
 
 
 
 
 
 
 

 

Notat - behandling af ideer og forslag fra foroffentlighedsfasen solcelleprojekt Gestenge 
 

Der har været gennemført en foroffentlig høring i perioden den 10. maj til 7. juni 2021.  

Tabellen nedenfor viser, hvem der har indsendt bemærkninger, et kopi af bemærkningerne, samt kommunens svar på bemærkningerne. 

Skema med behandling af bemærkninger. 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Myndigheder m.v. 

1 Vestjyske Net 

60 kV A/S 

På vegne af Vestjyske Net 60 kV A/S vil jeg i denne tidlige fase blot gøre opmærksom på 

den 60 kV luftledning som er placeret i projektarealet.  

Kort med placering af 60 kV luftledning 

 

Ad 1a: Bemærkningen er noteret.  

Der tages højde for det i planprocessen. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 2 af 25 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

2 ArkVest a. Arkæologi Vestjylland vil gerne gøre opmærksom på, at der forekommer kendte 
fortidsminder inden for projektområdet jf. nedenstående kort fra fund og fortidsminder og 
det er vigtigt at Museumsloven og arkæologi indskrives i det endelige planmateriale.  
 

De kendte fund er primært løsfund muligvis ofringer i moser eller vådområder, men der 

kan skjule sig mange flere fortidsminder i det store område. ArkVest kan derfor ikke uden 

en forudgående forundersøgelse udtale sig om, hvorvidt der er fortidsminder og deres 

væsentlighed. Vi vil derfor anbefale bygherre i god tid at kontakte ArkVest for at aftale 

nærmere vedrørende en systematisk forundersøgelse af området. 

 

Kort med Projektområde Gestenge 

 

 

 

 

Ad2a: Bemærkningen er noteret. Oplysningerne om 

arkæologiske fund skal håndteres i planprocessen. 

Administrationen har viderebragt bemærkningen til 

bygherre og bedt dem kontakte ArkVest med henblik på en 

arkæologisk forundersøgelse. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 3 af 25 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Kort med arkæologiske fund. 

 

Kort Fund og fortidsminder, rød prik fund fra stenalder, blå jernalder. Orange streg 

beskyttede diger. 

 

Da der er tale om en større forundersøgelse, er det bygherre der iflg. Museumsloven § 25 
skal finansiere denne. En forundersøgelse vil give museet mulighed for at komme med en 

gældende udtalelse for arealet og de eventuelle fortidsminders. Forundersøgelsen har til 
formål at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af fortidsminder, deres udstrækning og 
bevaringstilstand. En forundersøgelse er typisk foretaget på kort tid og ArkVest 
udfærdiger herefter en bindende udtalelse. Heraf vil det fremgå, om der er væsentlige 
fortidsminder på området, og om ArkVest indstiller disse til en arkæologisk undersøgelse. 
Der er her mulighed for at revurdere anlægsarbejdet og evt. undgå områder med mange 
fortidsminder. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 4 af 25 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Foreninger 

3 Danmarks 

Naturfrednings- 

forening 

Ringkøbing-

Skjern 

a. Der bør inden stillingtagen til projektet gennemføres en planlægning for hele Gest Enge 

området mellem Stauning, Dejbjerg og Lem, som omfatter både solcelleanlæg, 

naturgenopretning, skovplantning, landbrug m.m. Planerne for solcelleanlæggene er så 

store og indgribene for hele området, at en samlet plan for den fremtidige udvikling vil 

kunne bidrage til at give både jordejere, naboer, kommunen og interesseorganisationer 

bedre muligheder for at balancere de mange forskellige hensyn, herunder bl.a. 

byudvikling i Lem, boligudvikling i Dejbjerg, natur-, miljø- og klimaforbedringer og 

omlægninger af landbrugsdriften.  

 
b. Som grundlag for den videre planlægning bør der bl.a. fokuseres på at sikre vilde dyrs 

frie bevægelse i området og at sikre den bedst mulige afskærmende beplantning, jfr. 

nedenfor. Desuden bør det sikres, at arealer, der ikke benyttes til tekniske anlæg, veje og 

beplantning, fremstår som blomsterdækkede arealer for at opnå den størst mulige værdi 

for det vilde plante- og dyreliv. 

 

c. Der bør tages hensyn til åbeskyttelseslinjen ved kanalen langs vejene Gestenge og 

Mejlbyvej. Her er mulighed for sikre en bred korridor langs Gestenge vejen og en 

afgrænsning mod sydvest, som respekterer åbeskyttelsen med mulighed for passage for 

større vilde dyr og en bred og høj afskærmende beplantning. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad3a: Holdningen er noteret. RKSK har modtaget ansøgning 

om et konkret solcelleprojekt ved Gestenge. Byrådet har 

besluttet at igangsætte planlægningen for projektet. Som 

en del af planprocessen foretages en vurdering af projektets 

indpasning i omgivelserne bl.a. med udgangspunkt i 

kommuneplanens retningslinjer for større solcelleanlæg. 

 

Ad3b: Forslaget er noteret.  

Kommuneplanens retningsliner for større solcelleanlæg 

fremgår bl.a.:  

b. Større solcelleanlæg skal indpasses i omgivelserne ved at 

etablere korridorer gennem anlægget. 

 

c. Af hensyn til naboer og landskaber samt placering ved 

overordnede vejstrækninger skal solcelleanlæggets visuelle 

påvirkning minimeres ved hjælp af eksisterende og ny 

afskærmende beplantning. Der skal som udgangspunkt 

etableres beplantning rundt omkring alle solcelleanlæg. 

Eksisterende beplantningsbælter inden for 

solcelleanlæggene skal bevares. 

Med baggrund heri indgår hensynet til vilde dyrs frie 

bevægelse og den afskærmende beplantning i 

vurderingerne i miljørapporten.  

Derimod indeholder retningslinjerne ikke krav om 

blomsterdækkede arealer. Arealer der ikke benyttes til 

tekniske anlæg kan med fordel anvendes så det på bedst 



 
 
 
 
 
 

 

Side 5 af 25 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Der bør sikres en bred korridor fra Storenge mod vest til Mejlby Eng og Mejlby Sø med 

henblik på passage for større vilde dyr og høj afskærmende beplantning. 

 

e. Der bør sikres en bred sydvest-nordøstgående korridor gennem solcelleanlægget i Gest 

Enge henblik på passage for større vilde dyr og høj afskærmende beplantning. 

 

f. Der bør sikres en bred korridor fra Storenge mod nord til Vesterager og industriområdet 

i Lem henblik på passage for større vilde dyr og høj afskærmende beplantning. 

 

g. Det bør sikres, at der etableres brede og højtvoksende afskærmende beplantninger i 

den nordlige del af Storenge og omkring solcelleanlæggene i den sydlige del af Gest Enge. 

mulig måde understøtter biodiversiteten i området. Anlæg 

af blomsterdækkede arealer kan være en mulighed. 

Ansøger har udarbejdet ”beplantningsplan” i samarbejde 

med DN og har dialog med administrationen herom. 

Ad3c: Inden for projektområdet findes flere §3-beskyttede 

vandløb hvoraf et vandløb er omfattet af en å-

beskyttelseslinje på 150 meter. 

Solceller indenfor å-beskyttelseslinjen vil kræve 

dispensation eller tilsagn om reduktion fra Miljøstyrelsen. 

 

Å-beskyttelseslinjen, samt dyrelivets bevægelighed belyses 

i den samlede miljørapport. Herunder skal det vurderes, 

hvor bred en randzone der skal være langs med 

åen/kanalen inden man møder et hegn/beplantning. 

Der skal redegøres for hvordan dyrlivet kan bevæge sig 

langs med vandløbet fra området ved §3-mosen og langs 

med vandløbet og ud igen på den anden side af 

projektområdet. 

 

Ad3d – Ad3g: Se Ad3b. De konkrete forslag fra DN vil indgå 

i vurderingerne med henblik på at varetage hensynet til 

dyrelivet samt opnå tilstrækkelig afskærmende beplantning. 

 

Ad3h: Planlægningen skal sikre at solcelleprojektet 

indrettes på en sådan måde, at ændringer af pumpestrategi 

med vandstandsstigninger til følge, kan 



 
 
 
 
 
 

 

Side 6 af 25 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

h. Grænserne for solcelleanlæggene bør ændres, så de kun omfatter lavbundsarealer, 

som ikke indgår i pumpelag og det dermed sikres, at etablering af solcelleanlæg ikke 

hindrer naturgenopretning af disse arealer. 

 

gennemføres uden krav om erstatning til solcelleprojektet. 

Herved er det forudsat, at 

solcelleprojekterne skal tilpasses på en sådan måde, at 

pumpelagene på sigt kan nedlægges. 

Ansøger har oplyst at projektet er i dialog med pumpelaget 

og de arbejder på en løsning hvor de kombinerer 

muligheden for naturgenopretning samtidig med at der 

etableres solceller på lavbundarealer omfattet af pumpelag. 

 

4 

 

Energiforening-

en Stauning-

Dejbjerg-Lem 

 

a. På vegne af 284 personer, der alle er medlemmer af energiforeningen, fremsendes 

hermed resultatet af den seneste spørgeundersøgelse. Spørgeundersøgelsens formål var 

at afklare medlemmernes holdning til Gestenge Solpark under de præcise 

forudsætninger. Her tænkes på de økonomiske og visuelle forhold. Undersøgelsen er 

sendt ud til i alt 280 personsoner, hvoraf 167 personer har svaret på undersøgelsen. Ud 

af de tilbagemeldinger vi har fået, er 29,79% enige i, at projektet overordnet set er en 

god ide, og 70,21% af tilbagemeldingerne er uenige i, at projektet er en god ide. Vi har 

vedhæftet hele datamaterialet fra undersøgelse til denne e-mail, så I selv har mulighed 

for at se hvad der ligger til grund for tilbagemeldingerne.  

Bilag med undersøgelsen er ikke refereret her, men er vedlagt det samlede materiale.  

 

Ad 4a: Resultatet af undersøgelsen er noteret. Den indgår 

som en del af den samlede politiske afvejning af projektet. 

  

Borgere 

5 Kirkegade 53 a. Som lodsejer i området har jeg været spurgt om at deltage, men takket nej.  

I forbindelse med det udsendte materiale har jeg følgende bemærkninger og ideer:  

1.   arealet er alt for stort man bør kun opstille solceller på arealet indtil Stauning 

Kommune Plantage 

Se Ad3a. Holdningen er noteret.  

Der indgår i miljøvurderingen af planen, en vurdering af om 

landskabet kan rumme det konkrete projekt. Desuden skal 

der i miljøvurderingen vurderes på projektets påvirkning af 

omgivelserne. 



 
 
 
 
 
 

 

Side 7 af 25 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

2.   hvis ikke så bør arealet kun udlægges syd for Gestengevej  

3.   hvis ikke bør de 3 arealer med "minus" udtages, således at der opnåes et pænere 

visuelt syn. 

Billede af debatoplæg. 

 

b. Der kan intet positivt nævnes ved planlægningen af solceller i området. Det vil gå ud 

over biodiversiteten, fugle- og dyrelivet i området. Og da vi har det store ramsarområde 

Ringkøbing Fjord som opland, vil det gå ud over rasteplads og fourageringsplads for de 

mange tusinde gæs og ænder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad5b: I forbindelse med miljøvurdering af planerne skal der 

laves en vurdering i forhold til Natura2000 mv. 

 

Ad5c: Ved udarbejdelse af lokalplanforslaget skal der 

indarbejdes spredningskorridorer/faunapassager. Omfanget 



 
 
 
 
 
 

 

Side 8 af 25 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

c. Da man afskærer store dele af dyrelivet, bør der i planlægningen laves flere store 

faunapassager i bredden 50-100 m. Jeg har forsøgt i mit forslag 2 og 3 at tage lidt 

hensyn, men slet ikke nok. 

d. Jeg mener at byrådet faktisk er på vej til at nedlægge Dejbjerg som by, og der er jo 

noget galt når planlæggerne tilbyder "hold kæft bolsjer" i millionklassen, til boligejere i 

Dejbjerg, så er de jo selv klar over at projektet er ude af proportion.  

e. Kommunen mangler en overordnet planlægning for solceller, det kan jo ikke være 

meningen at der skal placeres omkring 1000 ha i vores nær område, her tænkes især på 

områderne Gestengene, Lem Kær og Velling Mærsk. Vi er totalt mættet af energi planer. 

Det ender med at det bliver "Naturens fattigdom i stedet for Naturens Rige. 

f. Det at projektmagerne melder ud at det er solgt og oveni købet til et udenlandsk 

selskab, er det for at lægge pres på byrådet? jeg fatter ikke at vi skal lægge arealer til, vi 

ser jo tydeligt effekten ved vindmøllerne der står stille og det er jo oplyst fra 

videnskabelig side at der overhovedet ikke er behov for mere strøm i Danmark. 

g. Det koster jo de danske skatteborgere store beløb, når Energinet skal etablere 

forsyningsvej, for at komme af med strømmen. (skal der her opføres store 

transformatorstationer og luftledninger? eller hvad?) (se Vesterhav Syd). 

h. Jeg mener at, beslutningen skal skrinlægges og i det mindste udskydes til efter 

kommunalvalget. Det har jo ikke været muligt at få en ordentlig dialog/møder med 

borgerne i lokalområderne på grund corona pandemien. 

Jeg mener ikke det udsendte materiale giver et retvisende billede, når medsendte foto er 

med et stationært solcelleanlæg, og illustrationen på side 4 ligner en vindmølle. Ligeledes 

er kortet meget utydeligt man kan ikke se hverken veje, vandløb eller 

markafgrænsninger. 

og størrelsen af disse vil blive vurderet i forbindelse med 

udarbejdelse af lokalplanforslaget. 

 

 

Ad5d: Holdningen er noteret. 

 

 

Ad5e: Byrådet har indarbejdet retningslinjer for større 

solcelleanlæg i kommuneplanen. Retningslinjerne ligger til 

grund for den politiske igangsætning af sagen. 

 

Ad5f: Planlægningen regulerer ikke ejerforhold. Der er tale 

om privat retlig aftale, som kommunen ikke er involveret i.  

 

 

Ad5g: Holdningen er noteret. 

 

 

Ad5h: Holdningen er noteret. Planmaterialet kommer til at 

indeholde bedre kort og visualiseringer. Planforslagene vil 

blive sendt i høring. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 9 af 25 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Jeg kan ikke forstå at kommunes udvalg ikke har bedt projektmagerne opsætte et mobilt 

prøvemodul, så folk ved selvsyn kunne se påvirkningen i naturen. 

 

6 Lodsejerstyre-

gruppen og 

berørte 

lodsejere 

a. I forbindelse med den igangværende høring om Solparken i Gestenge, ønsker 

undertegnede at få udvidet arealafgrænsningen af solcelleparken, med yderligere to 

mindre områder. Det drejer sig om ca. 21,9 ha. placeret mod øst - ca. midt i området - 

og ca. 0,14 ha. placeret mod vest langs Ulfkærvej. 

Se vedlagte kortbilag, hvor de to ekstra arealer er indtegnet. 

Ønsket om at inkludere de i alt ca. 22 ha i det samlede projekt er i overensstemmelse 

med den indgåede samarbejdsaftale mellem de nærmeste naboer, lodsejere og GreenGo, 

og øger dermed udnyttelsesgraden af området med deraf højere energiproduktion, øget 

CO2 reduktion samt større bidrag til lokalområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad6a: Ønsket om at udvide solcelleprojektet-området er 

noteret.  

Det fremgår af debatoplægget, at afgrænsningen kan blive 
justeret, blandt andet på baggrund af indkomne ideer og 
forslag, uden fornyet indkaldelse af ideer og forslag. De nye 
arealer skal omfattes af en miljøvurdering. Indenfor de cirka 
22 hektar ligger en eksisterende bolig som forventes 
nedlagt. 

Nedenfor er oplistet fordele og ulemper ved udvidelsen: 

Fordele: 

 Landskabet vurderes at kunne rumme udvidelsen 
af projektområdet.  

 De nye arealer ligger i tilknytning til det 
eksisterende projektområde 

 Hovedparten af de nye arealer ligger i tilknytning 
til andre tekniske anlæg - vindmøller 

 Cirka 13 hektar ligger på lavbundsarealer 

Ulemper: 

 Cirka 0,14 hektar af de nye arealer ligger inden for 
åbeskyttelseslinjen 

 Cirka 0,14 hektar af de nye arealer ligger i 
landskaber med geologisk bevaringsværdier 

 Cirka 7 hektar ligger i et område udlagt til 
potentielt affaldsbehandlingsanlæg 



 
 
 
 
 
 

 

Side 10 af 25 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

 

 

Kort med projektområde Gestenge 

 

 

 Cirka 0,14 hektar ligger inden for pumpelag 

Landskab og bindinger: 

Administrationen har tidligere foretaget en overordnet 
landskabsvurdering, hvor de nye arealer også indgik. Det 
vurderes, på baggrund af beplantningsstrukturen, de få 
boliger og den begrænsede færdsel i området, samt de 
begrænsede udsigter fra højtliggende områder, at der kan 
indpasses solceller i landskabet, og at påvirkningen vil være 
moderat, men ikke væsentlig. Se bilag. 

Det skal afklares om området udlagt til potentiel 
affaldsbehandlingsanlæg, kan udgå af kommuneplanen til 
fordel for solcelleprojektet. 

Administrationens vurdering af sagen: 

Det er administrationens vurdering at de cirka 22 hektar 
kan indgå i den videre planlægning af projektet da 
fordelene ved projektet opvejer ulemperne. Desuden skal 
der kunne redegøres for en acceptabel indpasning i 
landskabet. Planlægningen skal forholde sig til eventuelle 
bindinger i området. 

Det er op til en politisk beslutning om hvorvidt planområdet 

skal udvides. 

7 Dejbjergvej 18 a. Som John G. Christensen sagde til den virtuelle borgermøde den 26. maj, så er 

kommunen her for at lytte. Jeg bliver nødt til at tro på, at det faktisk er rigtigt. At der 

faktisk bliver lyttet til beboerne i lokalsamfundet. 

Ad7a: Holdningen er noteret.  

Byrådet har modtaget en ansøgning og har besluttet at 

igangsætte planlægningen for projektet. De modtagne 



 
 
 
 
 
 

 

Side 11 af 25 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

I mit univers har dette efterhånden lange forløb omkring solceller ikke vist det i særlig høj 

grad. At der faktisk bliver LYTTET.  

Green GO Energy lagde på den første borgermøde i 2019 op til, at der ikke blev et 

projekt, hvis ikke de havde lokalbefolkningens opbakning. Energiforeningens 2 

brugerundersøgelse har vist, at der ikke er opbakning til projektet. Seneste undersøgelse 

viste det sig, at over 70 % var imod det projekt, som der er ansøgt om. I mit univers er 

det ikke lokalopbakning! 

Kommunen har i deres retningslinjer for større solcelleanlæg bl.a. skrevet, at det er en 

stor fordel hvis lokalbefolkningen kan organisere sig. 

Det har vi gjort herude, og Energiforeningen har lagt et kæmpe stykke arbejde i denne 

proces. Det store omdrejningspunkt for lokalbefolkningen har været størrelsen af 

anlægget. Projektet er godt nok gået ned, men det kan man jo altid gøre, når man 

vælger et udgangspunkt på 460 hektar, og det ville ikke undre mig, hvis planen helt fra 

start har lagt på en ca. størrelse på det nu ansøgte. På papiret ser det jo så ud som om, 

det er blevet lyttet. (og nu er der jo vist 22 hektar oveni de 367 hektar i spil…) 

Lokalbefolkningen er ikke imod solcellepark i Gestenge, og den første 

brugerundersøgelsen lavet af energiforeningen viste, at størstedelen af medlemmerne 

godt kunne acceptere en solcelleanlæg på ca. 150 hektar.  

Men det valgte både lodsejere, projektmager og byrådet at overhøre, og har lagt sig fast 

på de 367 hektar. 

Hvorfor?  

Hvorfor har lodejerne på lokalbefolkningens vegne valgt at afkast til området er vigtigst? 

Hvordan kan de få lodsejere vælge på andres vegne? De fleste af os, der bor her, og har 

tilknytning til området ser andre værdier end penge. 

bemærkninger indgår i den politiske afvejning af projektet. 

Der vil efterfølgende blive udarbejdet planforslag og en 

miljørapport som vurderer på projektets påvirkninger af 

omgivelserne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 12 af 25 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Kopi af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Følgende er fra ansøgningen om udarbejdelse af plangrundlag: 

I foråret 2020 foreslår ”Energiforeningen” at projektet reduceres yderligere til mellem 150 

- 200 ha. Et projekt af denne størrelse gør det imidlertid ikke muligt at bibringe 

lokalsamfundet den kompensationspakke, som er aftalt i processen, og som bidrager med 

ca. 19 mio. kr. i lokale tiltag og i en lokal fond som skal bestyres af borgere fra området. 

Da det er et kardinalpunkt for lodsejerne, at projektet bidrager markant til 

lokalsamfundet, ansøges der derfor om et projekt på ca. 367 ha. 

Hvorfor så byrådet ikke på, at her havde de faktisk mulighed for at fremme den grønne 

omstilling, samtidig med der ville være en opbakning af dem, der bor der? Er der nogen i 

byrådet, der er blevet blindt forelsket i dette projekt? Er der nogen i byrådet, der har 

skjulte alliancerne med lodsejerne/projektmagere, måske endda på forhånd næsten lovet, 

at dette projekt nok skal gå igennem? Er man så forhippet på at fremstå som grøn 

kommune, at man glemmer, at der faktisk også er borgere, der skal tages hensyn til?  

Hvorfor har Green Go Energy glemt deres første udtalelse om, at det var vigtigt med 

lokalbefolkningens opbakning? Måske fordi projektet skulle have en vis størrelse, før det 

var interessant for købere? Projektet er åbenbart lige blevet solgt til Tyskland……. 

Hvordan kan et projekt sælges, før den er vedtaget? Man sælger da ikke skindet, før 

bjørnen er skudt, eller?? 

Jeg har ikke meget forstand på det tekniske inden for solceller, men det undrede mig til 

infomødet, at der var flere ubekendte i forhold til projektet både mht. udgifter vedr. 

transmissionsnettet, hvor lovgivningen er under dannelse og der afventes regler, og mht. 

CO2 kvoter og certifikater. Er det hele ikke lidt usikkert? 

Man hører, hvad man vil høre. Det gør vi alle, men som politiker valgt af folket har man 

en særlig forpligtigelse i, at man ikke bliver så forelsket i egen ide, at man ikke kan se 

virkeligheden.  

Borgmester Hans Østergaard udtalte sig til avisen den 5. maj 2021:  
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Jeg har forstået det sådan, at man i området helt generelt er tilfredse med det, der er 
kommet ud af forløbet. Ikke alle er selvfølgelig lige begejstrede; sådan vil det altid være, 
når man planlægger et projekt i den størrelsesorden. Men min oplevelse er, at der har 
været en god proces i området. 
 
Her må jeg korrigere: Det er IKKE SANDT, at man i området helt generelt er tilfredse 
med det, der er kommet ud af forløbet. Jf. brugerundersøgelsen, som jeg ved, 
Energiforeningen i denne uge har sendt til kommunen.  
Hans Østergaard kan måske også være misinformeret, når projektmagere skriver, det har 
været en god proces/dialog og visse lodsejere går rundt og spreder et budskab om, der er 
opbakning.  
 
Man hører let det, der passer til ens overbevisning. Og Energiforeningens 2 
brugerundersøgelser passer åbenbart ikke ind i den overbevisning. Og ja der har været 
dialog, og også med små hensyn til os, men om dialogen har været god, synes jeg, kan 
diskuteres - jeg vil mere sige, at det har været en svær opslidende kamp uden 
ønskværdig resultat til vores side.  
 
Måske sir man, der bliver lyttet, men det ændrer ikke ved min og mange andres følelse af 
IKKE BLIVE HØRT. 
Minder lige om, at man ikke skal negligerer projektets omfang - Danmarks største 
solcelleanlæg i et område med få kilometers afstand til 2 kæmpe testmøller i Velling og 
Lem Kjær projekt. Det er på nippet til rovdrift på de lokale især i Dejbjerg, Lem og 
Velling. Mon ikke nogen mister deres plads i byrådet, når der bliver kommunevalg til 
efteråret?  
 
John G Christensen udtalte sig til infomødet den 26. maj: 

Vi er den største kommune i Danmark, vi har 149.000 hektar, 17.000 hektar 

lavbundsjord, drikkevands-interesser mv. på 44.000 hektar. i alt 55.000 hektar egnede 

arealer, men om det kan bruges, det afhænger af, når vi lægger det sammen med vores 

landskabskarakteranalyse. Der vil være nogle, der er oplagt, fordi det er lavbund eller 
drikkevareinteresser, men landskabsmæssigt kan det ikke ligge her. 

Hvorfor så udvælge et projekt, der ikke er lokalforankret og hvor kun ca. 100 ha af 

projektet ligger på humusjord, og resten ca. 250 ha på egnet landbrugsjord? Visse 

lodsejers interesser må i så fald vægte højere i byrådet end miljøhensyn? Det kan da 

undre en, når kommunen vil promovere sig som grøn kommune? 
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Og hvorfor dette projekt, når kommunens landskabsanalyse fra 2019 jf. område 14 

udpeger dette landskabsområde som værende sårbar overfor nye tekniske anlæg og har 

fået målsætningen ”Beskyt”? 

Jeg håber, byrådet får øjnene op for, hvad de har gang i og at de tør at lytte. 

Jeg er i hvert fald imod den ansøgte projekt! 

8 Dejbjergvej 18 Jeg er imod det ansøgte projekt. 

a. Danmarks største solcellepark - det er, hvad der kan blive virkelighed i vores skønne 

område med store vider ved Dejbjerg. Det vil give en kæmpe visuel aftryk og påvirkning i 

landskabet. 

Fra vores matrikel kan vi se ud over disse store arealer. Vi ser allerede nu vindmøller 

både i Velling, Gestenge og Lem Kjær, og faktisk også møllerne i No og Brejning. 

Området kan ikke bære flere kæmpemæssige tekniske anlæg. 

Til infomødet blev vi opfordret til at komme med eksempler på steder, hvorfra der kunne 

ønskes en visualisering. 

Jeg vil gerne have en visualisering af en evt. solcellepark fra vores indkørsel ud over 

området, med de allerede eksisterende anlæg. (også en visualisering af et evt. nyt Lem 

Kjær med alt, hvad det idebærer). Derudover også visualisering på Uglbjergvej mellem 

Dejbjerg by og Dejbjerglund Efterskole. 

b. I forhold beplantning: Hvis beplantningen skal være 3 - 4 meter høj, hvilke realistiske 

tanker har man gjort sig omkring art? Det skal vel ikke være løvfældende træer, da det 

kun vil afskærme det halve af året? Hvor lang tid vil der ifølge beregninger gå, fra der 

plantes til afskærmningen får sin fulde højde/dækevne? Herunder bør der også tages 

hensyn til, at vinden fra vest i det åbne landskab forsinker normal vækst?  

 

Ad8a: Holdningen er noteret. I forbindelse med 

udarbejdelse af lokalplanforslaget skal det vurderes hvor og 

hvor mange visualiseringer der skal laves. Ved valg af 

visualiseringspunkter vælges repræsentative lokationer. 

Ønskerne vil indgå i vurderingen. Der foretages kun 

visualiseringer af det konkrete projekt ved Gestenge. 

Såfremt der skal gennemføres en planlægning ved Lem Kær 

vil dette projekt blive visualiseret i den forbindelse. 

 

 

 

Ad8b: I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget 

vil kravet til beplantning blive fastlagt. Det forventes at der 

stilles krav til egnstypisk/egnskarakteristisk, hjemhørende 

beplantning, som er en kombination af stedsegrønt og 

løvfældende beplantning.  

Valg af beplantning skal være med til at sikre at 

afskærmningen bliver tæt og i en tilfredsstillende højde 

inden for en overskuelig årrække. 
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c. Hvornår er man berørt nabo? Ja det er man, når man i sin daglige færden kan se 

solcelleparken. Det er vi rigtig mange, der kan. Man er også berørt nabo, når ens 

nabo/andre i lokalsamfundet er meget berørt. Vi hører jo sammen i et lille lokalsamfund. 

Vi kender hinanden og betyder noget for hinanden. 

d. Et lokalsamfunds styrke er sammenhold og glade trygge borgere. 

Vi har her i området været igennem en proces for ca. 6 år siden, hvor samme 

lodsejergruppe ønskede at stille 25 kæmpe vindmøller op i Gestenge. Det blev heldigvis 

ikke til noget, men det skabte splid mellem partnerne.  

Nu er lodsejergruppe igen på spil med et nyt kæmpe projekt, og det har vi bare ikke brug 

for. Vi har ikke brug for splid og bekymringer.  

Der bruges en masse energi på at kæmpe, og i dette projekt kan man bekymre sig om, 

om det overhovedet nytter. Der sker en masse ting ”under bordet” med skjulte 

dagsordner fra dem, vi skal prøve at arbejde sammen med og være i dialog med.  

Energiforeningen har lagt et kæmpe stykke arbejde i at fremme dialog. Foreningen har 

helt fra start ikke været en ”modstandsforening”, men åben for alle. Lodsejerne er fx 

også medlemmer.  

Der har været dialog om placeringen af parken, og der er lavet justeringer, men selve 

størrelsen har ikke ændret sig det helt store, og det har været det, folk har ønsket 

allermest. Nemlig en mindre udgave. Energiforeningen har aldrig været ude og sige: Nej 

tak til solceller. Befolkningen har ikke stået på bagbenene, men endda kommet med et 

udkast til et acceptabel størrelse. Det er bare ikke blevet hørt. 

Energiforeningens 1. brugerundersøgelse havde ikke den store effekt på byrådet, og blev 

nærmest negligeret af John G. Christensen, som udtalte, at 300 medlemmers mening 

ikke talte. Om der vil blive sagt det samme om den nyeste brugerundersøgelse, hvor over 

70 % er imod projektet, bliver interessant. I så fald skal kommunen overveje, om man 

Ad8c: Normal praksis i solcellesager er, at naboer i en 

afstand op til 500 meter fra solcelleprojektområdet 

orienteres direkte i E-boks om de offentlige høringer. I 

dette tilfælde er høringsområdet udvidet betydeligt i østlig 

og sydlig retning på grund af højdeforskellene i 

Dejbjergområdet sammenlignet med solcelleområdet. 

 

Ad8d: Holdningen er noteret.  

De modtagne bemærkninger indgår i den politiske afvejning 

af projektet. 
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faktisk mener det, når man opfordrer en lokalbefolkning til at organisere sig. Ellers kan de 

lige så godt sige: ” Vi har bestemt os på forhånd, og vores interesser, økonomi og 

alliancer betyder mest” 

9 Bakkedraget 62 a. Hvis planen for solceller området føres ud som skitseret, vil Industriområdet ved Lem 

St. blive umuliggjort for fremtiden. 

Lem St. vil med forligende planer for diverse planer for solceller og vindmøller blive total 

indkredset mod syd, mod vest mod nord. Meget uheldigt for fremtidig bysamfund i <Lem 

St. 

Ad9a: Solcelleprojektet ligger uden for kommuneplanlagte 

(2021-2033) erhvervsområder i Lem St. Generelt når 

kommunen planlægger for tekniske anlæg er der fokus på 

ikke at begrænse erhvervsområder og byudvikling i øvrigt. 

10 Dejbjergvej 7 a. Jeg vil gerne give min tilkendegivelse angående solcelleparken i Gestengen. Jeg er ikke 
i mod solceller, men jeg synes, at det er en alt for stor solceller park i vores naturskønne 
område, ligeledes er der en meget stor modstand fra lokalbefolkning.  
Jeg kan som lokal landmand ikke forstå at man vil bruge godt landbrugsjord til dette 
formål. Der dyrkes både kartofler og majs på store dele af området og med gode 
vandings muligheder, det kalder jeg ikke dårlige lavbundsjorde.  
Folketinget vil tage store arealer med Tørve/humus jorde ud af dyrkning, da disse frigiver 
en masse co2 ved dyrkning. Vi har en stor område med dette ca. 1 km længer mod vest 
fra gestengen, hvorfor flyttes solcelleparken ikke derover, hvor den chikanere mindst 
muligt.  
Vi får brug for alt den gode landbrugsjord, som vi har i kommunen, for at bibeholde alle 
de arbejdspladser landbruget giver, og som er med til at holde de små samfund i gang.  
 
Jeg har følgende spørgsmål:  

b. 1) Tænker i på de lodsejere i projektet eller den mest miljømæssige placering? 
  
c. 2) Hvorfor skal projektet ikke på lokale hænder fremfor tyske investeringsforeninger. Vi 
får også brug for co2 kvoter her i kommunen, landmænd, fabrikker og andre 
erhvervsdrivende, det vil give en større forståelse og medindflydelse i projektet.  
 
d. 3) Hvorfor skal vi have 363 ha når lokalbefolkning synes det er for stort?  
 
e. 4) Er der overhovedet plads til flere grønne projekter i vores område, lem kjær -
tændpibe, når vi gerne vil styrke lokalområdet og ikke skabe splid? 
  
f. 5) Kan vi overhovedet bruge alt den el? når vores store vindmøller i området står stille, 
når det blæser bare lidt, bør denne energi ikke udnyttes først?  

Ad10a: Holdningen er noteret. Forbruget af landsbrugsjord 
indgår som en del af den politiske afvejning af projektet. 
 
Ad10b: Kommunen har modtaget en ansøgning på et 
konkret solcelleprojekt. Byrådet har valgt at igangsætte 
planlægningen for det pågældende solcelleprojekt. I 
ansøgningen har man bl.a. lagt vægt på at benytte 
lavbundsarealer, vælge områder med få naboer og områder 
med så få bindinger som muligt.  
 
Ad10c: Kommunen er ikke involveret i aftaler der foregår 
mellem solcelleopstiller og købere af projektet. 
Planlægningen regulerer ikke ejerforhold. Uanset 
ejerforhold bidrager projektet til kommunens strategiske 

energiplan om at blive 100% selvforsynende med 
vedvarende energi.  
 

Ad10d: Byrådet har efter en politisk afvejning af projektet 

valgt, at igangsætte planlægningen for det pågældende 

solcelleprojekt på ca. 367 hektar.  

 
Ad10e: Byrådet har valgt at igangsætte planlægningen for 
1000 hektar solcelleanlæg, herunder det aktuelle projekt 
ved Gestenge. Herudover er planlægningen igangsat for 
Lem Kær-projektet. Planprocesserne skal bl.a. forholde sig 
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Jeg synes at kommunen skal tænke sig godt om inden i giver tilladelse til dette projekt, 

når først området er hegnet ind og solgt har vi ingen indflydelse mere de næste 30 år det 

vil være til stor skade for området. 

 

Kort med lavbundsarealer og projektområde. 

 

 

til hvorvidt området kan rumme de forskellige projekter og i 
hvilken form. 
Byrådet har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt en 
bearbejdet udgave af det ansøgte solcelleprojekt ved 
Tændpibe skal igangsættes. Denne stillingtagen afventer 
evaluering af solcelleplanlægningen som forventes 
gennemført senest medio 2022. 
 
Ad10f: Holdningen er noteret. Solcelleprojekt Gestenge 
bidrager til kommunens strategiske energiplan om at blive 
100% selvforsynende med vedvarende energi.  

11 Gl. Dejbjergvej 

5 

a. Nyt borgermøde 
 
VVM skal være lagt an på høringer, hvor alle har mulighed for at komme til orde. Det 
mener vi ikke har været tilfældet i projektet ved Gestenge. Vi vil derfor foreslå at der 
afholdes et nyt borgermøde hvor borgerne reelt får mulighed for at komme med 
spørgsmål og kunne indgå i en dialog med kommunen. 

Ad11a: Holdningen er noteret. Det forventes ikke, at der 
afholdes endnu et informationsmøde/borgermøde i 
foroffentlighedsfasen. I offentlighedsfasen forventes der 
afholdt et borgermøde. 
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Enten et fysisk møde eller et onlinemøde via teams, skype, zoom eller anden platform 
hvor mundtlig kommunikation er muligt. Det skal pointeres at et fysisk møde bør vælges 
hvis der er mulighed for det. 
Det møde der blev afholdt online d. 26. maj 2021 var ikke et reelt borgermøde eftersom 
dialogen var ensidig. Borgerne havde kun mulighed for at ytre sig på skrift, og selvom vi 
selvfølgelig skal tage hensyn til Covid19 bør borgernes stadig have en reel mulighed lov 
til at komme mundtligt til orde. Det er langt fra alle borgere der har lyst til at ytre sig 
skriftligt. 
 
b. Alternative størrelser og placeringer 
Vi vil opfordre til at der ses på alternative placeringer. Meget tidligt i processen blev 
projektet solgt til en tysk pensionsfond, og derfor har projektudviklerne ikke været 
motiveret for at se på reelle alternative løsninger af nogen art – hverken placering eller 
størrelse. Projektudviklerne har derimod købt sig til tavshed blandt naboerne, og nogle af 
de mest kritiske borgere. 
Den manglende motivation til reelle drøftelser med borgerne, og den valgte metode med 
at købe sig til tavshed ved de mest kritiske borgere har resulteret i en total splittelse af 
lokalsamfundet. 
 
c. Strømbehov 
Forskning viser, at der ikke er et stort strømbehov i Vestjylland, og det vil derfor give 
mere mening af placere solcellerne på industritage i storbyerne, frem for på dyrkbar 
landbrugsjord i Vestjylland. 
Vi vil derfor opfordre til, at planlægningen stilles i bero indtil et strømbehov, kan 
dokumenteres, og indtil der er en løsning på, at få strømmen tilkoblet 
transmissionsnettet. 
 
d. Jordforhold 
Alternativt vil vi foreslå at mindske parken betragteligt (under 150 ha), og placere den på 
arealer der er udpeget af regeringen som arealer der bør udtages af landbrugsdriften 
(humus jord). 
Projektområdet ligger i dag primært i et område med almindelig lavtliggende agerjord. 
Almindelig dyrkbar agerjord udgør ca. 250 ha ud af de 367 ha der er søgt om. Det var 
dermed dybt fejlagtige oplysninger, der blev fremlagt på borgermødet d. 26. maj, hvor 
det blev påpeget, at der var 313 ha som regeringen ønsker skal udgå af landbrugsdriften 
når det reelle tal kun er ca. 117 ha. 
Vi har vedlagt et kort der viser de arealer som regeringen ønsker at udtage af 
markdriften, og som man derved bedre kunne argumentere for kunne anvendes til 
solceller. Det vil være muligt at placere hele arealet indenfor de arealer som regeringer 
ønsker skal udgå af landbrugsdriften ved at rykke projektet mod nordvest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad11b: Holdningen er noteret. Kommunen har modtaget en 
ansøgning på et konkret solcelleprojekt. Byrådet har valgt 
at igangsætte planlægningen for det pågældende 
solcelleprojekt. Det er det ansøgte solcelleprojekt som 
Byrådet forholder sig til, om man vil give tilladelse til. 
 
 
 
 
 
 
Ad11c: Holdningen er noteret. Solcelleprojekt Gestenge 
bidrager til kommunens strategiske energiplan om at blive 
100% selvforsynende med vedvarende energi. 
 
 
 
 
Ad11d: Forslaget/holdningen er noteret. 
 
Kommunen stiller ikke krav om at solceller skal placeres på 
lavbundsarealer eller dårlig landbrugsjord. Vi anerkender, at 
man med fordel kan anvende dårlig landbrugsjord til 
solceller og at der er klima – og naturmæssig fordel 
forbundet hermed. Anvendelse af landbrugsjord indgår i den 
politiske afvejning af projektet. 
Der er ca. 330 hektar inden for projektområdet, som i 
Ringkøbing-Skjern Kommunes kommuneplan er registreret 
som lavbundsarealer.  
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Det vil stadig være naturmæssigt og kulturmæssigt en voldsom belastning af området, 
men det vil i det mindste ikke være på bekostning af landbruget og arbejdspladser i 
landbruget. 
 

Kort med lavbundsarealer og projektområde. 
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Kort med lavbundsarealer. 

 
 
e. Højdeforskelle 
Vi vil desuden opfordre til at er ses nærmere på det uheldige i at placere en solcellepark i 
nærheden af Dejbjerg som ligger meget højt, og som derved bliver visuelt stærkt 
påvirket af at få Nordeuropas største solcellepark som nabo. Der må kunne findes 
områder der er mindre påvirket af højdeforskelle og dermed bliver mindre synligt end 
området i Gestenge. 
Vi vil gerne opfordre til at der også der laves visualiseringer fra Gl. Dejbjergvej 5 og fra 
udgangen af Skoven bagvej Gl. Dejbjergvej 5. Vi har desuden set de visualiseringer der 
allerede er lavet, og vi skal stærkt opfordre til at der laves nye, og at de næste billeder 
bliver taget i klart vejr. 
Kortet nedenfor viser at der er store forskelle på koten i Gestenge og Dejbjerg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad11e: Forslaget/holdningen er noteret.  

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget skal det 

vurderes hvor og hvor mange visualiseringer der skal laves. 

Ved valg af visualiseringspunkter vælges repræsentative 

lokationer. Ønskerne vil indgå i vurderingen.  
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Kort med terrænkoter. 

 
Koten omkring solcelleparken er ca. 2m, ved Skrænten i Dejbjerg er den ca. 28m, ved Gl. 
Dejbjergvej 5 er den 34m og ved indgangen til skoven er den ca. 40m. 

 

12 Dejbjergvej 3 Som beboer på Dejbjergvej i Stauning, ca. 1 km fra den evt. kommende park, vil vi gerne 

give vores mening til kende angående Solcelleparken, som er under behandling i 

Ringkøbing-Skjern kommune.  

a. Vi er stærk modstander – ikke af solcelleparker generelt, men af den størrelse som 

man lægger op til. Vi synes at man pålægger de næste generationer en ændring af 

naturen, som vi ikke kan være bekendt. Ser vi 30 år frem, vil en del af både lodsejer og 
beslutningstagerne enten ikke bo i området eller være på denne jord længere. Det vil 

Ad12a: Holdningen er noteret. 
 
Via lokalplanen sikres det, at solcelleparken skal reetableres 
når anlægget ikke er i drift længere. Ophører brugen af 
solcelleanlægget, skal solcelleanlægget inkl. fundamenter, 
tekniske anlæg og installationer, trådhegn, skilte samt 
arbejdsarealer og veje, der alene anvendes til 
solcelleanlægget, fjernes af solcelleejer inden ét år efter, at 
driften er ophørt. 
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sige, at det er de næste generationer, som skal leve med de beslutninger som vi tager 

nu.  

Risikoen for at kommunen pludselig kommer til at stå med en stor ubrugelig solcellepark 

og reetablering af et stort område, kan synes stor. Parken er sandsynlig ejet af et tysk 

selskab, og hvordan sikrer man sig, at de penge som skal afsættes efter 15 år til at rydde 

op, at de er der når det skal ske. Var området mindre – vil risikoen også blive det 

mindre.  

b. X arbejder ved landbruget, og kommer dagligt i området. Efter hans opfattelse så er 

under halvdelen af jorden lavbundsjord, så det er ganske uforståeligt, at man vil 

nedlægge så meget god landbrugsjord, når der nu i så stor en kommune, vil kunne findes 

jord som er mere egnet. Det er fra landspolitisk, landbrugsorganisationer og 

naturfredningsforeningers side, lagt op til at når der tages landbrugsjord ud af drift, så 

skal det være den jord, som giver mest mening at udtage, dvs. lavbundsjord. Det synes 

vi slet ikke at Ringkøbing-Skjern kommune tager til efterretning eller at det er noget som 

fylder politisk.  

c. Politisk er der ikke meget godt at sige om processen. Byrådet har alt for sent, kommet 

på banen og har ikke haft nogen holdning til dette inden det er for sent. Man har besluttet 

at efter de første 1.000 HA vil man tage op til fornyet overvejelser hvor parker skal ligge. 

Hvorfor gøre det på bagkant og ikke på forkant, inden der gives tilladelse til nogen 

parker. Vi står jo ikke ligefrem og mangler strøm eftersom møllerne ofte står stille.   

d. Mange borger har svært ved at se logikken i hele kommunes energipolitik. En del 

vindmøller kører jo nærmest kun i stille vejr. Ja faktisk er det blevet nutidens vindmåler – 

drejer vindmøllerne så blæser det ikke så meget 😊  

Resultatet af alt dette, giver grobund for rygtedannelser, både om vennetjenester, 

kammerateri, aftalt spil – og alt muligt andet. Det kan hverken borgerne eller 

byrådsmedlemmer være tjent med, men er desværre et resultat af den svage politiske 

håndtering.  

Arealer, der før etablering af solcelleanlæg var 
landbrugsarealer, skal af solcelleejer reetableres til 
landbrugsmæssig drift. 
 
Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket inden ét år, kan 
kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens 
regning.  
Kommunen opfordrer grundejeren til at indgå en privatretlig 
aftale med mølleejeren om fjernelse af de tekniske 
installationer efter endt drift, f.eks. i form af en 
bankgaranti. 
 
Ad12b: Holdningen er noteret. 
Kommunen stiller ikke krav om at solceller skal placeres på 
lavbundsarealer eller dårlig landbrugsjord. Vi anerkender, at 
man med fordel kan anvende dårlig landbrugsjord til 
solceller og at der er klima – og naturmæssig fordel 
forbundet hermed. Anvendelse af landbrugsjord indgår i den 
politiske afvejning af projektet. 
Der er ca. 330 hektar inden for projektområdet, som i 
Ringkøbing-Skjern Kommunes kommuneplan er registreret 
som lavbundsarealer.  
 
Ad12c: Holdningen er noteret. 
Byrådet har besluttet, at der i første omgang planlægges for 
1000 hektar solceller. Herefter evalueres projekterne samlet 
inden der tages stilling til flere projekter. Ved evalueringen 
kigges bl.a. på geografi, hvordan har lokalbefolkning 
reageret og hvordan har projektmager og lodsejere 
inddraget lokalbefolkningen i projektet. 
  
Ad12d: Holdningen er noteret. Solcelleprojekt Gestenge 
bidrager til kommunens strategiske energiplan om at blive 
100% selvforsynende med vedvarende energi. 
 

13 Borger-adresse 

ukendt. 

a. I forbindelse med planlægning af solcelleparken ved Gestenge, er lokalbefolkningen af 

RKSK, blevet opfordret til at organisere sig mhp. samlet at kunne deltage i en dialog med 

projektmager og kommune. Lokalbefolkningen har gjort som RKSK har opfordret til og 

organiseret sig i en Energiforening mhp. at skabe dialog. Der har været en vis dialog 

mellem projektmager og Energiforening, men denne dialog har ikke skabt enighed 

Ad13a: Holdningen er noteret. 
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mellem parterne. Selv om kommunen er blevet informeret om det modsatte fra 

projektmagers side. Det har været med til at skade det ellers gode lokale sammenhold, 

som er i området, idet folk er blevet spillet ud mod hinanden. Det er ærgerligt, at vi i 

lokalbefolkningen har brugt tid og energi på at skabe en dialog, lave 

spørgeskemaundersøgelser for at imødekomme kommunens opfordring, uden det har ført 

til nævneværdige ændringer i projektet.  

I den videre proces bør man fra kommunens side, i større grad end hidtil, inddrage og 

lytte til lokalbefolkningen for at sikre størst mulig opbakning. 

 

 

14 Borger-adresse 

ukendt  

a. Til byrådsmødet d. 17. nov. blev anmodningen om igangsættelse af plangrundlag for et 

solcelleanlæg ved Gestenge godkendt. Samtidig blev det nævnt, at projektet skulle ses i 

sammenhæng med øvrige ansøgte tekniske anlæg i nærområdet. Disse er: 

- Lem Kær energitestprojekt ligger cirka 2,7 kilometer nord for Gestenge 
projektområdet. Planlægningen er igangsat. 

- Solcelleprojekt Vennervej (cirka 64 hektar) ligger cirka 1,5 kilometer nord for 
Gestenge projektområdet. 

- Solcelleprojekt Tændpibe (cirka 300 hektar) ligger cirka 125 meter vest for 
Gestenge projektområdet. Projektet er ansøgt. 

 

I referatet fra byrådsmødet d. 17. nov. står bl.a.: ”Ud fra en landskabsmæssig 

betragtning finder administrationen det meget usikkert, om alle 4 projekter kan 

gennemføres, da den samlede påvirkning fra projekterne vurderes at medføre en 

væsentlig påvirkning af landskaberne.  

Administrationen vurderer, at landskabet ikke vil kunne rumme alle 4 projekter”.  

- Det må jo betyde, at projekterne skal reduceres, eller nogle af dem 

nedstemmes. 

Ad14a: Byrådet har valgt at igangsætte planlægningen for 
1000 hektar solcelleanlæg, herunder det aktuelle projekt 
ved Gestenge. Herudover er planlægningen igangsat for 
Lem Kær-projektet. Planprocesserne skal bl.a. forholde sig 
til hvorvidt området kan rumme de forskellige projekter og i 
hvilken form. 
Byrådet har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt en 
bearbejdet udgave af det ansøgte solcelleprojekt ved 
Tændpibe eller projektet ved Vennervej skal igangsættes. 
Denne stillingtagen afventer evaluering af 
solcelleplanlægningen som forventes gennemført senest 
medio 2022. 
Ved evalueringen kigges bl.a. på geografi, hvordan har 
lokalbefolkning reageret og hvordan har projektmager og 
lodsejere inddraget lokalbefolkningen i projektet.  
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b. Teknisk forvaltning og økonomiudvalget indstiller alligevel anmodningerne til 

godkendelse, og på samme byrådsmøde fortæller John G. Christensen, som formand for 

Teknik og Miljø, at der vil blive udarbejdet en temaplan for Ringkøbing Skjern Kommune i 

forhold til opstilling af solcelleparker. 

Det glæder mig, at teknik og miljø vil udarbejde en temaplan for opstilling af 

solcelleanlæg, da en sådan temaplan vil skabe en gennemsigtighed for borgerne. Men det 

er uforståeligt for mig, at solcelleprojekterne fik grønt lys til igangsættelse af 

plangrundlag før denne temaplan er færdig. Den korrekte arbejdsgang ville være først at 

udarbejde en temaplan og derefter og ud fra temaplanen godkende de anlæg, som falder 

indenfor planen. 

Det er ikke lodsejere og projektmager, jeg anfægter i dette høringssvar, men den 

politiske håndtering, hvor naboer og borgere kommer i klemme i et ubehageligt magtspil. 

Vi er havnet i en ufrivillig splid, fordi den politiske dagsorden har være utydelig. Vi har 

valgt jer politikere til at træffe store vigtige beslutninger for vores kommune på bedst 

mulig vis, ud fra det fælles bedste.  

Lad os se en færdig temaplan for solcelleprojekter og andre energiprojekter, så vi som 

borgere kan forholde os til det som helhed. Hvad er jeres langsigtede plan for 

energiprojekter i Ringkøbing Skjern kommune. Naturens rige. Der går mange rygter, 

hvilke af dem passer? 

Lige nu føles det som om byrådet prøver at trække noget ned over hovedet på deres 

borgere. Jeg føler, vi som borgere bliver de små, ja måske endda trynet i et politisk spil 

midt i Naturens rige.  

Det er fint, at kommunen med dette projekt kommer langt i den grønne omstilling, og det 

er godt, lodsejerne og projektmagere får en økonomisk gevinst. Vi synes, vi har en bolig 

det smukkeste sted i hele Ringkøbing Skjern Kommune, men vores boligsituation og 

Ad14b: Holdningen er noteret. 
Byrådet har besluttet, at der ikke skal laves en temaplan for 
solceller. 
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drøm om udsigt påvirkes til gengæld negativt af dette voldsomme projekt. Vores ønske er 

stadig, at projektet bliver betydeligt mindre. 

 

 


