
 

 

FORDEBAT 
 
Om etablering af solcellepark ved matrikel 
nr. 3a Bjørnstrup By, Gundersted 

FORDEBAT 
 

Planlægning for Grønt Danmarkskort 

Kortet viser Vesthimmerlands Kommunes arealudpegning for natur, som den 

ser ud i kommuneplanen i dag. Via den digitale kommuneplan, kan du læse 

mere om kommunens naturtemaer. Du kan finde de digitale kommuneplan 

enten ved at klikke her eller ved brug af følgende link: 

http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/2102 

 

http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/2102
http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/2102


Vesthimmerlands Kommune vil med en temarevision til Kommuneplan 2017 opdatere og kvalificere kommunepalnens 
retningslinjer for natur. Temarevisionen skal jf. planlovens §11 stk. 14 indeholde en gennemgang af Kommunens eksisterende 
naturudpegninger (naturområder, økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser), 
samt de detilhørende retningslinjer. Denne planlægning vil udgøre Kommunens bidrag til ’Grønt Danmarkskort’. 

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune opfordrer alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen. 
 

HVAD ER EN FORDEBAT? 

Forud for større ændringer i kommuneplanen skal der, jf. Planlovens § 

23 c, afholdes en fordebat. 

Formålet er at give naboer og andre interesserede en mulighed for at 

bidrage med deres bekymringer, forslag, ideer og opmærksomheds-

punkter, inden der tilvejebringes et forslag til en ændring af gældende 

planlægning. 

 

KOM MED DINE IDEER & FORSLAG 

Hvis du har forslag, ideer eller bemærkninger til den forestående 

planlægning, vil Byrådet meget gerne høre fra dig. 

Du kan sende dine inputs til: kommuneplan@vesthimmerland.dk, så 

vi har dem senest den 13. december 2020. 

 

 

PLANPROCESSENS FORLØB 

Planforslaget 
sættes i offent-
lig høring i 8 
uger 

Byrådet behand-
ler hørringssvar 
og beslutter om 
planproces for 
tillæg til kommu-
neplan og evt. 
lokalplan skal 
igangsættes 

Fordebat afhol-
des i 2-4 uger 

Økonomiudval-
get præsente-
res for projek-
tet, og beslut-
ter om der skal 
igangsættes en 
fordebat 

Forvaltningen 
udarbejder 
udkast til plan-
forslag 

Forvaltningen 
behandler hø-
ringssvar og 
udarbejder det 
endelige udkast 
til planer 

Byrådet be-
handler hø-
ringssvar, og 
beslutter om 
udkast til ende-
lige planer skal 
vedtages ende-
ligt 

Endelig vedta-
gelse af planer 
offentliggøres. 
Herefter følger 
4 ugers klage-
frist 

Vi er her nu 

Hvad skal planen handle om? 

Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om: 

• Arealer der bør eller ikke bør udpeges til natur. 

• Arealer med et særligt naturindhold. 

• Forslag til konkrete indsatser for dyr og planter. 

• Naturen som sted for reduktion af klimagasser. 

• Balance mellem natur og landbrug. 

• Balance mellem natur og friluftsliv 

mailto:kommuneplan@vesthimmerland.dk

