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Læsevejledning 
Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af 
området. Hvis der ønskes en ændring af et områdes anvendelse, skal der som hovedregel udarbejdes en 
ny lokalplan for at ændre anvendelsen. 

Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for, jf. Planlovens § 33 stk.1, at ophæve lokalplaner, når plan-
lægningen for området ikke længere findes nødvendig eller ikke er tidssvarende.  
 
Kommunalbestyrelsens beslutning om at ophæve en del af eller en hel lokalplan træffes på tilsvarende 
vis, som når der udarbejdes en ny lokalplan. 
 
Offentlig høring  

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt forslag til ophævelse af en del eller en hel lokalplan, skal forsla-
get offentliggøres i mindst 8 uger. Dette giver borgere og myndigheder mulighed for at komme med be-
mærkninger og forslag til ændringer. 

 
Ophævelse af lokalplanen 
Efter offentlighedsperioden vil kommunalbestyrelsen vurdere alle indkomne bemærkninger og ændrings-

forslag. 
Ved den endelige vedtagelse af forslaget om ophævelsen kan der ske ændringer på grundlag af indkomne 
forslag, bemærkninger og indsigelser. Borgere, der berøres væsentligt af disse ændringer, får mulighed 
for at udtale sig. Herefter kan forslaget om ophævelsen vedtages endeligt. 
 
Miljøvurdering  
Ophævelsen af lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM).  
  
Samlet vurdering  
Idet lokalplanen ophæves, for at muliggøre realisering af planlægning for opførelse af 5 testvindmøller 
med en totalhøjde på op til 180 meter, vurderes de mulige konsekvenser af planens ophævelse, hoved-
sageligt at knytte sig til muligheden for en ændret anvendelse i overensstemmelse med planlægningen 

for testvindmøller ved Sdr. Bork.  

 
Konklusion  
Ringkøbing-Skjern Kommune har på baggrund af ovenstående vurderet, at de væsentlige indvirkninger 
på miljøet, som muliggøres med lokalplanens ophævelse, knytter sig til ændret arealanvendelse i over-
ensstemmelse med lokalplan nr. 444 for testvindmøller ved Sønder Bork, og er derved omfattet af miljø-
vurderingen af planlægningen ved Miljørapport – Miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 

og forslag til lokalplan nr. 444 for testvindmøller ved Sønder Bork.  
 
Miljørapport – Miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til lokalplan nr. 444 for 
testvindmøller ved Sønder Bork er offentliggjort sammen med lokalplanen nr. 444 for et område til test-
vindmøller ved Mærskvej, Sønder Bork.   
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Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:15000. Luftfoto optaget i 2019. 
Området med blå skravering angiver afgræsningen af lokalplan nr. 59, som ved den endelige vedtagelse vil blive op-
hævet i sin helhed. Matrikler er vist med hvidt.  
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Baggrund for ophævelsen 
I henhold til Planlovens § 33 stk. 1 nr. 1 kan kommunalbestyrelsen ophæve lokalplaner, når planlægnin-
gen for et område ikke er nødvendig mere, hvilket er årsag til igangsætningen af ophævelsen af nærvæ-
rende lokalplan 59 for en vindmøllepark på Sdr. Bork Mærskenge.  
 
Årsagen til at lokalplanen ønskes ophævet er, at der er ønske om og igangsat planlægning for etablering 
af 5 testvindmøller i området ved Sdr. Bork Mærskenge.  

 
Lokalplan nr. 59 blev endeligt vedtaget tilbage 1996 for at muliggøre opstilling af op til 20 vindmøller, 
med en navhøjde på op til 46 meter. Siden er der fra 1997-1999 opsat og nettilsluttet 19 vindmøller i 
området. Vindmøllerne har en totalhøjde på 69 meter.  
    

Det er således tanken, at de 19 0,6 MW produktionsvindmøller udskiftes med 5 testvindmøller på 4,2 

MW, med en totalhøjde på op til 180 meter, samt to målemaster med en totalhøjde på op til 130 meter. 
Testvindmøllerne opstilles i samarbejde med Vestas.  
 
Etablering af de 5 testvindmøller er i strid med formålet og bestemmelserne i lokalplan nr. 59, hvad an-
går placering, opstillingsmønster, nav- og totalhøjder. Etableringen af testvindmøllerne forudsætter der-
for at lokalplan nr. 59 ophæves i sin helhed, samt at der vedtages ny planlægning, både lokalplan og 
kommuneplantillæg, for testvindmøllerne.  

 
Ophæves lokalplanen skal området fremover administreres efter kommuneplanramme 00ta086, indtil den 
endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 444 for testvindmøller ved Sdr. Bork.  
 
Kommuneplanramme 00ta086, fastsætter områdets anvendelse til tekniske anlæg, med mulighed for 
etablering af op til 10 vindmøller, med en totalhøjde mellem 100 og 149,9 meter, når de eksisterende 
vindmøller er fjernet. For at kunne etablere nye vindmøller indenfor kommuneplanrammeområdet, skal 

der udarbejdes planlægning herfor, herunder en ny lokalplan.  
 

Lokalplan nr. 59, som ophæves i sin helhed, er vist på kortet på side 5, og omfatter følgende hele matrik-
ler: 1ab, 1ac, 1ae, 1ag, 1g, 1h, 1i, 1p, 1q, 1v, 1z, 1aa, Sdr. Bork By, Sdr. Bork og 189b, 193d, 193e, 
193f, 199a, 199c, 204a, 204c, 213, 2c, 2d og 3c, Sdr. Bork Mærskenge, Sdr. Bork samt dele af matrikel: 
1af, 1c, 1d, 1k, 1m, 1n, 1o, 1s, 1t, 1x, 1y, 1ø, 431, 62a, 62b, Sdr. Bork By, Sdr. Bork og 136b, 152, 

164a, 170b, 188, 189a, 192a, 193b, 193c, 199b, 204b, 209, 382a og 5b, Sdr. Bork Mærskenge, Sdr. 
Bork. 
 

Redegørelse 
Med vedtagelsen af ophævelsen af Lokalplan nr. 59 vil det være kommuneplanen, der fastlægger anven-
delsen i området.  
 
Området vil efter vedtagelsen være omfattet af Kommuneplanramme 00ta086, som udlægger området til 
tekniske anlæg, vindmølleanlæg. Der må således etableres op til 10 vindmøller, når de eksisterende vind-
møller er fjernet. Derudover kan der etableres teknikbygninger, der er nødvendige for vindmøllerne. 
Vindmøllerne må have en totalhøjde mellem 100 og 149,9 meter, og skal opstilles på en til tre parallelle 

linjer. Der skal udlægges støjkonsekvenszoner som følge af støjbelastningen fra vindmøllerne. Den nu-

værende og fremtidige zonestatus er landzone. 
 
Området vil med vedtagelsen af Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-2033 være omfattet af nye ramme-
bestemmelser for Kommuneplanramme 00ta086, hvormed der må etableres max. 5 testvindmøller i om-
rådet, når de eksisterende vindmøller er fjernet. Derudover kan der etableres master, teknikbygninger og 
transformerstationer, der er nødvendige for vindmøllerne. Vindmøllerne må have en totalhøjde mellem 

100 og 180 meter, og skal opstilles på en ret linje. Der skal udlægges støjkonsekvenszoner som følge af 
støjbelastningen fra vindmøllerne. Den nuværende og fremtidige zonestatus er landzone. 
 
 
 
 

 



Baggrund og redegørelse 
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Retsvirkninger 
Efter Byrådets endelige vedtagelse og ophævelse af lokalplan nr. 59, må området der var omfattet af lo-
kalplanen, administreres efter den til enhver tid gældende kommuneplan og det til enhver tid gældende 
bygningsreglement.  
 
I henhold til planlovens § 33 stk. 2 ophæves alle bestemmelser inden for matrikel 1ab, 1ac, 1ae, 1ag, 1g, 
1h, 1i, 1p, 1q, 1v, 1z, 1aa, Sdr. Bork By, Sdr. Bork og 189b, 193d, 193e, 193f, 199a, 199c, 204a, 204c, 
213, 2c, 2d og 3c, Sdr. Bork Mærskenge, Sdr. Bork samt dele af matrikel 1af, 1c, 1d, 1k, 1m, 1n, 1o, 1s, 

1t, 1x, 1y, 1ø, 431, 62a, 62b, Sdr. Bork By, Sdr. Bork og 136b, 152, 164a, 170b, 188, 189a, 192a, 193b, 
193c, 199b, 204b, 209, 382a og 5b, Sdr. Bork Mærskenge, Sdr. Bork, som er skraveret på kortet på side 
5. 
 
I henhold til planlovens § 12 stk. 2, er der mulighed for at kommuneplanens rammebestemmelser kan 

tillægges retsvirkning for borgerne gennem et forbud mod udstykning og bebyggelse. 





Vedtagelsespåtegning 
Ophævelse af Lokalplan nr. 59 
For en vindmøllepark på Sdr. Bork Mærskenge 
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Foreløbig ophævelse af Lokalplan 
Foreløbig vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune i henhold til § 33 stk. 4 i 
Lov om planlægning, den       2021. 

 
 
 
 
      ____________________________________           _____________________________________ 
 John G. Christensen  Niels Peter V. Lauridsen 
 Formand for Teknik- og Miljøudvalget  Fagchef for Land, By og Kultur 

 

 
 
 

Endelig ophævelse af Lokalplan 
Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i henhold til § 33, stk. 4 i Lov 
om planlægning, den       2021. 

 
 
 

      ____________________________________           _____________________________________ 
 John G. Christensen  Niels Peter V. Lauridsen 
            Formand for Teknik- og Miljøudvalget  Fagchef for Land, By og Kultur 
 
 

 

Offentlig bekendtgørelse af ophævelse af lokalplanen 
Lokalplanen er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den       2021. 

Lokalplanen er i henhold til § 54b i lov om planlægning registreret i PlansystemDK. 
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