
 

 

Sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurderingen af Forslag til Ikast-Brande 

Kommuneplan 2017-2029 

 

Baggrund 

Revisionen af kommuneplanen er omfattet af § 2, stk. 1 i " Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM)" (LBK nr. 448 af 10/05/2017). Jævnfør loven har kommunen udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplanforslaget, fordi planforslaget delvist 
fastlægger nye rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 2 i loven, og som antages at kunne få væsentlig indvirkning 
på miljøet. Miljøvurderingen blev integreret i det digitale forslag til kommuneplanen og blev således offentliggjort sammen med planforslaget i perioden 
fra den 24-05-2017 til den 19-07-2017. 

Den planlægning, der finder sted i kommuneplanen, er en overordnet planlægning, derfor var miljøvurderingen af planforslaget også holdt på samme 
strategiske og overordnede niveau. Ifølge miljøvurderingsloven skal Kommunen kun miljøvurdere de ændringer, der er foretaget i forhold til 
planlægningen i Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025. Og miljøvurderingen skal ske på grundlag af den viden, der foreligger. 

Fokus i miljøvurderingen var lagt på de ændringer, der var foretaget i forslaget til Kommuneplan 2017, og som forventedes at medføre de væsentligste 
påvirkninger af miljøet. Det vil f.eks. sige på de potentielle konflikter mellem beskyttelse og benyttelse samt konflikter mellem forskellige 
arealanvendelser. 

På baggrund af den scoping, der blev lavet af kommuneplanforslaget, vurderede Ikast-Brande Kommune, at de fleste ændringer og nye arealudlæg ikke 
ville medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Derfor blev miljøvurderingen afgrænset til kun at omfatte nedenstående tre emner. Hvert emne blev 
vurderet ud fra forskellige parametre: 

1. Byvækstarealer og Arealer til forskellige byformål - nye og ændrede arealudlæg. De miljøpåvirkninger/-parametre, der blev behandlet, var 
afgrænset til:  

• menneskers sundhed  
• støj  
• luft  
• trafikale forhold  
• grundvand  
• klimatiske faktorer (oversvømmelsesrisiko)  
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• kulturarv  
• det indbyrdes forhold mellem flere faktorer 

2. Skovrejsningsarealer. De miljøpåvirkninger/-parametre, der blev behandlet, var afgrænset til: 
• biologisk mangfoldighed 
• befolkningens levevilkår 
• fauna og flora - påvirkning af biotoper 
• vand 
• klimatiske faktorer 
• landskab 
• kulturarv 
• det indbyrdes forhold mellem flere faktorer 

3. Grønt Danmarkskort - udpegning af eksisterende og potentielle naturområder, som skal indgå i kortet. De miljøpåvirkninger/-parametre, der 
blev behandlet, var afgrænset til: 

• biologisk mangfoldighed  
• befolkningens levevilkår 
• fauna og flora - påvirkning af biotoper  
• vand  
• luft  
• støj  
• trafikale forhold  
• landskab  
• det indbyrdes forhold mellem flere faktorer 

Ifølge ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” skal kommunen udarbejde en 
sammenfattende redegørelse i forbindelse med endelig vedtagelse af planer, når der er udarbejdet en miljøvurdering. I den sammenfattende 
redegørelse skal Kommunen gøre rede for de bemærkninger, der indkommer i kommuneplanens offentlighedsfase. I redegørelsen skal Kommunen 
vurdere, om de ændringer, der eventuelt bliver foretaget i den endelige kommuneplan, medfører væsentlige miljøpåvirkninger.  

Der skal redegøres for følgende: 

• Hvordan miljøhensyn er integreret i planen 
• Hvordan miljørapport og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning 
• Hvorfor planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer 
• Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af planen. 
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Redegørelsen skal foreligge ved den endelige, politiske vedtagelse af kommuneplanen. Den sammenfattende redegørelse bliver et bilag til den endelige 
kommuneplan og bliver offentligt bekendtgjort sammen med den. 

 

Hvordan miljøhensyn er integreret i planen  

Arealer til forskellige byformål 

Fordi byerne i Ikast-Brande kommune blev ramt af den økonomiske krise, var der en stor uudnyttet rummelighed i Ikast-Brande kommuneplan 2013-
2025, både i forhold til erhvervsarealer og boligarealer. På den baggrund og på baggrund af de seneste års salg af erhvervsgrunde og boliggrunde er der 
i Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 kun udlagt få, nye byvækstarealer, som skal overgå til byzone. I alt er der inddraget ca. 15,4 ha uplanlagt 
landzonejord til byformål. Der er nye arealudlæg i Ikast, Brande, Bording og Pårup. I Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm vurderer Kommunen, at 
udviklingen kan ske inden for de eksisterende kommuneplanrammer. 

Byrådet har vurderet, at der kun er behov for at udlægge i alt ca. 48,1 ha nye boligarealer og ca. 9,6 ha erhvervsarealer i Ikast-Brande kommuneplan 
2017-2029. De boligområder og erhvervsområder, som er udlagt på baggrund af en ændret anvendelse af eksisterende arealer er talt med.  I Ikast, 
Brande, Bording, Engesvang, Nørre Snede, Ejstrupholm og Klovborg er der samtidig taget uudnyttede arealer ud af kommueplanen. 

Kommuneplanforslagets retningslinjer understøtter det besluttede bymønster og -roller, hvor byudviklingen primært skal ske i hovedbyen Ikast og i 
centerbyen Brande, og i mindre grad i byerne Nørre Snede, Ejstrupholm, Bording og Engesvang og landsbyerne. Planforslaget sikrer Ikast og Brande 
som det naturlige bindeled til alle dele af kommunen. Kommunen får en geografisk balanceret og sammenhængende bystruktur, hvor udviklingen kan 
komme hele kommunen til gode. Samtidigt styrker kommuneplanforslaget Ikast-Brande Kommunes regionale position, som et attraktivt bosætnings- og 
erhvervsområde - med bymæssige kvaliteter, og tilstrækkelige servicefunktioner. 

Det er vurderet, at ændringerne i planforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, især fordi der bliver taget meget areal ud i forhold til 

arealudlæg i Ikast-Brande kommuneplan 2013-2025. 

Grønt Danmarkskort 

Naturnetværket kan blive til gavn for såvel naturen og miljøet som for befolkningen, der kan udnytte områderne i fritidslivet. Kommunen lægger vægt på at 

beskytte naturen mest muligt. Men samtidig skal der også være mulighed for, at andre interesser i det åbne land, herunder jordbrugsinteresser kan udvikle 

sig. Når man udpeger de vigtigste naturområder og beskytter dem mod byggeri og anlæg, minimerer man miljøbelastningen af § 3-områder, vandløb og 

søer til gavn for den biologiske mangfoldighed i de udpegede områder. 
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Grønt Danmarkskort omfatter eksisterende natur og skovområder, herunder alle Natura 2000-områder og særligt værdifulde naturområder. Endvidere 

indgår spredningsveje for dyr og planter. Spredningsveje er afgørende for opretholdelsen af en varieret og robust natur med et naturligt hjemmehørende 

dyre- og planteliv. I Grønt Danmarkskort indgår endvidere potentielle naturområder og potentielle spredningsveje for dyr og planter.  

Udpegningen til potentielle spredningsveje for dyr og planter er ikke et udtryk for, at områderne over tid samlet skal udgøre naturarealer. Det er nærmere 

et udtryk for, at de enkelte naturarealer har en fornuftig indbyrdes afstand og størrelse, der kan opretholde naturlige bestande af planter og dyr. 

Den nye bekendtgørelse og vejledning, som vedrører Grønt Danmarkskort, vil få betydning for, hvordan Kommunen skal udpege to af de fire naturtemaer, 

der samlet udgør Grønt Danmarkskort. Det drejer sig om temaerne: Potentielle spredningsveje for dyr og planter samt Potentielle naturområder. Da 

bekendtgørelsen og vejledningen endnu ikke var klar ved offentliggørelse af Forslaget til Kommuneplan 29017-2029, valgte Ikast-Brande Kommune ikke at 

revidere de to temaer. I Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 består Grønt Danmarkskort derfor foreløbig af: 

• de reviderede naturområder med særlige beskyttelsesinteresser  

• de reviderede spredningsveje for dyr og planter 

• de videreførte udpegninger til potentielle spredningsveje for dyr og planter (i Kommuneplan 2013-2025 benævnt "fremtidige spredningsveje")  

• de videreførte udpegninger til Potentielle naturområder (i Kommuneplan 2013-2025 benævnt "fremtidige naturområder"). 

I starten af den nye kommuneplanperiode vil Ikast-Brande Kommune revidere de to sidstnævnte udpegninger i et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. 

Dermed vil der også ske en revision af Grønt Danmarkskort i nævnte tillæg. De reviderede udpegninger vil erstatte de dele af Grønt Danmarkskort, der 

omfatter Potentielle naturområder samt Potentielle spredningsveje for dyr og planter. 

Det er vurderet, at det vil gavne naturen i kommunen og de tilgrænsende kommuner, at der bliver udpeget arealer til Grønt Danmarkskort i Kommuneplan 

2017. 

 

Skovrejsning 

De udlagte arealer til skovrejsning og uønsket skovrejsning er planmæssigt placeret og afgrænset hensigtsmæssigt og svarer til det forventede 

skovrejsningsbehov i en 4-årig periode, hvorefter teamet vil blive revideret igen. Det er vurderet, at planlægningen for skovrejsning vil betyde en øget 

beskyttelse af andre interesser i det åbne land, blandt andet kulturhistoriske interesser og landskabelige interesser. 
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Staten ønsker, at alle kommuner tilsammen skal udpege skovrejsningsområder, der svarer til 15-20 procent af det ubebyggede areal på landsplan. Et mål vi 

allerede lever op til i Ikast-Brande kommune. Ca. 19 procent af kommunens samlede areal er dækket af skove og plantager, der er på 0,5 ha eller derover. 

I Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er der øget i arealudpegninger til skovrejsning ønsket i forhold til Ikast-Brande Kommuneplan 2013-

2029. Nogle arealer er overgået fra neutralt område til skovrejsnig uønsket, for at tage andre beskyttelseshensyn i det åbne land - især landskabelige 

hensyn. Byrådet har udpeget 25 ha til ny skovrejsning (skovrejsning ønsket) på baggrund af lodsejerønsker. Der er samtidig udlagt 1001 ha nye arealer, hvor 

skovtilplantning er uønsket. Det er arealer, som delvist er naturbeskyttede og delvist har landskabelige kvaliteter, som Byrådet gerne vil sikre.  Samtidig er 

nogle af de i forvejen udlagte arealer, hvor skovrejsning er uønsket, reduceret med 28 ha, fordi vi har vurderet, at det ikke vil forringe oplevelsen af 

landskabet at rejse skov på arealerne, og fordi det måske kan være med til at styrke et områdes biodiversitet. 

Kommuneplanforslagets retningslinjer for skovrejsning fastlægger, at skovrejsningsområder skal beskyttes mod arealanvendelse og anlæg, som kan 

forhindre skovtilplantning. Samtidig må der ikke ske skovrejsning i områder, hvor skovtilplantning er uønsket.  

Muligheden for at rejse mere skov i kommunen vil have en positiv effekt på miljøet og den biologiske mangfoldighed. Det danske landskab ville ikke være 

det samme uden skove og skovbryn, der har stor indflydelse på mangfoldigheden af dyr og planter. Skovrejsning kan hjælpe med at modvirke 

klimaændringer, da skovene optager kuldioxid (CO2) gennem bladene og modvirker de globale klimaændringer. Skovene er også med til at beskytte 

strategisk vigtige, sårbare drikkevandsområder og økologiske spredningskorridorer i naturen. Grundvandet er godt sikret mod forurening, når det ligger 

under skov. I skovbruget udnytter man jorden ekstensivt, dvs. med enten et meget lille eller intet forbrug af gødning og kemiske bekæmpelsesmidler. Når vi 

rejser skov i områder, der før var dyrket landbrugsjord, minimerer vi risikoen for forurening af grundvandet, og skaber samtidig flere levesteder for 

dyrelivet. 

Skovene og især plantagerne i kommunen bliver udnyttet erhvervsmæssigt til træproduktion, som er en fornybar og bæredygtig ressource. 

Hvis de udpegede arealer bliver udnyttet til at rejse mere skov i kommunen, vil det få en positiv påvirkning på borgernes trivsel, specielt hvis vi rejser mere 

bynær skov. Mere skov vil betyde flere naturområder og rekreative muligheder. Skovene betyder meget for den måde, vi oplever landskabet på, og 

undersøgelser har vist, at skoven er et af de steder mennesker føler sig bedst tilpas. Det vil derfor få en stor rekreativ værdi at der bliver mere skov og 

dermed bliver nemmere adgang til dem for alle kommunens borgere. Et øget fokus på bynær skov vil ligeledes have en stor betydning for borgerens trivsel, 

da adgangen til naturen i ens nærområde har en stor betydning. En styrkelse af bynær skovrejsning kan på langt sigt fremme brugen af skovene som 

rekreative områder til gavn for folkesundheden. Dermed kan målsætningen for skovrejsning også bidrage til at realisere målsætningerne i kommunens 

sundhedspolitik. 
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Hvordan miljørapport og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning 

Miljøvurderingen (miljørapporten) af Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 har afdækket de forhold, der er vurderet at kunne have en 
væsentlig påvirkning på miljøet. 

Miljøvurderingen af Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 blev offentliggjort sammen med planforslaget i perioden fra den 24-05-2017 til 
den 19-07-2017. 

Der er ikke kommet bemærkninger til selve miljøvurderingen i høringsperioden. Miljøvurderingen giver derfor ikke i sig selv anledning til politiske 
overvejelser om at ændre kommuneplanen. Der er dog indkommet 12 høringssvar til Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029, som er indgået i 
byrådets overvejelser om at ændre arealudlæg, retningslinjer og rammebestemmelser i forhold til det udsendte forslag.  

Tre af høringssvarene har givet anledning til at foretage ændringer i den endelige kommuneplan. Der er generelt ikke foretaget ændringer, som skønnes 
at give øget miljøbelastning i forhold til planforslaget. Ikast-Brande Kommune vurderer, at ingen af de valgte ændringer er så væsentlige, at de bør ud i 
fornyet høring. 

De 12 høringssvar fremgår af oversigten herunder. For hvert høringssvar er eventuelle ændringer i den endelige kommuneplan beskrevet, og det er 
vurderet, om ændringerne medfører en øget miljøpåvirkning.  
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Høringssvarets 
afsender  

Teknisk Områdes anbefalede ændringer i den 
endelige kommuneplan 

Vurdering af miljøpåvirkning 

1. Vagn Stenager 
 

Høringssvar med forslag om at inddrage arealer i Karstoft 
ådal i Grønt Danmarkskort. 
 
Teknisk Område anbefaler, at høringssvaret ikke skal 
medføre ændringer i den endelige kommuneplan. 
 

 

2. Vejdirektoratet 
 

Høringssvar med generelle bemærkninger om statsveje, 
stier, byvækst, støj, skovrejsning og vindmøller langs 
statsveje samt reklamer i det åbne land. 
 
Teknisk Område anbefaler, at høringssvaret ikke skal 
medføre ændringer i den endelige kommuneplan. 
 

 

3. Banedanmark 
 

Høringssvar med generelle bemærkninger til planlægning 
langs jernbaner i kommunen. 
 
Teknisk Område anbefaler, at høringssvaret ikke skal 
medføre ændringer i den endelige kommuneplan. 
 

 

4.  Viborg Stift 
 

Høringssvar med generelle bemærkninger til planlægning i 
nærheden af kirker. 
 
Teknisk Område anbefaler, at høringssvaret ikke skal 
medføre ændringer i den endelige kommuneplan. 
 

 

5. Erik Ellehammer 
 

Høringssvar med forslag til at udlægge nyt erhvervsområde 
langs motorvejen vest for Brande. 
 
Teknisk Område anbefaler, at høringssvaret ikke skal 
medføre ændringer i den endelige kommuneplan. 
 

 

6. Energinet.dk 
 

Høringssvar med generelle bemærkninger til planlægning i 
nærheden af elanlæg, herunder bemærkninger om 
overholdelse af sikkerhedsafstande. 
 
Teknisk Område anbefaler, at høringssvaret ikke skal 
medføre ændringer i den endelige kommuneplan. 
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7. Miljøstyrelsen 
 

Høringssvar med ønsker til uddybning af redegørelsestekst 
for Grønt Danmarkskort.  
 
Teknisk Område anbefaler, at forklaringen til retningslinjerne 
for Grønt Danmarkskort bliver uddybet i henhold til 
Miljøstyrelsens ønsker.  
 
Der bliver tilføjet tekst om: 
• at de digitale naturkort overordnet set er anvendt som 

beskrevet i statens vejledning  

• hvordan de udpegede arealer følger de i lovens § 11 stk. 

3 listede kriterier. Der vil blive refereret til relevante 

afsnit i KP2017-høringsmaterialet og blive suppleret efter 

behov.  

• at der løbende er sikret sammenhæng med 

nabokommunerne ved en udveksling af 

udpegningskriterier og/eller kortmateriale kommunerne 

imellem. 
  

Ikast-Brande Kommune vurderer, at de ændringer, der er 
foretaget, udelukkende medfører bedre information til 
borgerne.  
 
Ændringerne vil ikke medføre en øget miljøpåvirkning. 

8. Søren Daniel 
Kristensen – på vegne 
af ejeren af Martensens 
Fabrik i Brande 
 

Høringssvar med forslag til at fastholde plangrundlag i 
Kommuneplan 2013 for et område ved Hyvildvej i Brande. 
 
Teknisk Område anbefaler, at plangrundlaget for 
rammeområde nr.  13.B1.22 ændres i den endelige 
kommuneplan, så området igen får det plangrundlag, der var 
gældende i Kommuneplan 2013. Det vil sige, at den 
gældende kommuneplanramme nr. 13.E2.3, som udlægger 
ejendommen til erhvervsområde, fastholdes i KP2017. 
 

Ikast-Brande Kommune vurderer, at de ændringer, der er 
foretaget, ikke er væsentlige, da området har været udlagt til 
erhverv i Kommuneplan 2013 og er bebygget med 
erhvervsbyggeri, som stadig er i brug. 
 
Ændringen (tilbageførsel til erhvervsområde) vil ikke betyde en 
øget miljøpåvirkning set i forhold til i dag. 

9. 
LiebhaverSkovfogeden 
 

Høringssvar med anmodning om at ændre udpegningen af et 
arealet ved Risbjergvej syd for Brande til skovrejsning 
ønsket. 
 
Teknisk Område anbefaler, at høringssvaret ikke skal 
medføre ændringer i den endelige kommuneplan. 
 

 

10. Erhvervsstyrelsen 
 

Høringssvar med bemærkninger til kommuneplanforslaget 
vedr. kort der viser detailhandel og støjbelastede arealer. 

Ikast-Brande Kommune vurderer, at de ændringer, der er 
foretaget, ikke vil medføre en øget miljøpåvirkning.  
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Desuden er der bemærkning om at sikre de landskabelige 
værdier i bestemmelserne for et nyt boligområde syd for 
Brande.  
 
Teknisk Område anbefaler, at Erhvervsstyrelsens 
bemærkninger indarbejdes i den endelige kommuneplan. 
 
Detailhandel: Umiddelbart efter retningslinjerne skal der 
indsættes link til pdf’er af særskilte kort over 
bymidteafgrænsninger og øvrige områder til butiksformål. 
 
Støj: De kortbilag, der viser støjkonsekvenszoner 
(støjkonsekvenszonerne og planlægningszonerne) om 
Forsvarets fire skydebaner tilrettes, så de svarer til 
Forsvarets tilsendte afgrænsninger. 
 
Landskabsinteresser: Rammebestemmelserne for ramme 
13.B1.16 tilrettes, så det fremgår, at bakkens skrænter og 
foden for bakken skal forblive i landzone. 
 

 
Ændringerne medfører primært bedre information for borgerne 
og en sikring af landskabelige værdier. 

11. Hampen 
Borgerforening 
 

Høringssvar med forslag om at udlægge nye boligområder i 
Hampen. 
 
Teknisk Område anbefaler, at høringssvaret ikke skal 
medføre ændringer i den endelige kommuneplan. 
 

 

12. Jørgen Overgaard Høringssvar med forslag til at tage et boligområde ud af 
kommuneplanen. 
 
Teknisk Område anbefaler, at høringssvaret ikke skal 
medføre ændringer i den endelige kommuneplan. 
 

 

 

Planvedtagelse 

Det er vurderet, at ingen af høringssvarene peger på nye væsentlige miljøkonflikter/forhold, der ikke allerede er belyst i den samlede miljøvurdering.  

I relation til nogle af høringssvarene foretages der dog en præcisering af relevante bestemmelser og kortbilag i kommuneplan 2017. Ikast-Brande 
Kommunes Byråd har efter den offentlige høring derfor besluttet at vedtage planforslagene endeligt, med følgende ændringer på baggrund af 
høringssvar: 
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• Forklaringen til retningslinjerne for Grønt Danmarkskort bliver uddybet. Der bliver tilføjet tekst om:  
o at de digitale naturkort overordnet set er anvendt som beskrevet i statens vejledning  
o hvordan de udpegede arealer følger de i lovens § 11 stk. 3 listede kriterier. Der vil blive refereret til relevante afsnit i KP2017-

høringsmaterialet og blive suppleret efter behov 
o at der løbende er sikret sammenhæng med nabokommunerne ved en udveksling af udpegningskriterier og/eller kortmateriale 

kommunerne imellem. 

• Plangrundlaget for rammeområde nr.  13.B1.22 ved Hyvildvej (Martensens Fabrik), ændres i den endelige kommuneplan, så området igen får det 

plangrundlag, der var gældende i Kommuneplan 2013. Det vil sige, at den gældende kommuneplanramme nr. 13.E2.3 i Kommuneplan 2013, som 

udlægger ejendommen til erhvervsområde, fastholdes i KP2017. 

• Umiddelbart efter retningslinjerne for detailhandel bliver der indsat link til pdf’er af særskilte kort over bymidteafgrænsninger og øvrige områder 
til butiksformål. 

• De kortbilag der er tilknyttet retningslinjerne for Støjbelastede arealer tilrettes, så de viser de rette støjkonsekvenszoner (støj-
konsekvenszonerne og planlægningszonerne) om Forsvarets fire skydebaner (jf. Forsvarets tilsendte afgrænsninger). 

• Rammebestemmelserne for ramme 13.B1.16 tilrettes, så det fremgår, at bakkens skrænter og foden for bakken skal forblive i landzone. 

 

Byrådet har derudover besluttet at indarbejde følgende mindre ændringer i kommuneplanen: 

• Mindre administrative justeringer, der forbedrer formidlingen af den digitale kommuneplan, f.eks. ændret signaturvisning på kort og oprettelse af 
links til støttekort, der giver supplerende oplysninger. 

• Rammeområde nr. 1.E2.14 ved i Ikast: Der er behov for at rette en forkert indtastet bestemmelse om eksisterende zoneforhold fra ”Byzone” til 
”By- og landzone”. Ændringen er en rettelse for at få rammebestemmelsen til at passe med faktiske forhold, derfor vurderer Ikast-Brande 
Kommune, at rettelsen ikke vil betyde en øget miljøpåvirkning. 

• Rammeområderne nr. 6.B6.1 og nr. 6.E2.4 vest for Vejlevej i Pårup: Der er sket en mindre fejl i afgrænsningen af de to rammeområder på det 
kort, der viser kommune-planrammerne. Afgrænsningerne mod Vejlevej skal rettes, så de følger de afgrænsninger, der er vedtaget i lokalplan 
nr. 214. 

• Rammeområde nr. 1.O1.17 ved Eli Christensens Vej, Ikast: Rammeområdet bør tages ud af kommuneplanen. Det er udlagt til område til 
offentlige formål, fordi det tidligere blev anvendt som kommunens plantedepot. Kommunen ejer arealet men ønsker ikke længere at anvende 
arealet til plantedepot. I stedet ønsker Kommunen at sælge arealet til jordbrugsformål. Området ligger i landzone i den vestligste del af Ikast og 
er ikke lokalplanlagt. Teknisk Område vurderer, at planændringen ikke vil medføre en væsentlig ændret anvendelse af arealet, da 
bebyggelsesprocenten for rammeområde nr. 1.O1.17 kun er på 10 procent. Teknisk Område vurderer desuden, at ændringerne ikke på 
væsentlig måde har betydning for andre borgere eller myndigheder end Kommunen. 

Teknisk Område vurderer, at de ovennævnte, mindre ændringer ikke kræver fornyet høring, da der er tale om uvæsentlige justeringer og ændringer. 
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Valg af endelig plan i forhold til rimelige alternativer 

Byrådet har som endelig kommuneplan vedtaget det kommuneplanforslag, som blev fremlagt offentligt, med de ovennævnte ændringer, fordi man 
samlet set har vurderet, at det giver den bedste plan for udviklingen i kommunen. 

I miljøvurderingen af forslaget til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 blev 0-alternativet beskrevet som den nuværende miljøstatus og den 
udvikling, der sandsynligvis vil finde sted, hvis kommuneplanen ikke bliver gennemført, som vist i planforslaget. 0-alternativet til Ikast-Brande 
Kommuneplan 2017-2029 vil derfor være en fuld genvedtagelse af Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025. Det vil sige en videreførelse af 
kommuneplanlægningen, som den så ud i Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 med integrerede, vedtagne kommuneplantillæg. Det vil sige en 
realisering af de eksisterende planer justeret i forhold til den generelle samfundsudvikling. 

0-alternativet er dog ikke et realistisk alternativ til den vækstmulighed, der ligger i forslaget til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Dels fordi 
planloven ikke giver mulighed for at genvedtage hele kommuneplanen uden ændringer, blot med en forlængelse af gyldighedsperioden. Dels fordi man 
ikke kan have en kommuneplan, der ikke giver mulighed for ændringer, eftersom en udvikling i en kommune ikke er statisk. Det vil heller ikke være 
bæredygtigt med et 0-alternativ, da det vil kunne medføre stagnation med deraf følgende sociale, økonomiske og på sigt også miljømæssige problemer. 

Under udarbejdelsen af forslaget til kommuneplanen har der været andre arealudpegninger, andre retningslinjer og andre rammebestemmelser i spil. De 
er dog sorteret fra undervejs, fordi miljøscreeninger viste, at arealudlæggene ville konflikte med andre interesser. Der er allerede i den indledende 
screening af arealer til forskellig anvendelse taget højde for at minimere miljøpåvirkningerne mest muligt. Der er taget en lang række natur- og 
miljøbeskyttelseshensyn i identificeringen af egnede arealer. Derudover er hensynet til naboer, herunder hensynet til husdyrbrug indgået i placeringen af 
nye arealudlæg. 

 

Overvågning af planens væsentlige miljøpåvirkninger  

I henhold til miljøvurderingsloven skal det beskrives, hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen vil blive overvåget. 

Der er ikke opstillet et særskilt overvågningsprogram for kommuneplanen, fordi der på dette detaljeringsniveau ikke kan fastlægges 
afværgeforanstaltninger eller formuleres et egentligt overvågningsprogram. I miljøvurderingen er der taget stilling til konkrete forebyggende 
foranstaltninger.  

Overvågning af planens indvirkning på miljøet vil ske gennem den daglige administration af sektorplaner, gennem landzoneadministrationen og via 
udmøntningen af kommuneplanen i lokalplaner. Lokalplanerne vil blive screenet for at afgøre om de medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Er det 
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tilfældet, vil lokalplanerne blive miljøvurderet. Desuden vil overvågning ske gennem den almindelige kommunale kontrol med overholdelse af de 
relevante lovgivninger som kommunen administrerer, herunder miljøbeskyttelsesloven.  

Yderligere overvågningsinitiativer vurderes ikke nødvendige.  


