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Høringssvar.
1 Indsendt af:

1 - Foreningen By 
og Land Vestslesvig 
v/formand Kresten 
K. Skrumsager

Indsigelse / bemærkning

Tønder Kommune har sendt forslag til Planstrategi 2020 i høring. 
Strategien har fem fokusområder: erhvervsliv og landbrug, turisme, mobilitet, bo-
sætning samt natur og landskab. 
Det er alle sammen vigtige områder af stor betydning for kommunens udvikling. 
Der er dog et område, der mangler i sammenhængen, og som fortjener en større 
opmærksomhed. Det er bygningskulturen i kommunen. 
Spørger man tilrejsende om hvorfor de kommer til egnen, er svaret ofte: byernes 
hyggelige gader, de smukke bygninger i landsbyerne og bygningsmiljøet generelt. 
Som kommunens indbyggere tager vi ofte områdets fine bygningskultur som en 
selvfølge. Det er det ikke! Se blot hvordan Rømø, mange steder har udviklet sig til 
et Klondyke med uskønne nybyggerier, uden sammenhæng med naturen og miljø-
et og hvor der er skilteskove overalt! 
Derfor er der behov for at kommunens bevaringsværdige bygninger og bymiljøer 
får større opmærksomhed. Det er ikke blot et spørgsmål om penge. Eksemplet 
med Rømø viser, at der er behov for en kommunal planlægning, der kan styre ud-
viklingen, til gavn for såvel beboere som besøgende. 
Af Tønder Kommunes visions- og strategiplan 2018 – 2022, som Planstrategien 
bygger oven på, er en af de tre strategier: bæredygtig benyttelse af de stedbund-
ne kvaliteter. Egnens bygningskultur er afgjort en stedbunden kvalitet, som mange 
andre kommuner misunder os. En styrkelse af bygningskulturen er ikke udeluk-
kende en kommunal opgave. Private ejere gør en stor indsats for at bevare fors-
kønne deres bygninger, til glæde for dem selv og for samfundet i øvrigt. 
Kommunen spiller imidlertid en stor rolle for bygningskulturen: gennem fysisk 
planlægning (eller mangel på samme), gennem administration af miljø- og plan-
lovgivning, som ejendomsejer og som bygherre. Ofte er der ikke sammenhæng i 
hvad en stor kommune gør på dette område. Et eksempel kan være om man vil 
renovere en bevaringsværdig bygning eller brække den ned? Der er derfor behov 
for at bygningskulturen løftes op som en del af planstrategien, således, at forvalt-
ningen arbejder for de samme mål, og at der skabes større offentlig opmærksom-
hed om værdien af at bevare og styrke bygningsarven. 
Turisme og bosætning er to af de fem fokusområder i Planstrategi 2020. Der er 
ikke tvivl om at områdets bygningskultur spiller en rolle for antallet af besøgende 

Modtaget den:
09-02-2020
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og for lysten til at flytte til kommunen. Udvikling af kommunen må ikke ske på be-
kostning af de stedbundne kvaliteter, som områdets bygningsarv er en del af. Den 
rige bygningskultur som kommunen rummer, er derimod et af de store aktiver, 
som befolkningen holder af og som er en af forudsætningerne for udviklingen af 
bosætning og turisme. 
Foreningen By og Land Vestslesvig mener derfor at bygningskulturen bør fremhæ-
ves som et focusområde i planstrategien. 

Teknik og Miljø bemærker:
Forvaltningen takker for bemærkningerne.

Forvaltningen ser ikke behov for en yderligere fokus eller sikring af på vores fine 
bygningskultur end den der allerede er indarbejdet i kommuneplanen. I tråd med 
kommuneplanens retningslinjerne udarbejdes der til stadighed bevaringsværdige 
lokalplaner, der administreres restriktivt. Tønder Kommune har bla. udarbejdet 
den meget anderkendte bevaringsværdige lokalplan for Ballum.  Forvaltningen 
anderkender at kommunen kun er myndighed på området og den daglige vedlige-
holdelse af kulturarven ofte er på private hænder.  

Det er forvaltningens vurdering at de gældende retningslinjer for bygningskultur i 
kommuneplanen er i tråd med Visions- og Strategiplanen og at planlægningen på 
området fastholdes.

Teknik og Miljø indstiller:
Bemærkningerne medfører ingen ændring af planen. 

2 Indsendt af:

2 - Løgumkloster 
Fjernvarme

Indsigelse / bemærkning

Løgumkloster Fjernvarme havde gerne set, at Planstrategien også indeholdt Energi 
og Klima som det sjette punkt fra kommuneplan 2017-2029 

Modtaget den:
11-02-2020

Teknik og Miljø bemærker:
Forvaltningen takker for bemærkningerne.
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Energi og Klimaafsnittet i Kommuneplan 2017-2029, planlægges konsekvensrettet 
i forhold til gældende Statslige udmeldinger og lovgivning, derudover forventes det 
at planlægningen på området fastholdes.  Hvilket betyder at der stadig er fokus på 
det strategiske energisamarbejde SEP, og på i dialog med de 10 fjernvarmeværker 
at få udarbejdet en samlet varmeplan for Tønder kommune. 

Teknik og Miljø indstiller:
Bemærkningerne medfører ingen ændring af planen. 

3 Indsendt af:

3 - Rie Grue Nielsen 

Indsigelse / bemærkning

I.f.t. to artikler, som blev bragt i Ugeavisen Tønder i januar 2020, skriver jeg her-
med en e-mail med forslag til byplanlægningsudvalget og teknik og miljøudvalget i 
Tønder kommune.
Først må jeg bemærke, at det er meget tankevækkende, at medarbejderne hos 
Tønder kommune vælger at bringe to artikler i Ugeavisen Tønder, hvor der står at 
borgerne er velkomne til at kontakte Tønder kommunes byplanlægningsudvalg 
m.h.t. forslag til byplanlægning i Tønder kommune i 2020, hvorefter man kan kon-
staterer, at der ikke er nogen kontaktoplysninger på personer, eller afdelinger i 
Tønder kommune, hvor borgerne kan henvende sig med ideer til byplanlægning i 
Tønder kommune. Heldigvis fik jeg da selv den ide, at teknik og miljøudvalget 
måtte være det rette sted at henvende sig, og det gav teknik og miljøudvalgsmed-
arbejder Jeanne Ivang mig ret i, så derfor henvender jeg mig med mine ideer på 
denne emailadresse.
Måske burde medarbejderne i ovennævnte udvalg overveje at bringe artiklerne, 
som var bragt i Ugeavisen Tønder i Januar 2020 igen, denne gang incl. Kontaktop-
lysningerne på de relevante medarbejdere, der tager sig af byplanlægning.
Nu kommer mine forslag til byplanlægningen i Tønder kommune i år 2020:
1: Bedre tilgængelighed til butikkerne i midtbyen for kørestolsbrugere, og folk med 

Modtaget den:
27-02-2020
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andre ganghjælpemidler. Der er rigtig mange butikker, hvor man som kørestols-
bruger og bruger af andre ganghjælpemidler ikke har mulighed for at komme ind i 
butikken, fordi der er trapper op til butikken. Nogen steder er der også ramper 
foran butikken, men den idielle løsning ville stadig være niveaufri adgang til butik-
kerne, da jeg som bruger af manuel kørestol oplever, at mine hjælpere ikke kan få 
den med op af ramperne med mig i. Inde i butikkerne er det også ofte umuligt for 
handicaphjælpere at køre rundt med min manuelle kørestol, fordi der ikke er plads 
til at få den med rundt inde i butikkerne.
Der er også udfordringer med ujævne fortorve i midtbyen, og de toppede brosten 
på Skibrogade er helt umulige at køre over med en manuel kørestol.
Desuden kan jeg også opfordre til, at når der er julemarked i Tønder, at man und-
lader at lægge flis på torvet, selvom det ser flot og juleagtigt ud, da det heller ikke 
er muligt at køre over flis med ovennævnte ganghjælpemidler. Dog er det vidst 
heldigvis meget længe siden, der har ligget flis på torvet i juletiden, men så er det 
i hvert fald blevet nævnt her.
2: Bedre adgang til tidsubegrænsede parkeringspladser i midtbyen. Jeg bor i An-
delsboligforeningen Solsikkegården, Allegade 26 til 30 i Tønder, og der er ikke par-
keringspladser nok til os, der bor her. Det er et stort problem for mig, da jeg såle-
des ikke kan tilbyde mine skiftende handicaphjælpere en parkeringsplads tæt på 
deres arbejdsplads hos mig. Problemet kunne evt. løses ved at I tilbyder os der 
bor her i midtbyen, at vi kan købe en parkeringsskive evt. incl. Navn, og eller an-
dre relevante oplysninger, som følger den borger, der køber parkeringsskiven, og 
ikke køretøjet, således at vi, der bor her, og som køber en parkeringsskive, har fri 
adgang til de tidsbegrænsede parkeringspladser i midtbyen uanset tidsbegræns-
ning. Dette praktiseres også i andre større sønderjyske byer såsom Aabenraa og 
Esbjerg.
En anden løsning kan selvfølgelig også være, at vi, der bor i andelsboligforeningen 
Solsikkegården Allegade 26 til 30 kan få tildelt flere parkeringspladser, men jeg 
går ud fra, at mit første forslag trods alt vækker mere interesse, end dette her 
sidst nævnte forslag gør.
Slutteligt siger jeg mange tak til den/de medarbejdere, der har gennemlæst mine 
forslag til byplanlægning i Tønder kommune.

Teknik og Miljø bemærker:
Forvaltningen takker for bemærkningerne. 

Ad – annoncer:
Iht. Til forvaltningens kutyme, er der ikke direkte kontakt oplysninger til enkelt 
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personer på annoncer, men generelle kontakt oplysning til Tønder Kommune.  De 
pågældende ”annoncer” er delvise kopier af pressemeddelelsen for planstrategien, 
som de pågældende avisredaktioner har valgt at reduceret, således det ikke læn-
gere var tydeligt, hvad der skulle gøres. Sideløbende med pressemeddelelsen har 
der været indrykket høringsannoncer i aviserne den 6. januar, 4. februar og 18. 
februar. 

Ad adgang til butikker og mulighed for parkering i Tønder Midtby.

Planstrategien betragtes som en overordnet politik for den fysiske udvikling. Pla-
nen er derfor ikke så konkret og handlingsanvisende som ønsket i høringssvaret. I 
henhold til god forvaltningsskik videreformidles høringssvaret til Midtbyplanen for 
Tønder. 

Teknik og Miljø indstiller:
Bemærkningerne medfører ingen ændring af planen. 

4 Indsendt af:

4 - Region Syddan-
mark

Indsigelse / bemærkning

Region Syddanmark har læst Tønder Kommunes forslag til Planstrategi 2020.
Region Syddanmark skal vedtage en ny regional udviklingsstrategi gældende for 
perioden 2020-23, som skal efterfølge den nuværende regionale vækst- og udvik-
lingsstrategi 2016-19. Forslaget til den kommende regionale udviklingsstrategi 
bygger på seks strategispor: ’Grøn omstilling, klima og ressourcer’, ’Rent vand og
jord’, ’Kompetencer til fremtiden’, ’Sunde levevilkår’, ’En attraktiv og oplevelsesrig 
region’ og ’Mobilitet for alle’, samt fire tværgående temaer inden for dansk-tysk og 
internationalt samarbejde, viden og analyser, udvikling i hele regionen og digitali-
sering. Udviklingsstrategien har været i offentlig høring indtil den 17. januar 2020, 
og den skal behandles igen politisk i april 2020.
Region Syddanmark finder det positivt, at der på nogle områder er sammenfald 
mellem temaerne i Tønder Kommunes forslag til Planstrategi 2020, indsatssporene 
i den nuværende vækst- og udviklingsstrategi og strategisporene i udkastet til den 
kommende udviklingsstrategi.

Modtaget den:
02-03-2020



7

Planstrategien har blandt andet, i lighed med forslaget til den kommende regionale 
udviklingsstrategi, fokus på bosætning og attraktivitet. Region Syddanmarks for-
slag til en ny udviklingsstrategi sætter særligt fokus på at øge attraktivitet og bo-
sætning gennem oplevelser inden for fx kultur, hvilket vil blive udfoldet i den
delstrategi, der udarbejdes på kulturområdet i forlængelse af den regionale udvik-
lingsstrategi. Der er ligeledes sammenfald ift. strategiernes fokus på at forbedre 
rammerne for, at borgerne kan leve et aktivt liv. Region Syddanmark arbejder 
blandt andet med regionale initiativer, der går på tværs af sundhed, kultur og na-
tur, herunder aktiviteter, der har friluftsliv, kultur, idræt og fysisk og mental sund-
hed som omdrejningspunkt.
Region Syddanmark noterer også, at Tønder Kommune har fokus på at nedbringe 
CO2 ift. Klimavenlige transportløsninger. Det ligger i tråd med overvejelserne ifm. 
Region Syddanmarks kommende delstrategi for klima og grøn omstilling, som vil 
blive udarbejdet i forlængelse af den regionale udviklingsstrategi.
Forslaget til den kommende syddanske udviklingsstrategi har desuden også FN’s 
verdensmål som ramme, ligesom målene skal knyttes til den kommunale planpro-
ces i Tønder Kommune. Verdensmålene sætter retning og giver et fælles afsæt for 
indsatser inden for de konkrete strategispor, og de bidrager samtidig til at tænke i 
helheder og sikre sammenhæng på tværs af forskellige indsatsområder.
Region Syddanmark finder således, at forslaget til en ny planstrategi for Tønder 
Kommune udgør et godt udgangspunkt for fremtidigt samarbejde. Vi ser frem til at 
fortsætte dialogen om den fremtidige udvikling i kommunen og i hele regionen.

Teknik og Miljø bemærker:
Forvaltningen takker for bemærkningerne. 

Forvaltningen er enig i, at der er god sammenhæng mellem den
regionale udviklingsstrategi og kommunes strategiske arbejde, herunder Planstra-
tegi 2020. Forvaltningen vil også i forbindelse med Kommuneplanrevisionen have 
fokus på at sikre sammenhæng med den regionale udviklingsstrategi.

Forvaltningen ser frem til at forsætte den gode dialog om den fremtidige udvikling 
af kommunen og regionen.

Teknik og Miljø indstiller:
Bemærkningerne tages til efterretning.
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5 Indsendt af:

5 - Ribe Stift

Indsigelse / bemærkning

Vedr. høring om forslaget til kommuneplanstrategi 2020 for Tønder Kommune
Med anmodning om en udtalelse har Ribe Stift modtaget høringsannonce om for-
slag til Tønder Kommunes Planstrategi 2020.
Stiftsøvrigheden har ingen bemærkninger til planen.

Modtaget den:
03-03-2020

Teknik og Miljø bemærker:
Forvaltningen takker for bemærkningerne. 

Teknik og Miljø indstiller:
Bemærkningerne tages til efterretning.

6 Indsendt af:

6 - Museum Søn-
derjylland

Indsigelse / bemærkning

Udtalelse i henhold til museumslovens § 25:
Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev har modtaget forslag til Kommune-
plan 2020 fra Tønder Kommune.
Med forslaget ønsker Kommunen at sætte særligt fokus på 5 overordnede emner: 
erhverv og landbrug, turisme, mobilitet, bosætning samt natur og landskab.
Forslaget indeholder dog så mange og forskelligartede projekter, at Museet ikke 
kan foretage en konkret risikovurdering på nuværende tidspunkt, men afventer i 
stedet lokalplanforslagene for de enkelte områder.

Modtaget den:
03-03-2020
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Museet vil i denne forbindelse gøre opmærksom på, at der ved anlægsarbejde un-
der normal pløjedybde kan være risiko for at støde på væsentlige jordfaste for-
tidsminder. Disse fortidsminder er beskyttede i henhold til museumslovens § 27. 
Museet vil derfor gerne orienteres, når der kommer konkrete anlægsplaner inden 
for Kommunen.
Museet anbefaler derfor, at bygherre for de enkelte projekter sender en fore-
spørgsel med konkret kortmateriale til Museum Sønderjylland – Arkæologi Haders-
lev, når anlægsområderne er fastlagt.
Herudfra vil museet kunne foretage en arkæologisk vurdering og på den baggrund 
rådgive bygherre om, hvorvidt der bør foretages en arkæologisk forundersøgelse.
Både de ukendte og kendte jordfaste fortidsminder er omfattet af Museumsloven. 
Den arkæologiske vurdering er en vurdering af risikoen for at støde ind i såvel 
kendte som ukendte jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde.
De jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens § 27. Derfor skal man, 
hvis man ved anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i 
det omfang, det berører fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland ‐ Arkæo-
logi Haderslev. 

Teknik og Miljø bemærker:
Forvaltningen takker for bemærkningerne. 

Teknik og Miljø indstiller:
Bemærkningerne tages til efterretning.

7 Indsendt af:

7 - Bestyrelsen i 
R.V.B. 
Svend Ole Gammelgård, 
Anders Gad, Heidi Aarhus, 
Kristen Fromsejer, Preben 
Nissen, Johanne Ludvigsen. 
På vegne af RVB Foreningen 
for fremme af udvikling i 

Indsigelse / bemærkning

Tønder Kommune er klar til at tage ansvar for den grønne omstilling, der er i hvert 
fald mange borgere der er klar til at sætte grønne projekter i gang. 
Der arbejdes i vindkraft flere steder i kommunen, der bygges biogasanlæg og sol-
celleanlæg. 
Fælles for flere af de grønne projekter i kommunen arbejdes der for at få lokalt 
ejerskab af de grønne projekter. Der er stort initiativ og lyst til at være en del af 
løsningen af klimaudfordringerne. 
Nogle klimaudfordringer kræver store investeringer andre kan give kapital eller 
energi til de andre. 

Modtaget den:
04-03-2020
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Rejsby, Vodder og Brøns 
sogne. 

Grøn energi kan være et af de erhverv der er med til at skabe vækst og udvikling 
og være en vækstdriver for udviklingen af Tønder Kommune. 
Det er vigtigt at sikre harmonien mellem energiudnyttelse i det åbne land og den 
omgivende natur. 
Grøn energi 
Bæredygtig udnyttelse af naturens kræfter i form af vindenergi ligger lige for, da 
Tønder Kommune har noget af den bedste placering for udnyttelse af vindkraft. 
Kommunen opfordres til, at der sættes gang i planlægningen for opsætningen af 
vindmøller i Tønder Kommune i Klynger. 
Arbejdspladser 
Grøn energi kan være med til at definere fremtidens arbejdspladser, så lad os tage 
springet så Tønder Kommune bliver den kommune, hvor man bliver specialist i 
grøn energi. 
I forbindelse med etablering af grøn energi er der behov for specialviden i forbin-
delse med opstilling og drift af energien. Herudover vil der være en følgeindustri, 
som kan være både pladskrævende og kræve specialistviden. 
Lokal udvikling 
Tønder Kommune kan være med til at sikre, at det er lokalt ejede grønne energi-
løsninger. Det vil betyde, at pengene også investeres lokalt og er med til skabe 
den fortsatte udvikling i Tønder Kommune. 
Bosætning 
Udflytningen fra de store byer er godt i gang, der er dog ikke ret mange der finder 
til Tønder Kommune, et sats på grøn energi kan være med til at gøre området in-
teressant for nytilflyttere med uddannelser indenfor energiområdet. 

Teknik og Miljø bemærker:
Forvaltningen takker for bemærkningerne. 

Planstrategi 2020 er en meget overordnet plan, der fastlægger de strategiske ret-
ninger for den efterfølgende kommuneplanrevision. Kommunalbestyrelsen arbejder 
for en afklaring af Tønder Kommunes holdning til en bæredygtig udvikling i for-
længelse af FN’s mål. Arbejdet forventes afsluttet i 2020 og indarbejdes i Kommu-
neplanen i forbindelse med kommuneplanrevision.    

Teknik og Miljø indstiller:
Bemærkningerne medfører ingen ændring af planen. 
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8 Indsendt af:

8 - Jens Jørgensen 
og Anne Mette Bal-
legård

Indsigelse / bemærkning

Høringssvar vedr.: Forslag til Planstrategi 2020 for Tønder Kommune
Vi ønsker hermed at komme med vores input til høringen vedrørende Forslag til 
Planstrategi 2020.
I materialet er der bl.a. angivet, at man vil ”Sikre harmonien mellem energiudnyt-
telse i det åbne land og natur og landskab”.
Vi vil gerne opfordre til, at man satser på solenergi frem for vindmølleenergi i Tøn-
der kommune.
Solceller vil være med til at sikre harmonien mellem energiudnyttelse i det åbne 
land, i naturen og i landskabet, og solceller medfører ikke så store gener for hver-
ken dyr eller mennesker, som kæmpevindmøller gør.
Vindmøller er store industrianlæg, der skæmmer mindst lige så meget i naturen, 
som de kommende højspændingsmaster gør. En enig kommunalbestyrelse i Tøn-
der kommune har været meget imod, at der skulle føres 35 meter høje højspæn-
dingsmaster igennem landskabet og har krævet, at en større del af linjeføringen 
skulle foregå under jorden. Kommunalbestyrelsen har bl.a. anført i kommunens 
officielle indsigelse, at projektet vil ”udhule og forringe vores kultur, landskab, 
turisme og værdien af private ejendomme”. Dette kan vi kun være helt enige i og 
besværsfrit drage en parallel til vindmølleproblematikken, da det til sammenligning 
skal siges, at kommende kæmpevindmøller på land må være imellem 150 og 180 
meter høje og vil yderligere bidrage med alvorlige gener. For slet ikke at tale om,
hvor stor skade kæmpevindmøller gør på fugletrækket, som florerer i stor stil i 
marskområdet og ind i fastlandet.
Med hensyn til bosætning er vi af den overbevisning, at de mennesker, der ønsker 
at bosætte sig på landet fremover, gør det af hensyn til den ro og naturoplevelse, 
man kun kan få på landet. Med det fokus, der har været på vindmøllers påvirkning 
af naboer, tror vi ikke på, at der er nogen, der vil tilflytte en kommune,  hvor de 
kan risikere at blive naboer til kæmpevindmøller. Ligeledes forudser vi, at nogle 
naboer til kæmpevindmøller vælger at fraflytte kommunen, hvis man altså kan få 
solgt sin bolig.
Hvis Tønder kommune gerne vil bidrage med mere grøn energi, end man allerede 
gør i kraft af de 248 vindmøller, der allerede står her, anbefaler vi, at det bliver i 
form af solenergi, som ikke generer nogen.
Tønder kommune er rent arealmæssigt den 4. største kommune i Danmark, så det 

Modtaget den:
05-03-2020
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skulle vel nok kunne lade sig gøre at finde et område, hvor der kunne opstilles sol-
celler. Der er i materialet vedrørende planstrategien også lagt op til, at man vil 
”Udarbejde retningslinjer for lokalisering af store solcelleanlæg i det åbne land”, 
hvilket vi kun kan bifalde. 

Teknik og Miljø bemærker:
Forvaltningen takker for bemærkningerne. 

Planstrategi 2020 er en meget overordnet plan, der fastlægger de strategiske ret-
ninger for den efterfølgende kommuneplanrevision, planen forholder sig ikke til 
enkelt projekter. Den endelige afvejning af de forskellige ofte modsatrettede inter-
esser i det enkelte projekt, sker under den administrative og politiske beslutnings-
proces.

Teknik og Miljø indstiller:
Bemærkningerne medfører ingen ændring af planen.

9 Indsendt af:

9 - Anette Abild-
gaard Larsen 

Indsigelse / bemærkning

Natur og Landskab 
I den gældende Kommuneplan er vores unikke landskaber og deres bevaringsvær-
di udmærket beskrevet. Det bør efterleves i fremtidig planlægning og når beslut-
ninger tages. 
Hvorfor gør vi det? 
Tekst i planstrategien: 

Modtaget den:
05-03-2020
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”Det er vigtigt at vi fastholder og sikrer vores natur, at den styrkes. Ikke nødven-
digvis igennem mere natur, men igennem bedre natur, og at oplevelsen af natur 
og landsskab ikke skæmmes af unødvendig teknologisk påvirkning” 
Tekst i Kommuneplanen: 
”Tønder Kommunes forskelligartede landskaber er et fælles gode, som vi vil værne 
om og bevare som en attraktion i sig selv - både for fastboende og turister. Derfor 
er der i kommunens administration, fokus på at bevare de særlige geologiske dan-
nelser, der har skabt landskaberne. Vi arbejder på, at større nye anlæg placeres 
uden for de værdifulde landskaber, og på at støj, lys og bygningsanlæg begrænses 
i landskabet”. 
Kommentar: 
Det opleves som om Energinet og den Svenske Statsejede virksomhed Vattenfall 
ikke kender disse tekster, når der med mellemrum fremkommer planer om 
højspænding og vindmøller. 
Jeg mener Tønder Kommune skal præcisere, at det er vores hensigt at fastholde 
og efterleve ordlyden i ovenstående tekster. Netop for at bevare vores naturs stor-
slåede egenart, vores frie udsyn, det unikke dyre- og fugleliv. Derfor forventer vi 
også, at denne holdning vil blive skærpet fremover. 
Jeg mener, at Tønder Kommune samtidig er ansvarlig for daglig og interessant 
formidling af historien om og betydningen af vores særlige værdifulde naturområ-
der. Altså en form for borgerinddragelse med sigte på øget forståelse for bevarelse 
og forbedring af vores ”vilde” naturområder. 
Erhvervsliv og Landbrug 
Hvad gør vi nu 
Uddrag af tekst: 
”For fjerde år i træk forbedrede Tønder Kommune sin position som erhvervsvenlig 
kommune og indtager nu en samlet 9. plads og dermed en placering i top 10 over 
landets mest erhvervsvenlige kommuner i Dansk Byggeris kommuneanalyse. I 
analysen bliver samtlige 98 kommuner i landet målt på 23 forskellige forhold, som 
har betydning for erhvervslivets muligheder for at skabe vækst og udvikling. Alle 
forholdene har kommunerne selv indflydelse på. Det gælder blandt andet bygge-
sagsbehandling, arbejdsmarked og uddannelse, erhvervsaffald, udbud samt skat-
ter og afgifter”. 
Kommentar: 
Ovennævnte analyse kan naturligvis ikke stå alene – Nu hvor den er nævnt, 
bør der også ses på DI’s kommuneanalyse! Her er plads til forbedringer, og det bør 
der bestemt også være fokus på. 
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Hvad vil vi 
Uddrag af tekst: 
”Sikre vores produktionsvirksomheder ved at udlægge konsekvensområder om-
kring dem, hvor der kun i begrænset omfang kan planlægges for boliger, børneha-
ver og lignende” 
Kommentar. 
Vil opfordre til, at ordet ”lignende” klart præciseres, så det ikke bliver et tema til 
diskussion.  Tænker her på, at vindmøller, højspændingsmaster og solceller skal 
håndteres eller undgås af respekt for vores natur 

Teknik og Miljø bemærker:
Forvaltningen takker for bemærkningerne. 

Planstrategi 2020 er en meget overordnet plan, der fastlægger de strategiske ret-
ninger for den efterfølgende kommuneplanrevision. 

Ad Landskab
Kommuneplanafsnittet for landskab søger at være så præcis som muligt og fange 
landskabets karakter. Den endelige vægtning af landskabsinteressen og andre in-
teresser sker under den politiske behandling.    

Ad Erhvervsliv
Forvaltningen er også opmærksom på DI’s kommuneanalyse. Analysen er en bred 
benchmarking af kommunen, herunder mange forhold som økonomi, budget og 
arbejdspladser og uddannelse, hvor kommuneplanen som sådan ikke har nogen 
påvirkning. 

Ad Konsekvensområder
Forvaltningen har så vidt muligt undgået at benytte fag termologi i planstrategien 
frem for at bruge terminologien, miljøfølsom arealanvendelse, til at præcisere for-
holdende. Udlæg af konsekvensområder og hvilke indflydelse den har på planlæg-
ningen er nøje beskrevet i ”Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- 
og lokalplanlægning 2017”.

Teknik og Miljø indstiller:
Bemærkningerne medfører ingen ændring af planen.


