såkaldte recycling virksomheder. Det
samlede areal er på ca. 8 ha.

Infrastruktur
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Der udlægges areal til flere vejinfrastrukturprojekter.

Lind - Vestvendte motorvejsramper

Ny fordelingsvej ved Vesterholmvej

Miljøvej - Forbedring af adgangsvej til Herningmotorvejen

Kaj Zartows Vej/Messevejen - Shunt i rundkørsel

Tolstedvejs forlængelse (vest)
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Hammerum syd – Fordelingsvej til erhvervsområder

Langvadbjergvejs udbygning i Snejbjerg

Ny forbindelse fra Snejbjerg til Gødstrup

Langvadbjergvejs forlængelse til Gødstrup

Ny vejforbindelse for erhvervsarealer, etape 1, ved
Snejbjerg vest

Ny vejforbindelse for erhvervsarealer, etape 2, ved Snejbjerg vest
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Munkgårdkvarteret - Forlængelse mod øst

Dr. Boulevard/Herningmotorvejen - Udbygning af
rundkørsel

Kæret - Udbygning og tilslutning til Dr. Boulevard

Ny Cityring - med baggrund i fremtidig midtbyplan

Fredensgade/Dr. Boulevard - Ekstra venstresvingsbane

Aulum omfartsvej

26

Jorddepoter

Til sikring af arealer til overskudsjord i forbindelse
med større private og kommunale bygge- og
anlægsprojekter udlægges tre bynære områder.
Det er ønsket, at overskudsjorden kan nyttiggøres
i projekter, som giver værdi for borgere, omgivelser
og miljøet i Herning Kommune.

Sunds
Ved Sunds udlægges et areal på 12 ha. Området
vil primært have støjafskærmende og rekreativ
funktion.

Lind
Ved lind udlægges et areal på 22 ha. Området vil
primært have rekreativ funktion. Området forventes
på sigt at kunne beplantes med skov og fungere
som støjvold mod motorvejen for de bagvedliggende boligområder.

Vildbjerg
Ved Vildbjerg udlægges et areal på 3,3 ha. Området vil primært have rekreativ og støjafskærmende
funktion. Dette sikrer at der kan fortages en fortsat
byudvikling i den vestlige del af Vildbjerg samtidig
med at erhvervsområde på Pugdalvej udbygges.
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Solceller

Fremtidens samfund bygger blandt andet på renere
teknologi - det er derfor en forudsætning for, at
Herning Kommune kan fortsætte sin vækst og udvikling. Blandt andet derfor vil vi udarbejde strategi
for produktion af vedvarende energi. Allerede med
kommuneplanen udpeges et område til opstilling
af solceller ved Gindeskovgård ved Hessellundvej
mellem Haderup og Simmelkær. Det samlede areal
er på ca. 240 ha, hvoraf ca. 41 ha forventes reserveret til beskyttelse af natur og korridor for vildt.

Klimatilpasning

Klimaet ændrer sig i hele verden, og derfor skal der
også planlægges for, at regnmønstre ændrer sig i
Herning Kommune. I planperioden arbejdes videre
med realisering af nye klimatilpasningsprojekter og
servicemål for håndtering af ekstremregnshændelser.

Grønt Danmarkskort

Med udgangspunkt i en ændring af planloven i juni
2017 skal alle kommuner udpege områder som skal
indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort
er grundlaget for et sammenhængende nationalt
naturnetværk, der skal understøtte en forstærket
indsats for vores natur.
Udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort har taget
udgangspunkt i Herning kommunes hidtidige planlægning for naturinteresser. Denne planlægning er
sammenholdt og suppleret med tilgængelig viden
om natur, anbefalinger fra det lokale naturråd,
drøftelser med nabokommuner samt de nationale
kriterier for udpegningen.

Beskyttelse af grundvand

Der er i forbindelse med kommuneplanen udarbejdet en grundvandsredegørelse som grundlag for
hvor og hvilke hensyn, der skal tages ved placering
af boliger og virksomheder, i forhold til at sikre
grundvandsressourcen.

DK2020

Herning Kommune skal inden 2050 være netto
nul-udledende, når det gælder drivhusgasser. Det
kræver en lokal og ambitiøs klimahandlingsplan,
som Herning Kommune nu skal udvikle med støtte
fra Realdania, KL og regionerne.
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Med Grønt Danmarkskort erstattes temaerne Natur,
Overordnet grøn struktur, Internationale naturområder, ligesom Naturkvalitetsplanen udgår af kommuneplanen.
Der vil fremadrettet arbejdes med en fortsat kvalificering af Grønt Danmarkskort med udgangspunkt i
samarbejde, øget viden og lokale muligheder, hvor
der blandt skal ses på, hvor der er særlige potentialer for at give mere plads til naturen.

Skov

Kommuneplanen opstiller en række målsætninger,
der indikerer den politiske retning for skovudvikling.
I Herning Kommune skal skovene særligt have
til formål at sikre en indtægt fra skovprodukter,
fremme biodiversiteten og beskytte grundvand og
overfladevand. Desuden skal befolkningens adgang
til skovene forbedres, så der skabes bedre muligheder for friluftsliv. Der vil i den kommende planperiode blive udarbejdet en strategi for skov i Herning
Kommune.

I den første halvdel af 2020 er der lavet en gennemgang af de udpegede kulturarvsarealer og kulturmiljøer. Resultatet kan ses i ”Vores Kulturmiljøer og
kulturarvsarealer”, som er en gennemgang af alle
Herning Kommunes Kulturmiljøer og kulturarvsarelaer med udpegningsområde og begrundelse.
Disse udpegninger vil blive anvendt i den kommende planperiode til at sikre bevaringsværdierne

Affald

Landskaber

Den eksisterende udpegning af særligt værdifulde
landskabsområder samt større sammenhængende
uforstyrret landskab i Herning Kommune er lavet af
Ringkøbing Amt. For at tilvejebringe et mere kvalificeret og dokumenteret grundlag for udvikling af
projekter og sagsbehandlingen for det åbne land,
arbejdes der i planperioden med en landskabskarakterkortlægning for hele Herning Kommune.
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Kulturmiljøer og kulturarvsarealer
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Herning Kommune vil i 2021 indføre en ny sorteringsordning for alle husstande i kommunen. Det
sker blandt andet på baggrund af Regeringens
udmelding i 2020, om at alle kommuner i Danmark
skal sortere i 10 fraktioner.
Miljøstyrelsen har meldt ud, at der efter sommeren
2020 vil komme en ny national affaldsplan og en ny
affaldsbekendtgørelse i høring ved kommunerne.
Herning Kommune afventer, at de nationale planer
bliver vedtaget, hvorefter en ny affaldsplan for Herning Kommune vil blive udarbejdet.
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Kommuneplanrammer
Oversigt over de generelle ændringer i kommuneplanrammerne
og de geografiske ændringer
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I forbindelse med Kommuneplanrevisionen 20212032 er alle kommuneplanrammerne blevet gennemgået. I de følgende afsnit beskrives de generelle ændringer samt større geografiske ændringer.
Derudover er der en oplistning af de kommuneplanrammer, hvor der sker specifikke ændringer. Ændringerne kan ses på kommuneplan2021.herning.
dk.
Der foretages en række generelle ændringer i rammerne. Ændringerne er med til at standardisere
rammerne og opdatere dem til at være i overensstemmelse med nutidig planlægning.
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Derudover har der været en større gennemgang af
6 byer/byområder, hvor rammerne er blevet gennemgået med henblik på at forenkle samt skabe
gode muligheder for administrativt at kunne agere
efter dem. De 6 byer/byområder indbefatter Herning Nordøst, Herning Nordvest, Snejbjerg, Sunds,
Hammerum og Vildbjerg.

Generelle ændringer

Bevaring af kvaliteter

Der er blevet lavet en ny formulering til bevaring af
et områdes kvaliteter som skal erstatte den nuværende. Formuleringen er blevet åbnet op så den
ikke kun indbefatter kommuneatlasset, men generelt bevaringsværdige bygninger. Derudover skal
den nye formulering sikre, at der tages hensyn til
og indtænkt kulturmiljøerne og andre bevaringsværdige elementer i ny planlægning.

Den nye formulering

Såfremt området indeholder bygninger med høj
bevaringsværdi (bevaringsværdi 1-4 jf. SAVE-metoden) bør disse så vidt muligt bevares. Udpegede
kulturmiljøer skal bevares som helhed. Det skal
vurderes, hvorvidt der er særlige miljømæssige og
arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og
værdifulde enkeltstående træer, som bør bevares.
Ny planlægning skal tage udgangspunkt i områdets eksisterende miljømæssige og arkitektoniske
kvaliteter.

I rammer, hvor bebyggelsesprocenten beregnes for
området som helhed, er sætningen ”En lokalplan
kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for
den enkelte ejendom” blevet tilført. Det skal sikre
at bebyggelsesprocenten kan fastlægges mere
specifikt i det enkelte delområde gennem lokalplanlægning.

Tæt-lav bebyggelse

I rammer, der giver mulighed for tæt-lav, gives der
mulighed for at dispensere til åben-lav bebyggelse,
som ligner tæt-lav bebyggelse. Det gøres ved at
tilfører denne sætning til rammerne: ”Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder,
hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på
små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav
bebyggelse”.

Serviceerhverv

Miljøforhold

I alle rammer med mulighed for at etablere boliger
er sætningen ”Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det
sorterede affald” blevet tilført.

Opholdsarealer

Kravet til opholdsarealer er blevet standardiseret
til at være mindst 100 % af boligetagearealet for
åben-lav og 50 % af boligetagearealet for tæt-lav og
etagebyggeri.
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Beregningsmetode af bebyggelsesprocenten
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Alle ramme til centerformål har fået tilført mulighed
for etablering af serviceerhverv.

Restaurationsvirksomhed

Alle centerbyer og forstæder har fået tilført mulighed for resturationsvirksomhed i rammerne til
centerformål.

Parkeringsnorm

Parkeringsnormen for Herning Kommune er blevet
ensrettet i alle rammer efter de nye standarter.

Geografiske ændringer

Hammerum

rende institution også fremadrettet kan lave tidssvarende udendørsarealer.

Ramme 31.B1 er delt op for at give mulighed for
tæt-lav i den østlige del. Den nye ramme hedder
31.B14. Derudover er en mindre del af 31.OF8
inkluderet i den nye ramme.
Rammeområdet 31.C2 ændres, således at området
også dækker boligområdet mod jernbanen. Dette
gøres for at give mulighed for centerfunktioner i
dette område også.
Der laves en mindre udvidelse af kommuneplanramme 31.OF1 mod vest for at sikre at den nuvæ-
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Herning Nordvest

13.B4 har fået tilført en del af rammeområde 13.B6,
da området indholde samme type bebyggelse som
13.B4.
13.B12 og dele af 13.B6 lægges sammen med
13.B11, for at give mulighed for en blanding af
åben-lav og tæt-lav i hele området.

419

35

På grund af de nye rammeafgrænsninger bliver
13.B6 opdelt i to. det nye rammeområde hedder
13.B20.

Herning Nordøst

12.B4 udvides med 12.B15, 12.B16, 12.B26, 12.B21
samt dele af 12.B9. For at give mulighed for etagebyggeri langs Sjællandsgade og samle rammerne
der giver mulighed for etagebyggeri i en ramme.
Dele af 12.B10 bliver lagt sammen med 12.B11, da
de rammerne afskære den sydlige del af 12.B10 fra
den nordlige.
Dele af 12.B10 og hele 12.B23 lægges sammen til
et nyt område, der hedder 12.B28. Rammen giver
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mulighed for en blanding af tæt-lav og åben-lav.
12.B15, 12.B16, 12.B26, 12.B21 samt 12.B23 bliver
slettet.

Lind

Dele af 61.B7 bliver udlagt til centerområde ved
Svinget i Lind. Den nye ramme hedder 61.C4.
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Snejbjerg

51.R6 lægges sammen med 51.R1, da det begge er
rekreative områder. 51.R6 slettes efterfølgende.
Dele af 51.B10, 51.R5 og 51.R4 lægges sammen
med 51.OF3 jf. lokalplan.
Dele af 51.C2 lægges sammen med 51.15, for
at samle boligområdet med tæt-lav karakter i en
ramme.
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Dele af 51.C1 lægges sammen med 51.B6 for at
samle nærliggende etagebyggeri under en ramme.
51.B5 lægges sammen med 51.B11 og slettes
efterfølgende. Det gøres for at samle mulighed for
tæt-lav byggeri under en ramme.

Tjørring

Dele af 41.E3 og 41.BL3 bliver tilført 41.B5 for at
give mulighed for etagebyggeri.
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Specifikke ændringer

Gennemgangen af kommuneplanrammerne har
også medført specifikke ændringer til nogle af rammerne. De ændrede rammer er oplistet her.

Arnborg

Sønder Felding

Birk

Sørvad

Haderup

Timring

Hammerum

Vildbjerg

Herning Nordvest

Vind

Herning Nordøst

Ørnhøj

95.B4, 95.B5, 95.B7, 95.B8, 95.B9

71.E2

83.BL3

33.E1, 33.E7

85.B1, 85.B3

02.B3, 02.B5, 02.T2

81.BL3, 81.BL4, 81.B6, 81.B12, 81.B13, 81.R1

31.B3, 31.B7, 31.B8

86.B1

13..B13, 13.B13, 13.B16

84.BL3, 84.B3

12.BL1, 12.BL3, 12.B7, 12.B17, 12.E15, 12.E16,
12.E17, 12.OF5, 12.OF17, 12.OF25

Det åbne land

Hodsager

79.E16, 99.E6, 09.T31
89.J8 og 89.J10 aflyses, da skydebanerne er nedlagt

04.B5, 04.B6, 04.R8, 04.R9

Lind

61.B11, 61.C1, 61.C3

Simmelkær
32.R2

Snejbjerg

51.BL1, 51.BL2, 51.BL8, 51.B8, 51.B9, 51.B10,
51.B11

Sunds

21.BL1, 21.B2, 21.B4, 21.B5, 21.B6, 21.B7, 21.B8,
21.B11, 21.B13, 21.B15, 21.B19
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Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide, Fie-Salhøj-Abel
Sagsresume
På baggrund af bidrag fra de enkelte fagudvalg er der udarbejdet et samlet forslag til
Herning Kommuneplan 2021-2032. Forslaget fremlægges til offentlig høring i perioden
11. februar 2021 til den 8. april 2021. Der er i offentlighedsfasen planlagt fem borger- og
temamøder. Der er udarbejdet et Resuméhæfte, der sammenfatter de foreslåede ændringer i forhold til den gældende kommuneplan.
Forvaltningen anbefaler, at kommuneplan 2021 vedtages som forslag.
Sagsfremstilling
Forslaget til kommuneplanen er udarbejdet på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg. De forskellige forvaltninger og fagudvalg har bidraget i forhold til de pågældendes ansvarsområder, se notat om fagudvalgsbehandlinger.
I forhold til de tidligere kommuneplaner er afsnittene omstruktureret med ønsket om at
skabe en mere forenklet kommuneplan hvor mål og retningslinjer tydeliggøres. Enkelte
afsnit vil dog stadigt fremstå særligt tekniske på grund af formkrav fra den bagvedliggende lovgivning.
Nye politikker og strategier, der er vedtaget i planperioden, er indarbejdet i forslaget til
kommuneplanen. Af særlige emner kan nævnes, at der er udarbejdet nye retningslinjer
for Grønt Danmarkskort, produktionserhverv og strategisk planlægning for landsbyer.
Der er derudover foretaget arealudlæg til boliger, erhverv, solceller og nyttiggørelse af
jord.
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter
(VVM)” har Herning Kommune udarbejdet en miljørapport som beskriver de mulige miljøpåvirkninger af Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Ændringerne fra Herning Kommuneplan 2017-2028 til Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Se bilag med miljøvurdering.
Med kommuneplanen fastlægges ligeledes det forventede boligbyggeprogram. Boligforsyningsplanen detaljerer kommuneplanens arealudlæg og rækkefølge for udbygning.
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Boligforsyningsplanens formål er blandt andet at fastlægge områder til aktuel bebyggelse på en sådan måde, at der sker en koordineret byggemodning, se bilag med boligbyggeprogram.
Der er udarbejdet et Resuméhæfte, der sammenfatter de foreslåede ændringer i forhold
til den gældende kommuneplan. Resumehæftet sammen med den digitale kommuneplan, kommuneplan2021.herning.dk, giver det samlede overblik over kommuneplanforslaget, se bilag med udkast til resumehæfte.
Kommuneplanforslaget forventes fremlagt til offentlig høring i perioden 11. februar 2021
til den 8. april 2021. Der forventes afholdt fem borger- og temamøder fordelt i kommunen baseret på kommunens geografi og med temaerne, boliger, erhverv og Grønt Danmarkskort. Plan for afholdelse af møderne fremgår af resumehæftet. Det forventes, at
der på baggrund af risiko for restriktioner i antallet der må fremmøde, vil blive forsøgt live-streaming af møderne for på den måde at give flest mulige mulighed for at deltage.
Forvaltningen anbefaler, at kommuneplan 2021 vedtages som forslag.
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2021 besluttede udvalget at
bemyndige administrationen til at afholde dialogmøder virtuelt, såfremt møderne ikke
kan afholdes fysisk på grund af coronarestriktioner.
Byplanudvalget indstiller,
at Forslag til Kommuneplan 2021-2032 godkendes og fremlægges til offentlig høring i
perioden 11. februar 2021 til den 8. april 2021.
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.
Beslutning
Forslag til Kommuneplan 2021-2032 godkendes.
Bilag
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Notat Fagudvalgsbehandling af kommuneplanen
Resuméhæfte 2021 efter ØKE behandling
Boligforsyningsplan 2020-2031
Miljøvurdering af kommuneplan 2021

6568786#0 - VSSteen
Anmodning
om aktindsigt
- GF
j.nr. 006421 [GF-I
Fra:
Dah Pedersen
[steen.dah
.pedersen@hern
ng.dk]
Til:
Kaare Hjorth [bekkh@hern ng.dk];Mette Damkær [fuvmd@hern ng.dk];L ne Enge Nørby [vtb n@hern ng.dk]
Sendt dato:
08-02-2021 11:41
Modtaget Dato: 08-02-2021 11:41
Vedrørende: VS: Anmodn ng om akt nds gt - GF j.nr. 006421 [GF-IMANAGE.FID2145738]
Vedhæftninger: 006421 - Akt nds gtsanmodn ng - Hern ng Kommune 5.2(15252229.2)_0.pdf

mage001_2673.png
mage002_1653.png
mage003_2073.png
mage004_6058.png
Hej L ne, Mette og Kaare
Der er kommet en akt nds gtssag vedrørende en kommunep anramme, hvor er ang vet som sagsbehand ere på en række enke tsager.
L ne står på en sag, Mette på 2 og Kaare på 4 sager.
Jeg v derfor fores å, at Kaare koord nerer besvare sen, herunder kv tterer for modtage sen af akt nds gtsbegær ngen. Sagen ska natur gv s også
journa seres.

Med ven g h sen
Steen Dah Pedersen
Chefjur st
Byrådssekretar atet, D rekt onens Stab
Rådhuset, Torvet 5, 7400 Hern ng
D rekt onens Stab

www.hern ng.dk
E ma :
steen.dah .pedersen@hern ng.dk
D rekte t f.: 9628 2317

Fra: D rekt onens Stab/DCF/Hern ng Kommune <dst@hern ng.dk>
Sendt: 8. februar 2021 11:24
Til: Steen Dah Pedersen <steen.dah .pedersen@hern ng.dk>
Emne: VS: Anmodn ng om akt nds gt GF j.nr. 006421 [GF MANAGE.F D2145738]
Fra: Hern ng Kommune/Hern ng Kommune <kommunen@hern ng.dk>
Sendt: 8. februar 2021 11:00
Til: D rekt onens Stab/DCF/Hern ng Kommune <dst@hern ng.dk>
Emne: VS: Anmodn ng om akt nds gt GF j.nr. 006421 [GF MANAGE.F D2145738]

Med ven g h sen
Dorte Egebjerg Hansen
Hern ng Kommunes Hovedpostkasse
Fra: Freder k Løvstad FRL <fr @gorr ssenfedersp e .com>
Sendt: 5. februar 2021 13:07
Til: Hern ng Kommune/Hern ng Kommune <kommunen@hern ng.dk>
Cc: Lotte Eskesen LE < e@gorr ssenfedersp e .com>
Emne: Anmodn ng om akt nds gt GF j.nr. 006421 [GF MANAGE.F D2145738]
Se venligst vedhæftede anmodning om aktindsigt.
Jeg skal venligst anmode om at modtage en kvittering for modtagelsen af vedhæftede.
Med venlig hilsen
Lotte Eskesen
v/
Frederik
429 Løvstad

Advokat | Attorney

Go ssen Fede sp e
P sme , S kebo gv e 2
8000 Aa us C, Denma k
M +45 22 5 0 23 40
D +45 86 20 7 5 61
go

ssen ede sp e .com

Advokatpartnerselskab VAT/CVR 38 05 2 9
_
This is an e mail from the law firm Gorrissen Federspiel. This e mail and any attachments are confidential and may contain legally privileged information solely for the use of the intended recipient.
f you have received this e mail by error, please notify the sender immediately and delete this message and any attachment from your system without producing, distributing or retaining copies hereof.
Gorrissen Federspiel will as part of your communication and interaction with us collect and process personal data about you.
You can read more about Gorrissen Federspiel’s collection and processing of your personal data and your rights as a data subject in our privacy notice.

430

433

434

435

436

6568785#0 - VSKaare
Anmodning
om aktindsigt - GF j.nr. 006421
[GF-I
Hjorth [/o=ExchangeLabs/ou=Exchange
Adm
n strat ve Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Rec p ents/cn=92fae5dd6e9b43da85a931378c95b272-bekkh]
Til:
'fr @gorr ssenfedersp e .com' [fr @gorr ssenfedersp e .com]
Cc:
' e@gorr ssenfedersp e .com' [ e@gorr ssenfedersp e .com]
Sendt dato:
09-02-2021 12:00
Modtaget Dato: 09-02-2021 12:00
Vedrørende: VS: Anmodn ng om akt nds gt - GF j.nr. 006421 [GF-IMANAGE.FID2145738]
Vedhæftninger: 006421 - Akt nds gtsanmodn ng - Hern ng Kommune 5.2(15252229.2).pdf
mage001_2672.png
mage002_1652.png

Fra:

Hej Freder k Løvstad
Jeg ska hermed kv ttere for modtage se af akt nds gt.
Grundet omfanget af akt nds gten kan jeg på nuværende t dspunkt kke op yse hvornår den kan færd ggøres. Jeg forventer at dette er afk aret senest
fredag.
Jeg tager forvente gt kontakt t jer senere denne uge for en afk ar ng af hv ke dokumenter som ree t er re evante for jer forho d t
kommunep anramme 14.E2. Nuværende anmodn ng omhand er stor grad dokumenter som um dde bart kke er re evante forho d t
kommunep anramme 14.E2.
Jeg vender t bage når jeg har skabt m g et overb k over de nævnte sager.
Med ven g h sen
Kaare Hjorth
Byp an ægger
eam eder kommunep an
P anafde ngen
By, Erhverv og Ku tur
Hern ng Kommune
f.: 96288553
Mob.: 20864901
E ma : bekkh@hern ng.dk
Hern ng Kommune behand er og gemmer a e dokumenter a e sager e ektron sk. Hv s du v se de op ysn nger, v har reg streret om d g, så kontakt
sagsbehand eren af denne sag, som v hjæ pe d g v dere. Du kan også æse mere om d ne rett gheder og behand ng af d ne op ysn nger her:
https://www.hern ng.dk/d g ta ser ng/dpo og databeskytte se
Fra: Steen Dah Pedersen <steen.dah .pedersen@hern ng.dk>
Sendt: 8. februar 2021 11:41
Til: Kaare Hjorth <bekkh@hern ng.dk>; Mette Damkær <fuvmd@hern ng.dk>; L ne Enge Nørby <vtb n@hern ng.dk>
Emne: VS: Anmodn ng om akt nds gt GF j.nr. 006421 [GF MANAGE.F D2145738]
Fra: D rekt onens Stab/DCF/Hern ng Kommune <dst@hern ng.dk>
Sendt: 8. februar 2021 11:24
Til: Steen Dah Pedersen <steen.dah .pedersen@hern ng.dk>
Emne: VS: Anmodn ng om akt nds gt GF j.nr. 006421 [GF MANAGE.F D2145738]
Fra: Hern ng Kommune/Hern ng Kommune <kommunen@hern ng.dk>
Sendt: 8. februar 2021 11:00
Til: D rekt onens Stab/DCF/Hern ng Kommune <dst@hern ng.dk>
Emne: VS: Anmodn ng om akt nds gt GF j.nr. 006421 [GF MANAGE.F D2145738]
Fra: Freder k Løvstad FRL <fr @gorr ssenfedersp e .com>
Sendt: 5. februar 2021 13:07
Til: Hern ng Kommune/Hern ng Kommune <kommunen@hern ng.dk>
Cc: Lotte Eskesen LE < e@gorr ssenfedersp e .com>
Emne: Anmodn ng om akt nds gt GF j.nr. 006421 [GF MANAGE.F D2145738]
Se venligst vedhæftede anmodning om aktindsigt.
Jeg skal venligst anmode om at modtage en kvittering for modtagelsen af vedhæftede.
Med venlig hilsen
Lotte
437 Eskesen

v/
Frederik Løvstad
Advokat | Attorney

Go ssen Fede sp e
P sme , S kebo gv e 2
8000 Aa us C, Denma k
M +45 22 5 0 23 40
D +45 86 20 7 5 61
go

ssen ede sp e .com

Advokatpartnerselskab VAT/CVR 38 05 2 9
_
This is an e mail from the law firm Gorrissen Federspiel. This e mail and any attachments are confidential and may contain legally privileged information solely for the use of the intended recipient.
f you have received this e mail by error, please notify the sender immediately and delete this message and any attachment from your system without producing, distributing or retaining copies hereof.
Gorrissen Federspiel will as part of your communication and interaction with us collect and process personal data about you.
You can read more about Gorrissen Federspiel’s collection and processing of your personal data and your rights as a data subject in our privacy notice.
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298664#1 - Telefonnotat

Telefonnotat
Sag: 01.00.00-A53-3-21 - Aktindsigt kommuneplanramme 14.E2 i forslag til kommuneplan 2021-2032
Hændelsesdato: 09-02-2021 15:06:57
Oprettet af: Kaare Hjorth
Vedrørende:
Note:
Samtale med Frederik Løvstad
Aftalt at aktindsigten kun omhandler dokumenter der er relevante i forhold til rammeområde 14.E2 og det der
er relevant i forhold til merindsigt for det område.
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6571580#0 - Miljøvej ekstra slide til oplæg til BYP

496

6571590#0 - Slide show til BYP juni møde 2020

Kommuneplantemaer
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Vedvarende energi
• Import / Selvforsynende / Producerende
• Biomasse – pt 80 % af den vedvarende energi
• Hvor kommer den fra
• Udfasning

• Biogas

• Kommunens rolle

• Vindmøller

• Retningslinjer – plads til flere?

• Solceller

• Landbrugsjord / Natur / Landskab
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Skovrejsning
• Med hvilket formål
• CO2 / Rekreativt / Biodiversitet

• Udpegninger
• Med tilskud

• Privat
• Primært produktion

• Kommunen
• Målsætninger / Strategi
• Kommunal skovrejsning

499

Klimatilpasning
• Serviceniveau
• 50 årshændelser

• Kritisk infrastruktur
• Areal reservationer i kommuneplanen
• Private udviklere

• Eksisterende byer
• Ekspropriation
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Husdyrbrug og byudvikling
• Virksomheder i landzone
• By og land konflikt
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Kulturarv
• Konkrete udpegninger
• 4 fortællinger
•
•
•
•

Det gamle kulturlandskab
Opdyrkningen af landskabet
Det moderne by- og industrisamfund
Kirke, Kirkegårde og Kapeller.

• Nationalpark Skjern Å
• Herning Sygehus
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Bynatur
• Bynatur som element i byudvikling
• Biodiversitet / Rekreativt / Sundhed

• Konfliktudpegninger
• Oprydning og prioritering
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Infrastruktur
• Kommuneplanen er styrende for arealreservationerne
• 12 års perspektiv indarbejdes
• 30 års perspektiv sikres

• Lind motorvejstilslutning
• Nordlig Vesterholmvej
• Mørupvej og Snejbjerg
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6573835#0 - Vejkatalog_A3_TMU-nov2020_red_udtræk-aktindsigt

Miljøvej - Ny adgangsvej til Messemotorvejen
Projekt nr.: 5

Område: Herning syd

Tidshorisont: 30 år

Pris: -

Formål
Forbedrede adgangsforhold for
erhvervstrafikken på Miljøvej.
Med en ny forbindelsesvej fra
Miljøvej/Knudmosevej til
Messemotorvejen vil adgangsforholdene
for erhvervsområdet på Miljøvej blive
forbedret betragteligt.
I erhvervsområdet er der primært
transporttunge virksomheder, som med
den nye vej vil blive koblet mere direkte
på det overordnede vejnet.

Udformning
Den viste vej følger det eksisterende
forløb af Knudmosevej og kobler på
eksisterende rundkørsel på Messevejen.
Der skal desuden etableres en krydsning
af stien ”Gl. Vejlevej”.
Vejens endelige udformning og placering
er ikke fastlagt endnu, idet der skal
kigges nærmere på mulighederne i de
kommende år.

15
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Miljøvej - Forbedring af adgangsvej til Herningmotorvejen
Projekt nr.: 6

Område: Herning syd

Tidshorisont: 4-12 år

Pris: -

Formål
Optimere adgangsforholdene for
erhverv på Miljøvej.
Ved omlægningen af adgangsforholdene
så der kobles mere direkte på
rundkørslen til motorvejen, vil
adgangsforholdene blive forbedret
betydeligt, bl.a. fordi den tunge
erhvervstrafik dermed ikke længere skal
forbi det skarpe hjørne på Godsbanevej.
Den nuværende udformning af
vejsystemet hvor Miljøvej kobles på
Godsbanevej er ikke optimal.
Projektet vil optimere
adgangsforholdene og samtidig opnås
desuden en fredeliggørelse af
Godsbanevej og området ved
kulturhallen, hvor der færdes mange
unge mennesker.

Udformning
Miljøvej forlægges mod syd. Der skal
ved endelig placering bl.a. tages hensyn
til højdeforskellen til jernbanen.
Eksisterende vejtilslutning for Miljøvej
på Godsbanevej sløjfes.
Et prisoverslag på projektet kræver
yderligere undersøgelser og vurderinger,
herunder bl.a. en dialog med
Banedanmark om mulighederne.
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6573866#0 - Dagsorden_beslutning

Referat

Herning Kommune
Teknik- og Miljøudvalget

Mødedato:
23. november 2020

Side nr.:
1

214. Forslag til fremtidige vejprojekter
Sagsnr.: 05.00.00-P20-4-18 Sagsbehandler: Line Engell Nørby

Forventet behandlingsforløb
DIR
FOU
BFU
SOS

BSK

KFU

BYP

TMU
X

ØKE

BYR

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen
Sagsresume
Der er udarbejdet et vejkatalog med en række fremtidige vejprojekter, som vurderes
nødvendige for at sikre en fortsat udvikling af by- og infrastrukturen i Herning Kommune
til gavn for borgerne og erhvervslivet. Vejkataloget er et dynamisk katalog, hvor projekterne udgår, og evt. ny kommer ind, i takt med der bliver afsat penge på budgettet til
projekterne.
Vejkataloget vil blive fremlagt på mødet.
Forvaltningen anbefaler, at forslag til fremtidige vejprojekter drøftes og udvalget tager
stilling til om vejprojekterne (4-12 års perspektiv) skal indarbejdes i kommuneplanen.
Sagsfremstilling
Projekterne i kataloget er fundet ved at se på de trafikale behov og udfordringer, vi ser
nu og her og i nær fremtid på det overordndede vejnet, det vil sige primært på trafikveje
og tilstødende veje. Der er valgt denne snitflade på grund af først og fremmest det trafikale behov, men også for at skabe et overskueligt katalog.
Projekterne er ikke listet i en prioriteret rækkefølge, men i stedet tidsmæssigt kategoriseret i henholdsvis 4-12 års og 30 års perspektiv ud fra vurdering af trafikalt behov.
Alle viste linjeføringer for nye veje i kataloget, skal ses som principper, idet de ikke er
endeligt fastlagte. Det vigtige er formålet med vejen, hvilket oftest vil sige at to punkter
skal forbindes.
I den kommende revision af kommuneplanen indarbejdes de vejprojekter, som kræver
arealreservation og på baggrund af trafikale behov forventes at skulle realiseres helt eller delvis inden for kommuneplanens 12 års gyldighedsperiode. Dermed sikres, at projekterne kan gennemføres på ubebyggede arealer, jvf. pkt 214. Der er tale om 11
vejprojekter.
Samtidig indskrives de 6 vejprojekter, som har en 30 årige tidshorisont i kommunensplanens afsnit 'Langsigtet byudvikling'. Så de på et senere tidspunkt nemt kan indarbejdes som egentlig arealreservationer, når der bliver behov for det.
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Referat

Herning Kommune
Teknik- og Miljøudvalget

Mødedato:
23. november 2020

Side nr.:
2

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
at forslag til fremtidige vejprojekter drøftes og udvalget tager stilling til om vejprojekterne (4-12 års perspektiv) skal indarbejdes i kommuneplanen.
Beslutning
Forslag til fremtidige vejprojekter blev drøftet og vejprojekterne (4-12 års perspektiv) indarbejdes i kommuneplanen.
Bilag
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6574134#0 - Følgebrev Aktindsigt vedrørende kommuneplanramme 1
BY, ERHVERV OG KULTUR

By, Erhverv og Kultur
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf: 9628 2828
Lokal 8553
bekkh@herning.dk
www.herning.dk
Sagsnummer:
01.00.00-A53-3-21

Følgebrev Aktindsigt vedrørende kommuneplanramme 14.E2

Kontaktperson:
Kaare Hjorth
Dato: 12-02-2021

Anmodning om aktindsigt
Herning Kommune har den 5. februar 2021modtaget din anmodning om aktindsigt i sagsakterne omhandlende kommuneplanramme 14.E2 i forslag til
Herning Kommuneplan 2021-2032.
Anmodningen omfatter følgende:
Erhvervsjordsanalyse 00.16.02-P05-1-20
Forslag til kommuneplan 2021 00.02.03-P15-2-19
Miljøvurdering af kommuneplanen 09.40.05-P15-1-20
Fremtidige vejprojekter 05.00.00-P20-4-18
På baggrund af anmodningen fremsendes følgende:
 Alle dokumenter, dagsordner med bilag og oplæg fra udvalgsmøder
omhandlende kommuneplanramme 14.E2, hvor området omtales enten direkte eller indirekte, hvor relevant i forhold til erhvervsudvikling eller vejprojekter.
Yderligere bemærkninger til anmodningen:
Anvendelsesmulighederne for kommuneplanramme 14.E2 fremgår af forslag
til Herning Kommuneplan 2021-2032 som kan ses på kommunplan2021.herning.dk
Der er ikke foretaget en yderligere afgrænsning af hvilke virksomheder som
kan placere sig i området end de begrænsninger defineres af den angivne miljøklasse 3-5 samt udpegningen som område med særlig drikkevandsinteresse. Dette fremgår af kommuneplanramme 14.E2.
Vedrørende punkt 152 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. august kan
oplyses, at bilaget ”Fagudvalgsbehandling af forslag til Herning Kommuneplan
2021-2032” til punkt 4 på Byrådets møde den 26. januar 2021, indeholder udvalgets faldne bemærkninger.
Vedrørende punkt 128 på Byplanudvalgets møde den 14. september kan oplyses, at udvalget bemærkninger ikke blev samlet i et notat. Eneste bemærkning fra mødet
som ikke fremgår direkte af beslutningen på punktet var, at afgrænse kommuneplanramme
14.E2 nord for Knudmosevej.
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-1–
Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Vedrørende punkt 155 på Byplanudvalgets møde den 16. november 2021 kan oplyses, at
der ikke forefindes interne dokumenter med relevans for udpegningen af kommuneplanramme 14.E2. Faldne bemærkninger fra mødet er indarbejdet i bilaget ”Fagudvalgsbehandling af
forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032” til punkt 4 på Byrådets møde den 26. januar
2021.02.12
Herning Kommune har derudover ikke dokumenter omhandlende kommuneplanramme
14.E2.
Herning Kommune kan ikke oplyse hvilken konkret virksomhed der er tale om samt afgrænse
yderligere hvilke virksomheder der kan placeres i området ud over det der fremgår af kommuneplanramme 14.E2. Dette på baggrund af konkurrencemæssige hensyn hos den konkrete virksomhed.
Der er i denne sag meddelt merindsigt, hvor Herning Kommune har anset det for væsentligt
for aktindsigten.
Der er overstregninger i dele af dokumentet, og dette skyldes persondataloven, der siger, at
Kommunen ikke må videregive personhenførbare oplysninger i en sag med mindre den har
betydning for sagen i almindelighed.
Aktindsigten gives i henhold til miljøoplysningsloven1 og §7 i offentlighedsloven2

Med venlig hilsen
Kaare Hjorth

Vedlagt:
Aktindsigt som angivet ovenfor.

§4 i lovbekendtgørelse om aktindsigt i miljøoplysninger, nr. 980, 12017-08-06, med efterfølgende
ændringer
2 §7 i lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 606, 2013-12-06, med efterfølgende ændringer
1
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-2-

Klagevejledning
Du kan klage over Herning Kommunes afgørelse om undtagelse af dokumenter fra aktindsigt.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager
via Klageportalen.
Klageportalen ligger på Link til borger.dk og Link til virk.dk. Du logger på Link til borger.dk eller Link til virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage
er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.
Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 12. marts 2021.
Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 12. marts 2021.
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, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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