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Sammenfattende redegørelse for tillæg nr. 22 til Lemvig Kommuneplan 2017-2029 

og Lokalplan nr. 216 for Solenergianlæg ved Ramme. 

 

Baggrund 
Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til § 13, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020) og omhandler 
følgende planer: 
 

• Lokalplan nr. 216 for Solenergianlæg ved Ramme 

• Kommuneplantillæg nr. 22 til Lemvig Kommuneplan 2017-29 ’Område til teknisk anlæg i form af 
solcelleanlæg ved Ærtbjergvej, Ramme 

• Miljøvurdering af Lokalplan nr. 216 og Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017-29 for et område til 
teknisk formål ved Ramme 

• Miljøkonsekvensrapport for ’Solcellepark ved Ramme’ 
 
Tillæg nr. 22 til Lemvig Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 216 vil i det følgende blive benævnt som 
’kommuneplantillægget’ og ’lokalplanen’, eller blot som ’planerne’. 
 
Planerne udgør det planlægningsmæssige grundlag for projektet med etablering af ca. 91 ha solcelleanlæg 
vest for Ramme by. Desuden fastlægger planerne bestemmelser for anlæggets placering og ydre 
fremtræden samt veje, hegning og beplantning. Planerne udstikker således de overordnede rammer, der 
kan muliggøre etablering af solcelleanlæg. 
 
Miljøvurderingen af kommuneplantillægget og lokalplanen indgik som bilag til de to planforslag. 
Planforslagene blev offentliggjort i 8 uger fra den XXX, med frist for bemærkninger fra myndigheder og 
offentligheden den 20. maj 2021. Miljøvurderingen vil i det følgende blive benævnt som ’miljørapporten’.  
I henhold til miljøvurderingslovens § 13, stk. 2 skal myndigheden ved den endelige vedtagelse af et 
planforslag udarbejde en sammenfattende redegørelse, hvori der skal redegøres for:  
 
• hvordan miljøhensyn er integreret i planerne,  
• hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,  
• hvorfor planerne er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og  
• hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.  

 
Integrering af miljøhensyn i planerne 
Dette afsnit redegør for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, og hvordan miljørapporten er taget i 
betragtning, jf. miljøvurderingslovens § 13, stk. 2 
 
Samtidigt med udarbejdelsen af planforslagene blev der igangsat en miljøvurdering af planerne. 
Udarbejdelsen af miljørapporten helt fra begyndelsen af planlægningen har efter kommunens vurdering 
medvirket til at relevante problemstillinger blev opdaget og afklaret meget tidligt. På den måde er der 
derfor allerede i planforslagene taget og indarbejdet en række miljøhensyn for at undgå, reducere og/eller 
kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger på omgivelserne. 
 
Disse miljøhensyn er beskrevet nærmere i planforslag og tilhørende miljørapport. For et fuldstændigt 
billede henvises derfor til disse dokumenter. I miljørapporten beskrives et forslag med et solcelleanlæg på 
ca. 91 hektar. 
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Kommuneplantillægget og lokalplanen giver mulighed for, at der inden for planområdet kan etableres 
bebyggelse og anlæg til tekniske formål i form af solcelleanlæg og transformerstation med tilhørende 
bygningsanlæg og tekniske installationer.  
 
Planområdet ligger i det åbne land, og udgøres primært af dyrkede markjorder, mens mindre arealer 
anvendes til et par vindmøller, der er opført inden for planområdet. En del af området er omfattet af land-
skabelige interesseområder. Denne udpegning af landskabelige interesseområder tilpasses således, at 
lokalplanen og kommuneplantillæggets afgrænsning ikke er omfattet af denne udpegning. Området er 
uden større natur- og landskabsinteresser, men der er på forskellig vis indarbejdet naturhensyn i planerne. 
Der stilles krav om afstand på 10 meter fra § 3 beskyttede naturarealer, for at sikre naturen ikke påvirkes 
med skygge. 
 
Planerne regulerer anlæggets placering og ydre fremtræden, samt veje, hegning og beplantning. Desuden 
stilles krav om etablering af afskærmende beplantningsbælter for at mindske den visuelle og landskabelige 
påvirkning set fra omgivelserne. Beplantningen skal ske med hjemmehørende og/eller egnskarakteristiske 
arter.  
 
 

Miljørapportens betydning og udtalelser i offentlighedsfasen 
Dette afsnit redegør for, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, 
er taget i betragtning jf. miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, nr. 2. 
 
Miljørapporten har efter kommunernes vurdering medvirket til at afdække de relevante problemstillinger i 
forbindelse med udarbejdelse og fremlæggelsen af planforslagene. Rapporten har ligeledes medvirket til at 
de landskabelige, natur og miljømæssige hensyn er integreret i planerne. 
 
Indsigelserne og bemærkningerne har primært omhandlet de visuelle konsekvenser ved opstilling af 
solcelleanlægget. 
 
Følgende er et kortfattet resumé af de indkomne indsigelser til de udsendte planforslag, miljørapport og 
miljøkonsekvensrapport: 
 

• Holstebro Museum 

• Viborg Stift 

• Lodsejer, Huggersgårdvej 47 

• Lodsejer, Skovhøjvej 11 
 
 
Holstebro Museum har indsendt bemærkning om, at det er Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at 
bygherre skal tilrådes at få gennemført en forundersøgelse af de arealer, hvor anlægsarbejderne medfører 
destruktion af erkendte og ikke erkendte, væsentlige fortidsminder, dvs. arealer med kabel- og vejtraceer, 
dybdepløjede beplantninger, transformere og arealer, der skal terrænreguleres. 
 
Viborg Stift har indsendt bemærkning om, at der ikke vurderes at være visuelle påvirkninger, der berører 
ind- eller udsyn til kirkerne. 
 
Lodsejer på Huggersgårdvej 47 har indsendt bemærkning, hvor lodsejeren udtrykker sin utilfredshed med, 
at der etableres et solcelleanlæg i området, herunder blandt andet frygten for værdiforringelse af sin 
ejendom. Lodsejeren vil hellere have at arealet anvendes til natur i stedet for solceller. 
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Lodsejer på Skovhøjvej 11 udtrykker bekymring om, hvor mange år der går, før beplantningsbæltet 
skærmer af for solcelleanlægget, samt at solcelleanlægget vil medføre tabt ejendomsværdi. 
 
Det er Lemvig Kommunes vurdering, at høringssvarene ikke medfører behov for ændringer i planerne til 

den endelige vedtagelse. På den baggrund er miljørapportens vurderinger af de miljømæssige 

konsekvenser dækkende for de endelige planer.  

Det er ligeledes Lemvig Kommunes vurdering, at der ikke er uacceptable miljømæssige gener, som følge af 

projektet. Endvidere ses de ændringer projektet medfører, ikke at have en sådan karakter eller omfang, at 

det taler afgørende imod, at projektet etableres. 

 
 
Valg af plan på baggrund af alternativer 
Dette afsnit redegør for hvorfor de vedtagne planforslag er valgt på baggrund af 0-alternativet, som også 
har været behandlet, jf. miljøvurderingslovens § 13 stk. 2, nr. 3. 
 
Ved et valg af 0-alternativet, som betegner den situation, hvor solcelleanlægget ikke opføres, vil det 
berørte areal fortsat blive anvendt til intensivt landbrugsproduktion. Dette vil dog indebære en udnyttelse 
af jorden med gødning og ukrudtsbekæmpelse, der kan have en negativ indvirkning på grundvandet. 
 
Der er ikke arbejdet med alternative placeringer i planforslagene. Miljørapporten omfatter derfor ikke 
vurdering af alternative planløsninger for det aktuelle planområde. 
 
Solcelleanlægget forventes at få en årlig produktion på ca. 78.000 MWh, svarende til godt 20.000 danske 
husstandes årsforbrug af elektricitet. Når solceller producerer strøm, må elproduktionen nedreguleres et 
andet sted i systemet. Det kan for eksempel ske på kulfyrede kraftværker eller ved at mindske importen af 
vandkraft-el. Idet elproduktion fra sol er helt emissionsfri, vil anlægget bidrage betydeligt til at mindske 
belastningen af drivhusgasser i atmosfæren.  
Med en elproduktion på 78.000 MWh vil dette projekt reducere emission af CO2 med ca. 13.500 ton pr. år, 
af svovldioxid (SO2) med ca. 2.3 ton pr. år, af sundhedsskadelige partikler (NOx) med ca.  20 ton pr. år, af 
kulslagge med ca. 70 ton pr. år og af kulflyveaske med ca. 390 ton pr. år. 
 
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 
Dette afsnit redegør for hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen, jf. 
miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, nr. 4. 
 
Kommuneplantillægget og lokalplanen har ikke givet anledning til at fastlægge et særskilt 
overvågningsprogram, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet der ikke er identificeret 
væsentlige miljøpåvirkninger.  
 
Gennemførelse af planerne vurderes dog potentielt at kunne have en positiv effekt for tilstandene i de § 3 
beskyttede arealer, hvor tidligere intensiv landbrugsjord udtages.  
 
I § 25-tilladelsen vil der blive stillet krav om at støjende anlægsarbejde skal foretages på hverdage i 
tidsrummet 7.00 – 17.00. 


