Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger
Planens nr. / projektets navn

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018

Høringsperiode

26. april – 21. juni 2019

Dato

Afsender

Resumé

Forvaltningens bemærkninger

Politisk beslutning

30.
maj
2019

Søren og
Rikke Torp

Der gives udtryk for bekymring og utilfredshed
omkring opsætning af vindmøller og skovområde i
Ranum. Afsender vil gerne modsige sig opsættelsen af
vindmøller i området.

Der er udpeget vindmølleområder i Kommuneplan 2017,
som blev vedtaget af Byrådet 14. december 2017. Det
konkrete projekt vil efter ansøgning blive udsendt i
høring, hvor det vil være muligt at indsendes
høringssvar. Der svarers derfor særskilt på denne
henvendelse.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

17.
juni
2019

Ole Smed

Kommentaren bygger på et udtryk for at der er for lidt
fokus på alkohol og stoffer i forhold til det fokus der er
på rygning i strategien.

Administrationen anderkender, at der bør tilføjes et
afsnit om alkohol og stoffer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategien.

Administrationen indstiller, at:
Administrationens tekstforslag
vedrørende alkohol og stoffer tilføjes
Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018.

Afsnittet foreslås tilføjet under afsnittet ’Konkrete mål
for 2022’ på side 16-17.
Administrationen foreslår at følgende tilføjes Plan- og
Bæredygtighedsstrategien.
”Færre skal starte et misbrug af alkohol og stoffer
Det vil vi nå ved at:

Informere om konsekvenser ved alkohol og
stoffer, samt informere om kendetegn ved
begyndende misbrug

Arbejde opsøgende og tværfagligt i forhold til
misbrug af alkohol og stoffer

Tilbyde støtte og vejledning til personer med
misbrug af alkohol og stoffer”
20.
juni
2019

Banedanmark v/
Vibeke
Bennetsen

Ingen bemærkninger til strategien.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Generel kommentar til strategien, s. 1:
Verden står overfor den alvorligste biodiversitetskrise
nogensinde. Arterne og biodiversiteten har det svært.
Plan- og Bæredygtighedsstrategien 2018 er et vigtigt
værktøj i kommunens indsats for klima,
bæredygtighed og biodiversitet. Men det kræver, at
visionerne og hensigtserklæringerne omsættes til
handling.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

DN rammer med sine formuleringer på side 1 meget
præcist ned i det måske allervigtigste emne i en planog bæredygtighedsstrategi – nemlig hensyn til klima og
sikring af biologisk mangfoldighed.
Det er derfor velbegrundet, at strategien ud over
fokusområderne ”Vores liv”, ”Vores vækst” samt ”Vores
børn og unge” suppleres med et 4. fokusområde ”Vores
natur og miljø”.

Administrationen indstiller, at:
Det anbefales, at ”Vores natur & miljø”
skal indarbejdes som det 4.
fokusområde i Plan- &
Bæredygtighedsstrategien, som DN
Vesthimmerland foreslår.

I høringssvaret fra DN gentages denne bemærkning i nr.
2, 13 og 18.
Det forudsættes, at bemærkningen fra DN tager
udgangspunkt i Planlovens kap. 6a (§§ 33a og b), der
indeholder bestemmelser om og krav til ”Lokal Agenda
21” (strategi for bæredygtig udvikling i det 21.
århundrede).
Kommunerne skal inden udgangen af første valgperiode
redegøre for deres arbejde inden for de fem
indsatsområder om:
1. Mindskelse af miljøbelastningen
2. Fremme af biologisk mangfoldighed
3. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det
Lokale Agenda 21-arbejde
5. Fremme af et samspil mellem beslutningerne
vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige,
sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige,
kulturelle, og økonomiske forhold.
Her ud over er der i planloven ikke særlige krav i forhold
til selvstændige visioner for styrkelse af biodiversiteten
og udvikling af mere og urørt natur.
Der er metodefrihed i forhold til udformningen af
bæredygtighedsstrategien. En undersøgelse viser, at
strategiernes størrelse og form varierer meget fra
kommune til kommune alt efter, om de har udarbejdet
en særskilt strategi, et separat kapitel i planstrategien
eller som et integreret element løbende i planstrategien.
Det vurderes på den baggrund, at
bæredygtighedsstrategien (Lokal Agenda 21 – strategi)
opfylder kravene i planloven.

Strategien bærer præg af at sætte sig mellem 2 stole.
Traditionel økonomisk vækst-tænkning konkurrerer i
strategien med visioner om cirkulær økonomi, klima
indsats, bæredygtighed og øget biologisk
mangfoldighed. Strategien bør i højere grad satse
helhjertet på en bæredygtig økonomisk udvikling i
balance med klima, ressourcer, natur og miljø.

Vesthimmerlands Kommune har for længst set, at
udviklingen skal gå i en retning, hvor bæredygtighed og
cirkulær økonomi får en stadig mere prominent rolle.
Det er derfor ikke korrekt, at Vesthimmerlands
Kommune sætter sig mellem to stole, men det kunne
måske have været tydeligere.

Plan- og bæredygtighedsstrategien skæmmes også af,
at selv om strategien på adskillige punkter henviser til
natur og miljø, så mangler netop naturen og miljøet
som Plan- og bæredygtighedsstrategiens fjerde
fokusområde. Det er en afgørende svaghed, at
strategien ikke rummer selvstændige visioner for
styrkelse af biodiversiteten og udvikling af mere og

Dette er nævnt tidligere, og vi har i vores indstilling
anbefalet, at Natur og miljø bliver det 4. fokusområde.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.
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urørt natur.
Disse strategier bør tilføjes – i øvrigt i
overensstemmelse med Planlovens krav til en
bæredygtighedsstrategi.
21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 1 s. 3: Fundamentets hjørnesten
Hjørnestenen ”Bæredygtig udvikling” i fundamentet
bør ændres til ”Bæredygtig udvikling, natur og
biodiversitet”.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 2 s. 3: Fokusområder
Der bør tilføjes et fokusområde: ”Vores natur og
miljø”.

I Plan- og Bæredygtighedsstrategien udgøres
fundamentet af 4 hjørnesten; sund økonomi, bæredygtig
udvikling, borgerinvolvering og kultur.
Vi er ikke enige med DN i, at hensynet til natur og
biodiversitet er fraværende. Vi mener, at begrebet
’bæredygtig udvikling’ rummer et hensyn til natur og
biodiversitet.
Men vi medgiver, at teksten med den foreslåede
formulering er mere præcis. Vi foreslår, at der
udarbejdes en strategi for biodiversitet i stil med den
Aalborg Kommune har udarbejdet i 2017. (Rig Natur i
Aalborg Kommune – en strategi for biodiversitet)
I Plan- og Bærdygtighedsstrategien udgør
fokusområderne; Vores liv, Vores vækst samt Vores
børn og unge. Som vi nævnte til generelle
bemærkninger på side 1, er det velbegrundet, at
strategien ud over fokusområderne ”Vores liv”, ”Vores
vækst” samt ”Vores børn og unge” suppleres med et 4.
fokusområde ”Vores natur og miljø”.

Administrationen indstiller, at:
Det drøftes, om ”bæredygtig udvikling”
skal tilføjes ordene ”natur og
biodiversitet”, og det besluttes, at der
udarbejdes en strategi for biodiversitet.

Administrationen indstiller, at:
Det anbefales, at ”Vores natur & miljø”
skal indarbejdes som det 4.
fokusområde i Plan- &
Bæredygtighedsstrategien, som DN
Vesthimmerland foreslår.

I høringssvaret fra DN gentages denne bemærkning i de
generelle kommentarer samt i bemærkning nr.13 og 18.
21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 3 s. 4:Fremme biologisk
mangfoldighed
Hensynet til at fremme biologisk mangfoldighed
(biodiversitet) bør implementeres i hver enkelt af
strategierne, hvor det er muligt. Som strategien
fremtræder nu er hensynet til natur og biodiversitet
fraværende.

Fremme af biologisk mangfoldighed er ét af 5
indsatsområder, som bæredygtighedsstrategien skal
indeholde politiske målsætninger om.
Vi har ophængt plakater med de 169 delmål under de 17
FN Verdensmål. Vi arbejder på at opfylde delmål 15.1,
15,5, 15,8 og 15,9 vedrørende biodiversitet. Det er
vores ambition, at der i dagsorden punkter og politikker
henvises til hvilke delmål, Byrådet med beslutningen er
med til at opfylde.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018 ud over
tilføjelse af det 4. fokusområde.

Se i øvrigt forvaltningens bemærkninger ovenfor vedr.
planlovens krav til ”Agenda 21 strategi” (vedr. generelle
kommentarer fra DN). I høringssvaret fra DN gentages
denne bemærkning i nr. 14 og 30.
21.
juni
2019

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 4 s. 4: Inddragelse af befolkningen og
erhvervslivet i Agenda 21 arbejdet
Inddragelsen af befolkningen og erhvervslivet i det
lokale Agenda 21-arbejde er en oplagt mulighed for
også at inddrage dem i indsatsen for bedre klima og
biodiversitet – for eksempel i lokale Agenda 21arbejdsgrupper, formelt under Grønt Råd.

Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet er ét af 5
indsatsområder, som bæredygtighedsstrategien skal
indeholde politiske målsætninger om.

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 5 s. 4: Revision af naturtemaerne
Da det stadig er usikkert hvorvidt det lokale Naturråd
for Aalborg, Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands
kommuner fortsætter eller nedlægges med afslutning
af arbejdet 7. juni 2018, anbefales det fra DN at
revisionen af naturtemaerne foregår lokalt i
kommunen, mest naturligt i Grønt Råd.

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 blev det aftalt
med Miljøstyrelsen, at udpegning af Grønt Danmarkskort
i kommuneplanen afventer anbefalingerne fra
Naturrådet med interessenter på tværs af de fire
himmerlandske kommuner.

Administrationen indstiller, at:
Det drøftes, hvorvidt der som foreslået
nedsættes lokal Agenda 21arbejdsgrupper under Grønt Råd.

Se i øvrigt forvaltningens bemærkninger ovenfor vedr.
planlovens krav til ”Agenda 21 strategi” (vedr. generelle
kommentarer fra DN). I høringssvaret fra DN gentages
denne bemærkning i nr. 17 og 27.
Administrationen indstiller, at:
Grønt Råd inddrages i forbindelse med
udpegning af Grønt Danmarkskort.

Naturråd 3, Himmerland kom i juni 2018 med følgende
anbefalinger:

Mere nærdemokrati

Kvalitet frem for kvantitet

Konkrete begrundelser fro udpegningerne

Kvalificering af udpegningerne
Udpegning af Grønt Danmarkskort i kommuneplanen
forventes herefter igangsat i indeværende
byrådsperiode. I den forbindelse vil det være oplagt at
inddrage relevante parter i arbejdet – herunder Grønt
Råd. Det tværkommunale Naturråd var aktivt ind til
2018.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 6 s. 4: - Helhedsplan for Gatten
Ved at inddrage såvel golfbane og golfressort ved
Sjørup Sø, sommerhusbebyggelse, Gatten landsby og
omliggende landbrugsarealer sammen med Skovbakke
og Gatten plantager og de fredede Øjesø og Navnsø i
en samlet helhedsplan opstår en unik mulighed for at
samtænke serviceerhverv, turisme, fritidsaktiviteter og
landbrug med naturudvikling, naturpleje og en
målrettet indsats for større biologisk mangfoldighed.

Vi deler DN Vesthimmelands opfattelse. Vi har i flere år
samarbejdet med Himmerland spa og golf resort for at
øge naturindholdet på og omkring golf anlægget. Der er
stort potentiale ved også at inddrage omkringliggende
arealer.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 7 s. 5: Udviklingsområder
DN anbefaler stærkt, at eventuelle nye udviklingsråder
som hidtil lægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende
byer og landsbyer.

Kommunen kan hvert 4. år søge erhvervsministeren om
udlæg af nye udviklingsområder og sommerhusområder
indenfor kystnærhedszonen – dog betinget at der ikke
er udpeget særlige landskabs-, natur- eller
miljøinteresser i de aktuelle områder.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

I udviklingsområderne får kommunerne større adgang til
at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt
give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i
landzone.

Arbejdet med udpegning af Grønt
Danmarkskort i kommuneplanen kan
igangsættes så snart Byrådet har
truffet beslutning omkring
udviklingsområder.

Byrådets udpegning af udviklingsområder i
kystnærhedszonen sker parallelt med udpegningen af
eksisterende og potentielle naturområder til Grønt
Danmarkskort. Arealer der indgår i Grønt Danmarkskort
kan ikke indgå i kommunens udpegning af
udviklingsområder.
Der henvises i øvrigt til forvaltningen bemærkninger til
DN høringssvar – bemærkning nr. 23.
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21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 8 s. 5:Udlæg af nye
sommerhusområder
Der skal udvises stor varsomhed ved udvidelse af
bebyggelse og placering af erhvervsaktiviteter i
kystnærhedszonen.

Økonomiudvalget skal på møde 21. august 2019 tage
stilling til, om der skal igangsættes proces for ansøgning
til erhvervsministeren om at udarbejde landsplandirektiv
for udlæg af nye sommerhusområder i Vesthimmerlands
Kommune. Der er i screeningen for mulige
udpegningsmuligheder taget hensyn til landskabs-,
natur- og miljøinteresser – præcis som det fremgår af
erhvervsstyrelsens vejledninger herom.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

Der henvises i øvrigt til DN høringssvar bemærkning nr.
7 og 23 – herunder forvaltningens bemærkninger hertil.
21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 9 s. 6:
De, ifølge DN, vigtigste overordnede verdensmål bør
medtages konkret i Plan- og Bæredygtighedsstrategien
med tilhørende strategier for, hvordan målene kan
opfyldes i praksis. Som strategien er udformet nu, er
der konkret fokus på vækst, men ikke på
bæredygtighed og natur.

I Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 anføres
følgende på s. 6:
I 2015 vedtog FN 17 verdensmål og 169 delmål, som
handler om at løse mange af klodens største problemer
og skabe en bæredygtig verden inden 2030.
Regeringens handlingsplan fra 2017 om verdensmålene
nævner flere gange de vigtige opgaver, kommunerne
har.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

Vesthimmerlands Kommune vil bidrage til en bæredygtig
verden. Vi har derfor til opgave at implementere
tankegangen bag målene i alle kommunens forvaltninger
i det daglige arbejde – her er nogle mål naturligvis mere
relevante end andre.

Konkret handler det om:

Kommunen forholder sig aktivt til verdensmålene, som
det kan ses både i vores fundament, vores prioriterede
indsatsområder og i denne plans afsnit om vores
bæredygtighedsstrategi.

Verdensmål 6:
Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette
forvaltes bæredygtigt

Vores bemærkninger til mål 6:
Lovgivningen regulerer bl.a. tilsyn med
drikkevandsforsyningen samt vandets kvalitet og
Vesthimmerlands Kommune efterlever naturligvis dette.
Der er interessekonflikter om arealanvendelsen, hvor
ønsket om sikring af rent drikkevand og ønsket om at
kunne dyrke jorden kolliderer.
Dette vil blive et tema i den indsatsplan, der udarbejdes
så snart vi får data fra Staten, hvilket efter planen er
ultimo 2019.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

Verdensmål 12:
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Vores bemærkninger til mål 12:
Landbrugsdrift: Vi har som kommune ikke mulighed for
at bestemme, hvilke afgrøder der skal/må dyrkes på et
givet areal.
Genbrug mv: Vi genbruger og genanvender en stadig
stigende del af de forskellige affaldsfraktioner. Dette
sker i et tæt samarbejde med Vesthimmerlands
Forsyning.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

Vesthimmerlands Kommune er medlem af NBE, hvor alle
nordjyske kommuner samarbejder og erfaringsudveksler
om en mere bæredygtig erhvervsudvikling med fokus få
cirkulær økonomi, genbrug og genanvendelse.
Verdensmål 13:
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og
deres konsekvenser

Vores bemærkninger til mål 13:
Vesthimmerlands Kommune arbejder aktivt for at sikre
kommunen mod konsekvenser af især
vandstandsstigninger og øgede mængder nedbør.
Vi er med i et EU projekt om den vestlige Limfjord, hvor
det undersøges, om en indsnævring af Thyborøn kanal
er en mulighed. Vi er netop nu ved at starte arbejdet
med at lave en klimatilpasningshandleplan.

Verdensmål 14:
Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og
deres ressourcer

Vores bemærkninger til mål 14:
Som aktivt medlem af Limfjordsrådet deltager vi i
arbejdet med den nye Masterplan for Limfjorden, der
blandt andet adresserer de problemstillinger, som DN
nævner.

Verdensmål 15:
Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af
økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse,
standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Vores bemærkninger til mål 15:
Vi deltager aktivt i et større projekt, hvor blandt andet
rewilding er et vigtigt tema. Projektet kan ikke
offentliggøres endnu.
I en mere beskeden skala kan vi forbedre levevilkårene
for en lang række insekter og plantearter gennem en
ændret praksis ved f.eks. klipning af græsrabatter og
kommunale arealer.
Desuden deltager vi i et EU-LIFE projekt sammen med 7
andre kommuner (Landmanden som naturforvalter),
hvor en hovedoverskrift er Naturforvaltning som
driftsgren. Vi forventer os meget af dette projekt, og
tænker, det kan være med til at øge biodiversiteten i
ådalene.

Det foreslås at strategien udvides med konkrete
strategiske målsætninger om øget biologisk
mangfoldighed i Vesthimmerlands Kommune.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 10 s. 7: Klimaforandringer og
bæredygtighed
DN er enig i udsagnene, men mener at det er
nødvendigt at påpege, at sådanne overordnede
hensigtserklæringer udmøntes i konkrete, forpligtende
handlingsplaner.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 11 s. 7: Vækstpotentialer i
Nordjylland
Udsagnet om optimal udnyttelse af vækstpotentialerne
står i stærk kontrast til udsagnene om bæredygtighed
og grønnere forretningsmodeller. Vesthimmerlands
Kommune bør i inter kommunal og regional
sammenhæng arbejde for balance mellem positiv
økonomisk udvikling og øget fokus på bevarelse af
natur og biodiversitet, ikke ”optimal udnyttelse af
vækstpotentialerne”.

Vesthimmerlands Kommune har netop igangsat arbejdet
med at lave en klimatilpasningshandleplan.
Dette kunne vi nævne i Plan og
bæredygtighedsstrategien på siderne 26-30 som et
konkret initiativ.
DN’s bemærkninger er korrekte set i forlængelse af den
indledende tekst om sikring af biologisk mangfoldighed.
Set i det lys er bemærkningen ’optimal udnyttelse af
vækstpotentialerne’ uheldig.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.
Administrationen indstiller, at:
Det anbefales, at ’Vores strategi’ på s.
6 suppleres med bemærkninger om at
arbejde for en øget biologisk
mangfoldighed og bæredygtighed.
Dette vil være i overensstemmelse med
en tilføjelse af det 4. fokusområde.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og tilføjes i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018 som et
konkret initiativ..

Administrationen indstiller, at:
Det anbefales, at teksten suppleres
med, at væksten skal ske bæredygtigt
og ved at fremme de erhverv, der
arbejder med cirkulær økonomi,
genbrug og genanvendelse.

Forvaltningen ser intet problematisk ved at ønske vækst
og beskæftigelse, men da vi arbejder med en
bæredygtighedsstrategi, bør vi supplere teksten med,
at det skal ske bæredygtigt og ved at fremme de
erhverv, der arbejder med cirkulær økonomi, genbrug
og genanvendelse.
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21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 12 s. 8: Det attraktive samt det
grønne og energiske Nordjylland
Notatet, der er udarbejdet af Region Nordjylland, de
nordjyske kommuner og Business Region North
Denmark, er præget af en tankegang om, at naturen
og bæredygtighed er ressourcer eller værktøjer, der
skal udnyttes til at skabe økonomisk vækst i regionen.
Notatet står dermed i kontrast til en målsætning om
bæredygtig udvikling med fokus på mere natur, bedre
miljø og større biologisk mangfoldighed.
Derfor bør notatet efter DN Vesthimmerlands
opfattelse helt udgå af Vesthimmerlands Kommunes
Plan- og bæredygtighedsstrategi.

Se i øvrigt forvaltningens bemærkninger herunder vedr.
planlovens formåls bestemmelser i § 1, stk. 1-2 (DN
høringssvar bemærkning nr. 12 og 22).
Byrådet er via planlovens formåls bestemmelser
forpligtiget til at sikre en sammenhængende
planlægning, der forener de samfundsmæssige
interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om
landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst
og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan
ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for
menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og
øget økonomisk velstand.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

Loven tilsigter særlig,
1) at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk
helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i
hele landet og i de enkelte kommuner og lokalsamfund,
2) at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser,
bymiljøer og landskaber,
3) at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og
vækst,
4) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig
naturværdi og landskabelig værdi,
5) at biodiversiteten understøttes, og at forurening af
luft, vand og jord samt støjulemper forebygges,
6) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i
planlægningsarbejdet, og
7) at alsidighed i boligsammensætningen fremmes
gennem mulighed for planlægning for almene boliger i
byerne.
Planloven § 1, stk. 1-2.
Der henvises i øvrigt til DN høringssvar bemærkning nr.
11 og 22.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 13 s. 9: Fokusområder (se
bemærkning 2)
Der bør tilføjes et fokusområde: ”Vores natur og
miljø”.

I Plan- og Bærdygtighedsstrategien udgør
fokusområderne; Vores liv, Vores vækst og Vores børn
og unge. Som vi nævnte til generelle bemærkninger på
side 1, er det velbegrundet, at strategien ud over
fokusområderne ”Vores liv”, ”Vores vækst” samt ”Vores
børn og unge” suppleres med et 4. fokusområde ”Vores
natur og miljø”.

Administrationen indstiller, at:
Det anbefales, at ”Vores natur & miljø”
skal indarbejdes som det 4.
fokusområde i Plan- &
Bæredygtighedsstrategien.

I høringssvaret fra DN gentages denne bemærkning i de
generelle kommentarer samt i bemærkning nr. 2 og 18.
21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 14 s. 11: Fundamentet (se
bemærkning 3)
Hensynet til at fremme biologisk mangfoldighed
(biodiversitet) bør implementeres i hver enkelt af
strategierne, hvor det er muligt.
Som strategien fremtræder nu er hensynet til natur og
biodiversitet fraværende.

Fremme af biologisk mangfoldighed er ét af 5
indsatsområder, som bæredygtighedsstrategien skal
indeholde politiske målsætninger om.
Ved at indarbejde ”Vores natur og miljø” som det 4.
fokusområde, vil hensyn til klima og biodiversitet blive
en del af de enkelte strategier.

Administrationen indstiller, at:
Hvis ”Vores natur og miljø” er
indarbejdet som det 4. fokusområde,
giver DN’s bemærkning ikke anledning
til yderligere ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

Se i øvrigt forvaltningens bemærkninger ovenfor vedr.
planlovens krav til ”Agenda 21 strategi” (vedr. generelle
kommentarer fra DN). I høringssvaret fra DN gentages
denne bemærkning i nr. 3 og 30.
21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 15 s. 11: Bæredygtig Udvikling
DN er naturligvis overordnet enig i udsagnet men
ønsker at påpege, at bæredygtig udvikling indbefatter udvikling af natur og biologisk mangfoldighed,
ikke kun bevarelse af det bestående.
Her kunne DN ønske sig lidt mere konkrete strategier.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 16 s. 11: Klimakommune og
selvforsynende med energi
DN ønsker at påpege, at opfyldelsen af
energimålsætningen skal ske under hensyntagen til
landskab, natur og biodiversitet.

Der er i Kommunen stor fokus på, at DN inddrages
tideligt i processen, når der planlægges for nye tekniske
anlæg i det åbne land. Dette initiativ har til formål at
sikre, at der gennem planlægningen tages hensyn til
netop landskab, natur og biodiversitet.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 17 s. 12:Borgerinddragelse ift. Klima
og biodiversitet (se bemærkning 4)
Her er en oplagt mulighed for at inddrage kommunens
indbyggere i indsatsen for bedre klima og biodiversitet
– f.eks. organiseret gennem oprettelse af lokale
Agenda 21 arbejdsgrupper, formelt under Grønt Råd,
hvor såvel erhvervs- som fritids- og naturinteresser er
repræsenterede.

Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet er ét af 5
indsatsområder, som bæredygtighedsstrategien skal
indeholde politiske målsætninger om.

Administrationen indstiller, at:
Det drøftes, hvorvidt der som foreslået
nedsættes lokale Agenda 21arbejdsgrupper under Grønt Råd.

Bemærkning nr. 18 s. 13: Fokusområder (Se
bemærkning 2 og 13)
”Vores natur og miljø” bør være fjerde fokusområde.

I Plan- og Bærdygtighedsstrategien udgør
fokusområderne; Vores liv, Vores vækst samt Vores
børn og unge. Som vi nævnte til generelle
bemærkninger på side 1, er det velbegrundet, at
strategien ud over fokusområderne ”Vores liv”, ”Vores
vækst” samt ”Vores børn og unge” suppleres med et 4.
fokusområde ”Vores natur og miljø”.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bæredygtig udvikling handler netop om udvikling og
ikke stilstand. DN’ har dermed ret i, at strategien skal
beskrive konkrete udviklingsplaner.
Vi har i dag flere udviklingsprojekter:
Løgstør Bredning, hvor vi sammen med Limfjordsrådet
og finansieret af fonde vil udvikle og kystbeskytte
området vest for Aggersund.
LIFE-IP Natureman, hvor fokus er på en anden
udnyttelse af ådalene.

Administrationen indstiller, at:
Teksten side 11 korrigeres, så det
tydeliggøres, at udvikling netop er
udvikling, i betydningen ’skabelse af
noget (endnu) bedre’.

Se i øvrigt forvaltningens bemærkninger ovenfor vedr.
planlovens krav til ”Agenda 21 strategi” (vedr. generelle
kommentarer fra DN). I høringssvaret fra DN gentages
denne bemærkning i nr. 4 og 27.
Administrationen indstiller, at:
Det anbefales, at ”Vores natur & miljø”
skal indarbejdes som det 4.
fokusområde i Plan- &
Bæredygtighedsstrategien.

I høringssvaret fra DN gentages denne bemærkning i de
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generelle kommentarer samt i bemærkning nr. 2 og 13.
21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 19 s. 15: kunst, kultur og kreative
aktiviteter påvirker fysisk og psykisk sundhed
Supplerende forskning peger på, at naturoplevelser
kan have en tilsvarende positiv fysisk og psykisk
effekt.

Her er DN ikke helt opdateret på, hvad vi faktisk gør her
i kommunen.
Vores naturvejlederfunktion har rigtig mange
arrangementer, hvor borgere får gode naturoplevelser. ,
Med initiativet ’Junior Rangers’, hvor unge med
forskellige udfordringer får noget meningsfuldt at gå op
i, har vi virkelig et projekt, som andre misunder os.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

Området er i dag lidt af et stedbarn, for på trods af de
gode resultater har området hvert år været kastebold i
budgetforhandlingerne.
21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 20 s. 15: Vi tænker kultur, natur og
sundhed sammen
Hvis handlingsanvisningen også reelt skal inkludere
naturen, skal Plan- og bæredygtighedsstrategien
udvides med et selvstændigt natur-og miljøafsnit med
selvstændige strategiske målsætninger.

Se vores bemærkning fra nr. 19

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

Afsnittet kan fx udarbejdes i Grønt Råd gennem en
fortsættelse og konkretisering af Rådets diskussion om
kommunens naturpolitik. Rådet vil der med i højere
grad leve op til rollen som rådgivende organ og
dialogpartner for kommunen.
21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 21 s. 16: Dyrke indsatser som f.eks.
gå-fællesskaber
De fysiske rammer bør omfatte et tættere bynært
stisystem omkring de større byer og landsbyer i
kommunen. De eksisterende veje er for farlige til
aktiviteter som for eksempel gå-fællesskaber.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 22 s. 18:
Målsætningen om vækst som den er formuleret på
side 18 står i modsætning til målsætningerne om
bæredygtighed og cirkulær økonomi, som de er
formuleret bl.a. i Plan- og bæredygtighedsstrategiens
fire hjørnesten (side 3), henvisningen til FN’s 17
verdensmål - især verdensmålene 11 og 12(side 6),
kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling (bl.a.
side 26) og i bemærkningerne om cirkulær økonomi
(side 27 og 30).

Arbejdet med natur- og friluftsstrategien omfatter bl.a.
en samling af kommunens stier og andre offentlige
oplevelses- og opholdsarealer.

Vi har kommenteret strategiens fokus på vækst
tidligere.
Vi er enige med DN i betragtningen om, at Plan- og
bæredygtighedsstrategien står i konflikt med flere af
verdensmålene.
Samtidig har vi i strategien på s. 6 netop skrevet, at ’vi
forholder os aktivt til verdensmålene’. Vi har faktisk ikke
skrevet, at vi vil arbejde for dem.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

Administrationen indstiller, at:
Formuleringen om verdensmålene s. 6
ændres fra
’Kommunen forholder sig aktivt til…’ til
’Kommunen vil aktivt arbejde for ..’.

Der henvises i øvrigt til DN høringssvar bemærkning nr.
9 og 12..
21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 23 s. 19: Satser på kystturisme og
turismen i vores havne
Fysiske faciliteter i relation til kyst- og havneturisme
(lystsejlere) placeres i eller i sammenhæng med
eksisterende by- og havneområder. Det giver plads til
den natur, der er kommunens vigtigste turistaktiv.

I gældende rammer for den planlægningen, der udføres
af kommunerne, skal der tages der størst mulig hensyn
til naturudpegningerne.
I overensstemmelse med planlovens bestemmelser er
der i kommuneplanen udpeget en 3 km bred
kystnærhedszone på land langs Limfjorden. Formålet
med udpegningen af kystnærhedszonen og
retningslinjerne for udpegningen er at:





Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

sikre en kvalitetsbetonet udvikling, hvor natur
og landskabshensyn har høj prioritet,
beskytte og forbedre kystlandskabernes naturog landskabsværdier,
forbedre offentlighedens adgang til kysterne og
friholde kystlandskaberne for byggeri og anlæg,
der ikke er planlægningsmæssigt eller
funktionelt afhængigt af kystnær beliggenhed.

Kommunen kan hvert 4. år søge erhvervsministeren om
udlæg af nye udviklingsområder og sommerhusområder
indenfor kystnærhedszonen – dog betinget at der ikke
er udpeget særlige landskabs-, natur- eller
miljøinteresser i de aktuelle områder. I
udviklingsområderne får kommunerne større adgang til
at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt
give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i
landzone.
Der henvises i øvrigt til forvaltningen bemærkninger til
DN høringssvar – bemærkning nr. 7.
21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 24 s. 20: Forbedre adgangsveje og
opholdsarealer ved kysterne
DN ser umiddelbart en vis udbygning af adgangsveje
og opholdsarealer ved kysterne som positive tiltag,
hvis etablering og/eller udbygning sker i respekt for
såvel landskab, natur og miljø - og hvis opholdsarealer
udformes med henblik på at give brugerne den bedst
mulige naturoplevelse.

Arbejdet med natur- og friluftsstrategien omfatter bl.a.
en samling af kommunens stier og andre offentlige
oplevelses- og opholdsarealer.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 25 s. 21: Forbedre skiltning og
afmærkede stier
DN foreslår, at Vesthimmerlands Kommune arbejder
aktivt for at udvide antallet af stier - ikke mindst
stiforbindelser, der kan binde forskellige stisystemer
sammen, så der opstår et egentligt stinet med mange
muligheder og stor valgfrihed for alle brugere - fra
børnefamilier over motionister til ”den stille
skovgæst”.

Arbejdet med natur- og friluftsstrategien omfatter bl.a.
en samling af kommunens stier og andre offentlige
oplevelses- og opholdsarealer.
Kommunen er ved at lægge den sidste hånd på en trinfor-trin guide til udvikling af stier i Vesthimmerlands
Kommune. Guiden skal klæde lokale initiativtagere på til
at kunne gennemføre en proces, der munder ud i
udviklingen af nye stier.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

Desuden vil vi arbejde på at udbrede kendskabet til
app’en Stiguide Himmerland, der viser alle afmærkede
cykel- og vandrestier i Mariagerfjord Kommune, Rebild
Kommune og Vesthimmerlands Kommune.
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21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 26 s. 26: Vores
Bæredygtighedsstrategi
DN er overordnet enig i Vesthimmerlands Kommunes
bæredygtighedsstrategi og naturligvis meget tilfreds
med, at kommunen har indgået aftale med DN om at
være klimakommune med de forpligtelser, det
indebærer.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 27 s. 26: Planloven – Agenda 21
Det er ikke DN Vesthimmerlands opfattelse, at
kommunen arbejder tilstrækkeligt aktivt for at
inddrage befolkningen, erhvervslivet og foreningerne i
dette arbejdet med lokal Agenda 21. DN foreslår, at
der udarbejdes konkrete strategier herfor.

Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet er ét af 5
indsatsområder, som bæredygtighedsstrategien skal
indeholde politiske målsætninger om.
Se i øvrigt forvaltningens bemærkninger ovenfor vedr.
planlovens krav til ”Agenda 21 strategi” (vedr. generelle
kommentarer fra DN). I høringssvaret fra DN gentages
denne bemærkning i nr. 4 og 17.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 28 s. 27: CO2-udledning
DN ser frem til en fortsat effektiv indsats for at
nedbringe udledningen af skadelige klimagasser.

Arbejdet med nedbringelse af CO2-udledningen er et af
de vedtagne effektmål

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 29 s. 27: Bæredygtige energikilder
DN mener det er vigtigt at påpege, at placering af de
stadigt større vindmøller og store solcelleparker må
ske i respekt for og under hensyn til landskab, natur
og biodiversitet - også i tilfælde, hvor nye, store
vindmøller erstatter eksisterende vindmøller.

Udpegningen af vindmølleområder i kommuneplanen
bygger desuden på absolutte og restriktive
arealbegrænsninger, hvor vindmøller ikke kan opføres
som fx:

Fredede områder

Fredskov

Kirkebyggelinje

Strandbeskyttelse

Natura 2000 (fuglebeskyttelse, habitatområde,
vand og naturplaner 2013)

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

Derudover ønsker byrådet at friholde nedenstående
områder for vindmøller:

Særligt værdifulde landskaber

Større sammenhængende landskaber

Værdifulde kulturmiljøer

Kystnærhedszonen
Der er endnu ikke udpeget konkrete områder til
solcelleparker.
I forbindelse med det aktuelle eksempel med en
solcellepark nær Navnsø, blev DN, naboer mv. inddraget
tideligt i processen og var med til at forme principperne
for den igangværende planproces.
21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 30 s. 28: Fremme af biologisk
mangfoldighed
Det ville her være ønskeligt med et afsnit, der medtog
den mere uprætentiøse, hverdagsagtige indsats for
større biologisk mangfoldighed i Vesthimmerlands
Kommune.
Samtidig ønskes det at muligheden for fredning af
yderligere værdifulde landskaber, naturområder og
levesteder for truede arter samt muligheden for
udvidelse af eksisterende fredninger bør indgå som et
selvstændigt afsnit i Plan- og
bæredygtighedsstrategien.

Plan- og bæredygtighedsstrategien rummer en
beskrivelse af større projekter, men vi giver DN ret i, at
vi bør supplere med en række dagligdags ting, som
f.eks. reduceret græsklipning af græsarealer, vejrabatter
og andre kommunale arealer. Dette vil på sigt spare
penge og medvirke positivt til en øget biodiversitet, idet
langt græs er levested for en lang række insekter, der
igen er fødegrundlag for bl.a. små gnavere og fugle.

Administrationen indstiller, at:
Teksten om biologisk mangfoldighed s.
28 suppleres med en tekst om, hvilke
konkrete tiltag, der skal ske. Her er
reduceret græsklipning vigtig.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 31 s. 28: En aktiv spiller i
Limfjordsrådet
Forudsætningen for at styrke et bedre miljø og større
biologisk mangfoldighed i Limfjorden er en øget
reduktion af udledte næringsstoffer. Det kan ske
gennem en intensiveret indsats for etablering af flere
vådområder i ådalene - hvilket også med indebære en
væsentlig reduceret CO2-udledning.
En indsats for nedlæggelse eller miljømæssig
optimering af de tilbageværende dambrug vil også
være en hurtig og økonomisk forsvarlig vej til
reduceret næringsstof-udledning.

Vi er skam allerede en aktiv spiller i Limfjordsrådet.

Administrationen indstiller, at:
Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

21.
juni
2019

DN
Vesthimmerland
v/ Svend Skriver
Dahl

Bemærkning nr. 32 s. 29: Inddragelse af befolkningen
og erhvervslivet
DN foreslår at det allerede eksisterende Grønt Råd
kunne være den organisatoriske paraply over et
formaliseret samarbejde og agere det samlende organ
for lokale Agenda 21 arbejdsgrupper.

Limfjordsrådet har igangsat udarbejdelse af en
Masterplan for Limfjorden, hvor også området, der
afvander til Limfjorden, bliver behandlet.

Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet er ét af 5
indsatsområder, som bæredygtighedsstrategien skal
indeholde politiske målsætninger om.

Administrationen indstiller, at:
Det drøftes, hvorvidt der som foreslået
nedsættes lokale Agenda 21arbejdsgrupper under Grønt Råd.

Som beskrevet i Strategien (s. 29) er der nedsat et §
17, stk. 4 – udvalg om borgerinddragelse i kommunen,
som har fået til opgave at se på, hvordan
borgerinddragelse sker i dag i kommunen og komme
med forslag til Byrådets arbejde med borgerinddragelse
i byrådsperioden 2018-2021.
Udvalgets arbejde og overvejelser om borgerinddragelse
findes i rapporten ”Sammen skaber vi Vesthimmerlands
Kommune” – Afrapportering fra §17, stk. 4–Udvalget om
borgerinddragelse. Følg dette link for at se rapporten:
https://www.vesthimmerland.dk/media/5166412/borger
inddragelse-03.pdf
Se i øvrigt forvaltningens bemærkninger ovenfor vedr.
planlovens krav til ”Agenda 21 strategi” (vedr. generelle
kommentarer fra DN) samt forvaltningens
bemærkninger til DN høringssvar bemærkning nr. 4, 17
og 27.

21.

DN

Bemærkning nr. 33 s. 29: lokale engagement i forhold

Afsnittet omhandler borgerinddragelse og beskriver bl.a.

Administrationen indstiller, at:
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v/ Svend Skriver
Dahl

til de forskellige planers vision om vækst
Afsnittet er uheldigt i sin ensidige fokusering på
”vækst”. Enten bør målsætninger om ”cirkulær
økonomi”, ”bæredygtighed” og ”biologisk
mangfoldighed” tilføjes - eller afsnittet bør helt fjernes.

§17, stk. 4 – udvalgets opgaver. DN refererer til
følgende uddrag af hele afsnittet: ”Byrådet er overbevist
om, at det lokale engagement vil vise sin værdi i det
fremadrettede arbejde med at realisere de forskellige
planers visioner om vækst.”

Bemærkningen tages til efterretning,
og at den ikke giver anledning til
ændringer i Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2018.

Set i lyset af vores tidligere bemærkninger om at Planog bæredygtighedsstrategien skal ændre fokus, så der
også skal arbejdes for biodiversitet og for minimering af
klimapåvirkningerne, er DN’s bemærkninger rigtige og
et §17 stk. 4 udvalg kan vel også arbejde for andet en
vækst.

Umiddelbart bør ovennævnte uddrag opfattes som en
anerkendelse af lokale ildsjæles utrættelige arbejde for
at skabe engagement og udvikling lokalt.
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