
From:                               
Sent:                                  Sat, 9 Jan 2021 20:32:49 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Vedr Lem Kær testcenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej

Jeg/vi er naboer til Lem Kær. Hvad gør vi, når vi IKKE ønsker at få vores pragtfulde hjem totalt ødelagt ?. Vi bor herude pga ro 
og fred. Nu får/har vi kæmpe vindmøller med blinkende lys og en næsten konstant susen. Det lyder som om vi er ved 
Vesterhavet !! Og det bliver værre ......
Vi flyttede herud for 22 år siden og føler os nu fuldstændig ligegyldiggjort. Vi har med glæde, betalt  vores skat til vores 
fantastiske kommune men nu........!
Vil egentlig gerne have svar på ; Hvad gavn får vores område af testcenteret ?
                                                       ; Hvordan tænker man det påvirker værdien af vores                                                                
beboelse ?

Det er meget frusterende og vi føler ikke vi bliver hørt. Det er svært at følge med, når man ikke er folkevalgt politiker, der gerne 
vil have sit navn på et projekt. Eller investor der ser kr i projektet og ikke bor i området. Vi er bare borger i RIngkøbing Skjern 
kommune der betaler vores skat og desværre er blevet naboer til et testcenter.

Hilsen

Sendt fra min iPad
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From:                               
Sent:                                  Mon, 18 Jan 2021 15:12:35 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

 
 

 
Indsigelse omkring Vestas møller i Lem Kær. 
Det er helt urimeligt at vi med jævne mellemrum skal tage stilling til Møller 
omkring Lem. 
Vi har boet på den nuværende adresse i 44 år. Hvor vi havde frit udsyn ud over 
Vip kær og Lem Kær enge og videre ud til fjorden fra vores stue vinduer. Siden 
de nuværende møller er blevet opstillet har vi haft skyggekast om aftenen 
Ved solnedgang ,  dette gælder de nærmeste liggende møller. Skyggekast 
begynder ca. d. 4 maj og forsætter til 14 dage før midsommer og starter 
fjorten dage efter midsommer slut ca. 20 juli skyggekast ses over hele grunden 
har optaget video heraf. Har påklaget over for kommunen og møllehaverne 
men dette er ikke taget seriøst Ca. 180 dage om året har vi støj fra 
møllevingerne . Jo højere møllerne bliver jo længere kastes støjen ud i 
omgivelserne en naturlov der ikke kan gøre noget ved. 
Vi bor som de sidste for enden mod vest på Bakkedraget så det må siges vi har 
fået nok af Vestas møller, ifølge dingeo har vi 1000 meter til nærmeste 
sydøstlige mølle. 
Dette og nye tiltag på mølleområdet vil være ensbetydende med vores hus 
bliver usælgelig. Da vi flyttede ind i huset for 44 år siden var der ingen møller i 
nærheden hvis vi kunne flytte huset ville dette være en lykke, men møllerne 
kan flyttes hen hvor de ikke genere folk og nærmeste omgivelser og gøre 
husene usælgelige . 
 
Fra os på  bliver det et nej tak til nye højere møller i Lem Kær. 
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From:                              
Sent:                                  Wed, 20 Jan 2021 09:07:54 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter
Attachments:                   Kommentarer til solcelleparker omkring Lem.docx, 001.jpg

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hermed spørgsmål, ideer og kommentarer til såvel solcelleparker, som energitestcenter. 
Med venlig hilsen 
-- 
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Kommentarer til solcelleparker omkring Lem.

Tændpibe . 

Hovedparten er placeret i bevaringsværdige landskaber.

Det påståede bevaringsværdige, er et afvandet kulturlandskab, som jeg mener er et 
område, som der findes tilsvarende mange andre steder. Velling Mærsk vil være et 
af de steder, som - hvis det tilpasses – vil virke mindst forstyrrende for omgivelserne 
og synsindtrykket. Området er udlagt til affaldsbehandlingsanlæg. Kan det være 
mindre indgribende i området end solceller?

Hvilke geologiske bevaringsværdier er det som er placeret indenfor projektområdet?

Beskyttede vandløb.

Inde i projektområdet findes kun gravede kanaler uden forbindelse til fjorden eller 
dermed forbundne vandløb. Det eneste beskyttede vandløb jeg kan tænke på, er 
Mejlby bæk, som ligger udenfor området

Paragraf §3 områder.    

Hvor er de 2 §3 indenfor – og de enkelte udenfor projektområdet - beliggende?

Rødlistearter.

Hvilke rødlistearter er der, som er så specielle, at de er mere truet af solceller end af 
fortsat jordbrugsdyrkning?

Fredede fortidsminder.

Der er et beskyttet dige udenfor projektområdet ved den nu anlagte vej til en af 
testmøllerne. Efter kortet ligger det andet ved udmundingen af Mærskvejen i 
Tændpibe. Den er meget lidt synlig, og har været det i 70 år.

Kulturhistorisk bevaringsmiljø.

Nordøst for området er placeret et værdifuldt kulturmiljø, i form af en vejføring 
Ringkøbing-Dejbjerg. Er det Vennervej? Hvis der findes en anden linjeføring, vil jeg 
være meget interesseret i at finde en formentlig gammel studevej, som kan have 
gået fra Røde kro – nord for gården St.Ulfkær til Dejbjerg kirke.  Fra Vennervej vil 
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solcellerne ikke være synlige, såfremt det skraverede område der ligger tæt på Lem 
tages ud af projektet. (se medsendte kort). 

Hvilken bevaringsværdig bygning er der tænkt på som ligger på grænsen af 
projektområdet. Er det Røde kro? Hvis det er tilfældet så vil den også komme 
længere fra projektområdet, hvis det skraverede område tages ud. Det samme vil 
være tilfældet, hvis solcelleanlægget på Vennervej reduceres i den sydlige del, som 
er tættest på Lem

Cykelruter.

Der synes for mig at se, ikke at være cykelruter indenfor projektområdet. De eneste 
cykelruter der er, er langs Vennervej og Tændpibe – kommunale veje.

Tekniske anlæg.

Kommunen har en overordnet plan for, at et område som Velling mærsk skal 
friholdes for større tekniske anlæg for ikke at påvirke de særlige udsigter og 
oplevelsesværdier, dog kan testmøller accepteres. Da det nu alligevel er spoleret 
kan man så ikke lige så godt udbygge området fremfor at spolere andre frie araler. 
Vil affaldshåndteringsanlæg, som det er udlagt til ikke være et forstyrrende 
element?? 

Velling pramhavn er formentlig ikke længere på listen over mulige projekter. Den 
ville om nogen, virke forstyrrende for hele området. Med hensyn til beskyttelse af 
kulturhistoriske og landskabelige værdier, er netop Velling fjordenge værd at bevare 
og friholde for tekniske anlæg og også friholde fra en evt. tilbageføring til udyrket 
naturområde. Det er netop kendetegnet ved frit udsyn fra henholdsvis Velling 
kirkeby og Tændpibe, helt til Hv.Sande og klitten i øvrigt.  

Energitestcenter ved Lem/Velling/Højmark.

På informationsmødet om Energitestcentret ved Lem kær d. 12.jan. blev det betonet 
at testcentret var underlagt afgrænsninger som forhindrede at dele af det f.eks. 
Power2X anlægget kunne placeres i Lem området tæt på anden industri p.g.a. en 
energiø status. Er der bestemmelser for, hvor stor en sådan energi ø må være i 
udstrækning? 
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Er der ikke en mulighed for at en energi ø, kan udstrækkes til også at omfatte såvel 
Lem kær, som Gestenge og Tændpibe solcelleparker og Tændpibe testmøller, evt. 
også et reduceret solcelleanlæg ved Vennervej?

Jeg synes man må se på hele området samlet. I givet fald kunne man beskære alle 
tre solcelleparker. De skraverede felter på med sendte kort over Tændpibe, hvor 
skraveringen i det nordvestlige hjørne betyder at evt. forurenet areal ikke indgår. 
Fjerner man de dele af solcelleparkerne som ligger nærmest Lem og Dejbjerg i alle 3 
områder tror jeg det ville være mere spiseligt for naboer.

Med hensyn til DN`s indsigelse mod at inddrage jord der er kunstig afvandet, er alle 
de skitserede områder incl. arealet nord for Rydbjerg, i større eller mindre grad 
kunstigt afvandede områder, måske endda endnu mindre dyrkbare end Velling 
mærsk. Alternativet til solcelleplacering vil være fortsat dyrkning, så med hensyn til 
CO2 belastning vil solceller absolut være at foretrække.  

Hvis der sker en reduktion af hele områdets solcelleplastring så der måske i alt kun 
er 4-500 ha er det min overbevisning at mange flere vil stille sig tilfredse med 
opførelserne, og det vil være lettere at få accept fra naboer.

Nu er der allerede vindmøller i Lem kær, og omkringboende har mere eller mindre 
vænnet sig til og accepteret dem, så hvis man ikke kan finde bedre 
placeringsmuligheder vil det måske også blive accepteret med nye. Men jeg vil 
meget stærkt anbefale at der ikke i området kommer yderligere industri eller andre 
anlæg. Der må være andre arealer som egner sig bedre til dette med bedre 
muligheder for synergi. 
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From:                               
Sent:                                  Wed, 20 Jan 2021 20:19:06 +0000
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Kære Hans Østergaard, byråd m.fl., 
Først og fremmest, føler jeg, at denne beslutning, som det tyder på, I allerede har truffet, sker på 
bekostning af nogle af beboerne i Lem, Højmark, Velling og Ringkøbing - og ikke med benævnte grupper.
Det kan godt være, at det giver kommunen et par millioner i gevisnt, fordi I pleaser Vestas, Skovgaard 
Invest og Energicenter Nord. Men, hvad med de faldende boligpriser, mindre interesse for byerne 
omkring, 'denne spændende process', som Hans Østergaard så benævner.
Kommunen har et stort behov tilflyttere. Indbyggertallet er dalene, gruppen af personer på 65år+ er 
stignede. Kommunen har virkelig et behov, for at tiltrække den yngre generation, så de kan trække 
læsset for kommunen.
Synes ikke, at der bliver tænkt på de benævnte grupper, ift. lugt-, støj-, skygge- og blinkgener, som et 
sådan hav af kæmpe vindmøller og Power To X medfører. Det bliver et inferno af lys, blink, støj og lugt.
Der bliver ikke tænkt på biodeversiteten i dette område. Der er ramsarområder, enge, ynglepladser for 
fulge, beskyttede vandhul, søer og vandløb. Det vil I give lov til at jorde, for at gøre plads til et 
testområde.
Jeg citerer Hans Østergaard fra en artikel; 'det er jo en testplads'. Det er denne ubekendte faktor, som 
'skræmmer' folket. For 10 år siden, blev pladsen godkendt til 149,9meter høje møller. Nu forsøger 
Borgmesteren samt byrådet at presse en ny godkendelse igennem, hvor møllerne må være op til 270m 
høje. Hvad bliver det næste?
Power to X anlægget er så ukendt territorium for alle, at vi ikke ved hvad det bringer med sig. Ingen har 
lyst til at være naboer, til et industrielt anlæg, som udvinder Methanol, Brint og Ammoniak. 
Ift. den virkelig lave VE bonus, som er 200m til solceller og 6x møllehøjde til nærmeste mølle. Hvilken 
afstand, skal der så være til et Power to X anlæg? Finders der en rapport/tal over dette?
Ringkøbing-Skjern kommune, er landets største, det burde være muligt at finde en anden lokation, som 
ikke går udover dyreliv, naboer og 4 byer. Om Vestas skal køre 1-, 5- eller 10 km for at komme til et 
testområde, gør intet i dette regnestykke.
Hans Østergaard og byråd, tænkt på jeres vælgere og ikke på de få millioner, som vil ramme 
kommunekassen...
Til slut - INGEN af projektmagerne, byrådsmedlemmere eller Borgmesteren selv, har interesse i, at have 
disse nye møller på 270m og et P2X anlæg til nabo. Så hvorfor skal I presse det ned over hovedet på os 
andre?
Mvh en bekymret tilfytter til byen.
Venlig hilsen / best regards,
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From:                               
Sent:                                  Thu, 21 Jan 2021 17:29:55 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Nej Tak til Lem kjær testcenter.

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej RKSK,
Jeg skriver til jer, for at fortælle at jeg er dybt uenig med jer i placeringen af det nye og meget større 
testcenter i Lem Kjær. 
Min familie og jeg Bor i Velling og derfor vil jeg på det kraftigste fraråde, at man vælger denne placering 
(Lem Kjær) til det nye store test center. jeg er ikke god til at skrive politisk korrekt, men jeg skriver fra mit 
hjerte og mit hjerte og min familie brænder for Velling og omegn.
Når vi ser på Lem, Højmark og Velling, så har vi simpelthen taget vores tørn mht. grøn energi / store 
møller / Mw. her i kommunen. Nu må nok snart være (NOK) 
Derfor synes jeg også det skriger til himlen, at man kan komme i tanke om, at så stort et testcenter skal 
klemmes ned mellem tre byer, med så kort afstand til hinanden.
Projektet med testcenteret lyder som en god og spændende idé, men placeringen er helt skævt. Det 
kommer til at berører alt, alt for mange borger. Der er mange andre steder i kommunen eller i DK, hvor 
testcenteret kunne opføres og hvor det så vil berør en meget, meget lille del af befolkningen.
Man kan også sige, at vi ved hvad vi snakker om, da vi har skulle leve med de 11 møller på 149M de sidste 
9-10år, men nu vil i sætte møller op på 270M. det er næsten som at bo ved siden at 11 stk. Eiffeltårnet fra 
Paris. Oven i det, så har vi lige fået to kæmpemøller op på minimum 200 M bare lige 2 km syd for Velling 
og det er næsten ligegyldigt hvor man befinder sig i Velling, så kan vi alle sidde og kigge på rødt og hvidt 
lys blink hele aften og natten fra deres fly lys. det er virkelig ikke sjovt.
Sagt med andre ord, mig og min familie og mange andre fra Lem, Højmark og Velling vil simpelthen ikke 
accepterer at sådan et projekt presse ind mellem så mange borger, med store gener til følge:
Fredet natur bliver brudt og ødelagt.
Vinge støj.
Lav-høj frekvent støj fra: roterende dele, lejer, gear, pumper, motor og generator.
Konstant lys blink, fra fly lys.
Lys glemt fra Vinger.
Lugtgener fra power2X brændstof. 
Boligpriserne falder.
Ingen nye tilflytter, da de fravælge området pga. så stort et testcenter.
Manger siger også vi skal tænke på arbejdspladser, men den køber jeg ikke, for så vidt mig bekendt, så har 
det aldrig været et problem i vestjylland. Vores motto er ( der er arbejde til dem der vil arbejde )
Vores kommune ligger også i den flotte ende mht. arbejdsløshed og mange virksomheder mangler folk.
Til slut vil jeg bare sige, tænk jer nu rigtig godt om og find den rigtige placering til det nye testcenter, for 
det er ikke i Lem Kjær.
Venlig Hilsen.
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From:                               
Sent:                                  Fri, 22 Jan 2021 05:56:03 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Nej tak til Møller.

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Det bliver et nej tak her fra  i Lem st. 
Et er vi skal leve med de Møller der er i dag og de senfølger der er deraf. 
Men det er ikke ens betydende med at vi accepterer at der gerne må komme 270 meter Møller. Og x antal 
HA solseller.
Plus en forsøgs center til noget man ik ved hvad er. 
Det er ikke der for vi bor her. Det er forde vi elsker naturen om os. Og den gode udsigt. 
Husk på sangen. 
https://youtu.be/WnNTMTYOvgA

Sendt fra min Huawei-telefon
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From:                                 
Sent:                                  Sat, 23 Jan 2021 18:11:48 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Indsigelse Energicenter Lem kær

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Nej tak til vindmøller på 270 m så tæt på bebyggelse  
Nej tak til power-to-x anlæg, skal være i industriområde. 
Nej tak til mindre attraktive byer 
Nej tak til mere støj , lad de møller stå som de er . 
Nej tak til lavere huspriser evt. usælgelige ejendomme 
Nej tak til ødelæggelse af den natur vi har tilbage. 
Nej tak til industri i naturområde. 
Ja tak til Naturens rige  

-- 
Mvh
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From:                                 Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand
Sent:                                  Mon, 25 Jan 2021 21:08:09 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing-Skjern Kommune

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand har med beklagelse konstateret, at der nu  er planer om yderligere 
opstilling af større vindmøller i forbindelse med testcenter Lem Kær.

Vi finder, at projektet vil være meget dominerende i forhold til naturen, og dermed vil det påvirke de rekreative 
muligheder og den ro der normalt er i landskabet omkring Ringkøbing Fjord. Og dermed vil det også påvirke 
grundejerne i Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand. 
 
Der er allerede nu mange vindmøller i området og desværre også høje vindmøller. Det gavner ikke, at der rejses 
yderligere vindmøller. Og planerne om løbende at ombygge og udskifte møllerne giver en uro, der påvirker 
området negativt. 
 
At man vil opføre møllerne som testcenter, virker umiddelbart som en omgåelse af lovens krav om max. højde på 
land = 150 meter. Møller med en højde på op til 270 meter hører ikke til på land. Og hvis en test skal være 
realistisk, bør den foregå under de forhold, hvor møllerne reelt skal fungere efterfølgende – dvs. langt ude på 
vandet. Også selv om det gør testen dyrere. Det er alt sammen noget, der giver et reelt billede af møllernes 
effektivitet og driftsomkostninger. 
 
Vi er meget bekymrede for, at møllerne i praksis ender med at være på 270 meter, da det giver størst afkast til 
projektmagerne baghele projektet.
 
Samtidig er der tale om et stort areal med solceller. Solceller, som vil fange møllernes bevægelser og give dem 
videre. Solceller som drejer efter solens for hele tiden at få det bedste lysindfald. Det er igen noget, som vil påvirke 
områdets rekreative værdier. Og som formentlig vil virke generende over store arealer.
 
Samtidig er der allerede nu mange møller i området, som kan anvendes til forsøg på at gemme strøm. Det behøver 
man ikke et nyt testcenter til.
 
Endelig bør yderligere møller bygges nærmere aftagere af strømmen. Dvs. en placering nær energikrævende 
produktion eller større byer, hvor der ikke er et energitab ved transport. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune bør sige nej til dette projekt. Nejet skal ske med baggrund i kommunens ønske om at 
være Naturens Rige. Og med baggrund i at bevare områdets rekreative og naturlige værdier. Og med nejet skal 
kæmpevindmøller henvises til deres naturlige element – langt ude på vandet.
 
Venlig hilsen
Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand
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From:                                
Sent:                                  Wed, 27 Jan 2021 12:13:03 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter
Attachments:                    Lem Kær Indsigelse  mfl.pdf

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing-Skjern Kommune 
Vedhæftet indsigelse mod planerne om at udvide vindmølleparken ved Lem Kær med meget høje 
testmøller og P2X-anlæg.
Forslaget er alt for indgribende i forhold til mennesker og natur.
Forslagets fire delelementer bør splittes ad, og store møller og P2X bør placeres i bedre egnede områder.
Hvis jeg på nogen måde kan hjælpe i forbindelse med at finde bedre løsninger, er I meget velkomne til at 
henvende jer.
Med venlig hilsen
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1 
 

    27. januar 2021 

 

Til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur 

 

Indsigelse mod placering af testcenter med op til  

270 m høje vindmøller, P2X-anlæg m.v. i Lem Kær 

 

 
På vegne af 
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2 
 

1. Vi er ikke imod testmøller og P2X, men placeringen er en ommer 

Skovgaard Invest, Energicenter Nord og Vestas har ansøgt Ringkøbing-Skjern Kommune om omfattende 

udvidelser af den eksisterende vindmøllepark i Lem Kær.  Der foreslås testmøller på op til 270 meters højde 

- 1,8 gange højden på de nuværende møller - og hertil solcellepark og power-to-x-anlæg (P2X). 

Vi er som borgere i kommunen, som beboere tæt på det berørte område og som naturelskere stærkt 

bekymrede for planerne. De foreslåede meget høje møller vil medføre massiv visuel påvirkning, ikke kun i 

nærområdet, men hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord, naturområderne ved Skjern Å og Dejbjerg 

Plantage m.m. Møllerne, P2X-anlægget og øget trafik vil betyde støjforurening. P2X-anlægget vil medføre 

risiko for brand, eksplosionsfare, lokal forurening og muligvis lugtgener. Beskyttede naturområder vil blive 

påvirket. 

Vi er på ingen måde modstandere af den grønne omstilling, tvært imod - beskyttelse af klima og miljø står 

allerhøjest på vores værdiliste. Og Ringkøbing-Skjern Kommune skal og kan sagtens huse testmøller, P2X-

anlæg, m.v. Men placeringen er en klar ommer. 

Nedenfor redegør vi nøjere for, hvorfor placeringen ikke duer, hvorfor projektudviklernes såvel som 

borgmesterens argumenter for projektet ikke holder, og hvad vi i stedet foreslår.  

 

Figur 1. Kystnærhedszone i det foreslåede område for testanlægget (kilde: Plandata.dk).  
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2.  Placeringen er for tæt på kysten og ligger i beskyttet natur 

2.1 Kystnærhed 

Som også anført af kommunen ligger hele området under 3 km fra kysten, dvs. i kystnærhedszone, se Figur 

1. Kystnærhedszonen skal ifølge planlovens revision af 1. juli 2020 ”søges friholdt for bebyggelse og anlæg, 

som ikke er afhængige af kystnærhed”. Fra 2020 er dermed hele den eksisterende vindmøllepark placeret 

problematisk i forhold til lovgivningen. Udvidelse af anlægget bør derfor være helt udelukket. 

Det blæser godt ved vestvendte kyster i Danmark, og kystnære placeringer er dermed teknisk sét egnede til 

aftestning af vindmøller. Men det betyder ikke, at placeringer længere væk fra kysten ikke kan bruges. Det 

betyder blot, at der skal testes over en lidt længere periode for at få dækket hele vindspekteret - en ikke 

uoverkommelig omkostning. Og det betyder slet ikke, at testmøller er ”afhængige af kystnærhed” i lovens 

forstand. 

P2X-anlæg og solcelleanlæg er ikke ”afhængige af kystnærhed” og hører ikke hjemme i kystnærhedszonen. 

 

2.2 Beskyttet natur 

Kommunen gør selv opmærksom på, at området ligger tæt på Ringkøbing Fjord, som er 

fulglebeskyttelsesområde, habitatområde og ramsarområde. I tillæg er der i selve området, hvor 

testanlægget foreslås placeret, beskyttede vandløb, enge og søer, se Figur 2. 

 

Figur 2: Beskyttede vandløb, enge, moser og søer i området (kilde: Naturportalen.dk) overlejret billede fra 

prospektet.  
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De beskyttede områder er i dag påvirket af de eksisterende møller. Byggeaktivitet og især trafik til og fra 

P2X-anlæg i driftsfasen vil medføre øget påvirkning af de beskyttede områder. 

Hvis man kigger på Ringkøbing-Skjern Kommune generelt, ligger naturbeskyttelsesområderne meget tæt 

lige her. Længere fra kysten er der store arealer uden væsentlige naturværdier, så snart man kommer væk 

fra åer og vandløb, heder m.v., se for eksempel Figur 3, hvor der er zoomet lidt ud i forhold til Figur 2. 

Der er i vores store kommune rig mulighed for placering af anlægget i et område, hvor påvirkningen af 

sårbar natur er langt mindre. 

 

 

Figur 3: Beskyttede naturtyper ved og øst for området (kilde: Naturportalen.dk) 

 

3. Placeringen er alt for tæt på velfungerende bysamfund 

Området, hvor anlægget foreslås placeret, ligger mellem tre attraktive og velfungerende bysamfund: Lem, 

Velling og Højmark. Der bor ca. 3500 mennesker i de tre sogne, og i selve landsbyerne bor der ca. 1900 

mennesker. Placeringen vil gøre mange af boligerne uattraktive på grund af visuel påvirkning, støj, 

lugtgener m.v. 

Nærmeste vindmølle i den eksisterende vindmøllepark ligger kun 1500 meter fra de nærmeste huse i Lem 

by, 1600 meter fra Velling og 2400 meter fra Højmark, se figur på forsiden. Beboerne er allerede i dag 

generet af støjgener, visuel påvirkning og skyggekast. Dette vil blive yderligere forstærket, hvis der bygges 

op til 270 meter høje møller.  

Prospektet indeholder en enkelt, ”foreløbig” visualisering, nemlig vindmøller m.v. set fra Ringkøbing K, 

3600 meter væk. Ringkøbing K vil utvivlsomt blive visuelt påvirket, det vil et meget stort område omkring 

fjorden, alene i kraft af kystnærheden.  
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Det vides ikke, hvorfor man ikke har vist visualiseringer fra Lem, Velling og Højmark, som ligger langt 

tættere på, men her vil vi så gøre et forsøg. 

Figur 4 viser de eksisterende, 149 meter høje møller set fra en bolig i Velling, 1700 meter væk. Overlejret 

billedet viser vi en enkelt mølle på 270 meter. En bolig som denne vil være uattraktiv uanset købspris. 

 

Figur 4: Visualisering fra bolig i Velling, 1700 meter fra de eksisterende, 149 m høje møller. Testmølle på 270 

m indtegnet. Terrænet skråner opad, så bortset fra bygninger og bevoksning er hele mølletårnet synligt fra 

boligen. Testmøllen fylder 9,0 grader i højden. 

Lysgener fra de eksisterende møller er få, da de lyser med et svagt, permanent, rødt lys. Hvad der kan være 

i vente, ser man af de nye testmøller ved Velling Mærsk. De er ca. 200 meter høje og forsynet med skarpe 

lys, som blinker i to forskellige rytmer. Om natten lyser den ene mølle rødt, den anden hvidt.  Møllernes 

blink er synlige hele dagen i et meget stort område, der rækker til Tarm og Hvide Sande. Hvis de nye møller 

må forsynes med tilsvarende lys, vil lysforureningen dag og nat være langt hinsides det acceptable, ikke 

kun for borgerne i de tre bysamfund, men for hele området omkring Ringkøbing Fjord. 

Figur 5 viser møllerne i Velling Mærsk med lys på i morgendæmringen set fra en bolig i Velling, 2800 meter 

fra nærmeste mølle. Et videoklip, som viser, hvordan det ser ud, når de blinker, kan findes her: 

https://www.dropbox.com/s/2rrxlmo6i2lnxll/VellingM%C3%A6rskMov.MOV?dl=0  

Det foreslåede P2X-område ligger kun 800 meter fra Velling. Det burde være klart, at den slags anlæg ikke 

skal ligge i landzone tæt på bebyggelse, men i industrizone. Uanset, om der skal produceres brint, methan, 

ammoniak, kunstgødning eller flydende brændsler, vil der være alvorlige potentielle sikkerheds- og 

miljøproblemer forbundet med produktionen - brand, eksplosion, kemisk forurening, støj og lugt. Sporene 

fra Seest skræmmer - den slags anlæg skal ikke ligge tæt på boliger. 

149 m 270 m 
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Figur 5: De ca. 200 meter høje testmøller ved Velling Mærsk set fra en bolig i Velling, ca. 2800 meter fra den 

nærmeste mølle. Møllerne blinker med skarpt lys dag og nat i forskellige farver og rytmer. Møllerne fylder 

ca. 4 grader i højden. 

 

4. Placeringen er ødelæggende for Ringkøbing-Skjern Kommunes image 

Ringkøbing-Skjern Kommune brander sig som Naturens Rige. I Naturens Rige lever vi af og med naturen, er 

tankegangen. Men vi skal ikke leve mod naturen. 

Et projekt som dette vil skæmme naturen i en meget stor del af kommunen. Det vil skade kommunens 

image. Vi betragtes i forvejen blandt mange som et område, der er i lommen på landbrugets og industriens 

økonomiske interesser, og hvor naturen må vige. Det seneste eksempel er det mislykkede forsøg på at 

skabe en nationalpark ved Skjern Å – et forsøg, som endte som en imagemæssig katastrofe for kommunen. 

Vi skal ikke gøre det igen. 

Fremtidens borgere ønsker nærhed til naturen. Det har vi ikke mindst set i coronatiden, hvor brugen af 

naturen er steget i hele landet, og hvor udkantsområder pludselig er blevet attraktive for mange danskere. 

Gode, ressourcestærke skatteborgere med vellønnede job kan i dag arbejde hvorsomhelstfra, og 

Ringkøbing-Skjern kan tiltrække disse borgere, hvis vi vil.  

Stine Pilgaards prisbelønnede bestseller har sat spot på Velling og Ringkøbing-Skjern og har betydet, at 

rigtig mange danskere er blevet opmærksomme på området som et sted, som måske til en start ikke virker 

så imødekommende, hverken kulturelt eller klimatisk, men hvor man godt kan slå sig ned, komme overens 

med vejret og fåmæltheden, glæde sig over natur og mennesker og få et godt liv. TV-serien om Hvide Sande 

kommer helt sikkert til at trække i samme retning – med helt andre virkemidler. Vestjylland er på mange 

måder ved at positionere sig som det næste område, der bliver in for tilflyttere fra ind- og udland, nøjagtig 
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som vi har set det for områder som Bornholm og Thy. Lad os bevare og udnytte det momentum, lad os 

forstærke det og ikke modarbejde det.  

Vi kan sagtens balancere borgernes, industriens og naturens interesser, der er intet sted i landet, hvor man 

har de samme muligheder herfor. Kæmpemøller og industrianlæg – ja tak til det hele, men ikke i kystnære 

områder, og ikke i de områder, der i dag tiltrækker og fastholder ressourcestærke borgere og tilflyttere. 

 

5. Projektudviklernes argumenter for projektet holder ikke 

I prospektet argumenterer projektudviklerne på forskellig måde for projektets såkaldte nødvendighed. Men 

det er et manipulerende retorisk greb uden faktuel forankring, og projektet er ikke spor ”nødvendigt”.  

Det er nødvendigt at teste nye møller, ja. Det er også nødvendigt at teste store møller. Men det er langt fra 

nødvendigt, at det skal ske i kystnære områder og på bekostning af attraktive boligområder. 

Der er heller ikke behov for 11 testplaceringer. Man tester ikke 11 møller samtidig. Vi forstår, hvorfor der er 

søgt om 11 placeringer – der er 11 møller i dag, og projektudviklerne får herved den største fleksibilitet til 

en gradvis udbygning. Men der vil på intet tidspunkt være behov for 11 testplaceringer.  

Derfor kan testmøllerne uden problemer etableres i en mindre klynge på 2-4 møller længere fra kysten, 

gerne i tilknytning til eksisterende parker som Nørhede-Hjortmose eller eksisterende klynger af 3-5 møller i 

det åbne land. 

Nærheden til Lem, som der argumenteres med, er ikke relevant - overvågningen af test sker online, og der 

kræves kun få besøg på sitet.  

Projektudviklerne mener også, at det er ”nødvendigt” at etablere P2X-anlæg i umiddelbar nærhed af 

møllerne. Dette begrunder de i afgiftsforhold. Men her bør de i stedet finde en egnet placering til P2X-

forsøg i industriområde og søge om, at anlægget kan blive regulatorisk testzone. Testzoneordningen er 

skabt præcis til dette.  

Produktions-anlæg for P2X bør i alle tilfælde placeres på havet, som det er planen med de nye energiøer, og 

som nogle møllefabrikanter allerede planlægger som del af selve havmøllerne. Eller subsidiært i 

industriområder langt fra beboelse, som Ørsteds kommende brintanlæg ved Avedøre. Ikke tæt på 

beboelse, og ikke i landzone. 

I korthed blander projektudviklerne fire uafhængige formål sammen – møller til test, møller til produktion, 

solceller til produktion og P2X. Hver for sig giver de mening, men kombinationen er ikke det mindste 

”nødvendig”. De fire formål må adskilles, og der må findes løsninger for hvert element for sig.   

 

6. Borgmesterens argumenter for projektet holder ikke 

Ifølge TV Midtvest (nyhedsudsendelsen kl. 19.30 fredag den 22. januar 2021) er borgmester Hans 

Østergaard (V) ”som udgangspunkt positiv” over for projektet. Men man bør ikke som borger eller politiker 

lade sig forlede af borgmesterens argumentation, for den holder ikke. 

Om placeringen siger han i udsendelsen: ”Selv om Ringkøbing-Skjern kommune er Danmarks største 

kommune [...], så kan vi ikke finde et eneste spot i Ringkøbing-Skjern kommune, hvor der ingen er, som vil 
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føle, at de bliver generet af det her”. Det er utvivlsomt rigtigt, men det betyder selvklart ikke, at alle 

placeringer er lige gode! Den foreslåede placering er én af de mindst egnede i kommunen – af alle de 

grunde, vi har nævnt ovenfor. 

Om generne for borgerne siger han i samme udsendelse: ”I forhold til de bekymringer omkring støj og lugt 

og andre ting fra de her projekter, så ligger der jo et regelsæt for, hvor meget man må støje, der ligger 

regelsæt om, hvor meget glimt, der må komme fra møllevinger og en lang række andre ting, og de krav skal 

naturligvis være opfyldt”. Det er også rigtigt, men det er forkert herfra at slutte, at der så ikke er gener fra 

anlæggene. Et projekts succes består ikke i overholdelse af regler, og fordi noget er tilladt, er det ikke 

nødvendigvis en god idé. I dette tilfælde vil generne betyde værditab på en lang række ejendomme og 

forringet livskvalitet hos tusindvis af borgere. Dette uanset, at alle regler overholdes.  

 

7. Vores forslag til en langt bedre løsning for borgere og 

projektudviklere 

Kæmpemøller og P2X-anlæg skal ikke ligge i nærheden af velfungerende bysamfund. Der er god plads i 

vores store kommune til at finde en god placering til testmøller, og P2X-anlæg skal ligge i industrizone. 

Vores forslag til kommune og projektudviklere lyder: 

• Respektér naturen, kystnærhedszonen og borgernes interesser. 

• Tænk frem - tænk på kommunens image, på tiltrækning af ressourcestærke borgere, der ønsker at 

være tæt på naturen, og på turismen. Modvirk landsbydød. 

• Split de fire formål ad – testmøller, produktionsmøller, solceller og P2X – og find bedre løsninger for 

hvert element for sig.  

• Find i samarbejde en placering ved eksisterende møllepark eller -klynge 8-10 km fra kysten og 

etablér 3-5 testmøller der. Det kunne være ved Nørhede-Hjortmose eller ved én af de mindre, 

eksisterende klynger på 3-5 møller. Acceptér den ekstra omkostning, der følger af, at vinden er lidt 

lavere end i kystnært område. 

• Etablér ikke flere store testmøller, end der reelt er brug for. Møller til test og møller til produktion 

er to forskellige ting med hver deres krav. Brug det nationale testcenter i Østerild til de største 

møller, det er dét, det er der for. 

• Gå efter at etablere et P2X-forsøgsanlæg i erhvervszone, hvor gener og risici for boligområder er 

lav, og hvor det er billigere at overholde sikkerheds- og miljøkrav. Det kunne være ved Ringkøbing, 

Lem, Spjald eller Videbæk. Søg om regulatorisk testzonestatus, foreslå samtidighed i forhold til 

eksisterende vindmølleproduktion - for eksempel fra de eksisterende møller i Lem Kær, lobby 

politisk for grønnere afgiftsregler - eller acceptér, at der må betales normal nettarif.  
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From:                                 Hans Østergaard
Sent:                                  Wed, 27 Jan 2021 15:58:50 +0100
To:                                      Jeanette Jeppesen
Subject:                             VS: Meget store møller i Lem Kær - lad os finde en bedre løsning
Attachments:                   20210127 Lem Kær Indsigelse Anna Hilden mfl.pdf

Hej Jeanette. 
 
Mon ikke denne skal tilføjes sagen om testcenter i Lem Kær? 
 
Med venlig hilsen 
  
Hans Østergaard 
Borgmester 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Ved   
Direkte  / Mobil  
e-post  

 
 

 
 

Sendt: 27. januar 2021 14:13
Til: Hans Østergaard <pol.borghoe@rksk.dk>; Politiker Kristian Andersen <pol.byrkrand@rksk.dk>; Søren Elbæk 
<pol.selbaek@rksk.dk>; pol.byrlequi@rksk.dk; Politiker Jakob Agerbo <pol.byrjaage@rksk.dk>; Politiker Jens Erik 
Damgaard <pol.byrjedam@rksk.dk>; Trine Ørskov <pol.byrtrors@rksk.dk>; Politiker Erik Viborg 
<pol.byrervib@rksk.dk>; Politiker Pia Vestergaard <pol.byrpives@rksk.dk>; Politiker Svend Boye Thomsen 
<pol.byrsbtho@rksk.dk>; Politiker Hans Pedersen <pol.byrhaped@rksk.dk>; Politiker Linda Nielsen 
<pol.byrlinie@rksk.dk>; Politiker Kristian Bøgsted <pol.byrkrbog@rksk.dk>; Politiker Bjarne Svendsen 
<pol.byrbjsve@rksk.dk>; Hanne Simonsen (Politiker) <pol.byrhasim@rksk.dk>; Irene Lund Pedersen 
<pol.byrilped@rksk.dk>; Ole Nyholm Knudsen <pol.byronknu@rksk.dk>; Politiker Niels Rasmussen 
<pol.byrniras@rksk.dk>; Politiker Lise Juhl Hansen <pol.byrljhan@rksk.dk>; Politiker Jesper Lærke 
<pol.byrjelae@rksk.dk>; John G. Christensen <pol.byrjgchr@rksk.dk>; Politiker Iver Enevoldsen 
<pol.byrivene@rksk.dk>; Politiker Gitte Kjeldsen <pol.byrgikje@rksk.dk>; Politiker Benjamin Morthorst 
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<pol.byrbemor@rksk.dk>; Helge Albertsen <pol.byrhealb@rksk.dk>; Politiker Jørgen Byskov 
<pol.byrjobys@rksk.dk>; Politiker Jørgen Rabjerg <pol.byrjorab@rksk.dk>; Politiker Jens S. Højland 
<pol.byrjehoj@rksk.dk>; Politiker Henrik Andersen <pol.byrheand@rksk.dk>
Emne: Meget store møller i Lem Kær - lad os finde en bedre løsning 
 
VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267 

 
Kære politikere  
 
Forslaget om at placere op til 270 meter høje testmøller (højere end Storebæltsbroens pyloner!) og P2X-
anlæg ved Lem Kær er kommet som en stor overraskelse for mig. Jeg sidder endda i kommunens 
energiråd, og alligevel blev jeg først bekendt med projektet i denne måned - via en lokal facebookgruppe. 
Så meget for åbenheden. Men lad nu det ligge. 
 
Vist er test af møller vigtigt, og vist er P2X en vigtig gruppe teknologier, der skal testes og forskes i. Men 
vi må finde en bedre løsning end at placere disse meget høje konstruktioner så tæt på fjorden, hvor de vil 
være synlige i et meget stort opland, og så tæt på i dag velfungerende landsbyer. Konsekvenserne af det 
foreslåede for borgere, natur og turisme er simpelthen for store. 
 
Vedhæftet min og andres indsigelse, som i dag også er sendt ad de almindelige kanaler. Vi foreslår bl.a. at 
splitte projektets 4 elementer og finde egnede placeringer til hver af dem. 
 
Hvis jeg på nogen måde kan være behjælpelig med yderligere konstruktive ideer og løsninger, er I meget 
velkomne til at henvende jer.  
 
Med venlig hilsen 
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    27. januar 2021 

 

Til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur 

 

Indsigelse mod placering af testcenter med op til  

270 m høje vindmøller, P2X-anlæg m.v. i Lem Kær 

 

 
På vegne af 
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1. Vi er ikke imod testmøller og P2X, men placeringen er en ommer 

Skovgaard Invest, Energicenter Nord og Vestas har ansøgt Ringkøbing-Skjern Kommune om omfattende 

udvidelser af den eksisterende vindmøllepark i Lem Kær.  Der foreslås testmøller på op til 270 meters højde 

- 1,8 gange højden på de nuværende møller - og hertil solcellepark og power-to-x-anlæg (P2X). 

Vi er som borgere i kommunen, som beboere tæt på det berørte område og som naturelskere stærkt 

bekymrede for planerne. De foreslåede meget høje møller vil medføre massiv visuel påvirkning, ikke kun i 

nærområdet, men hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord, naturområderne ved Skjern Å og Dejbjerg 

Plantage m.m. Møllerne, P2X-anlægget og øget trafik vil betyde støjforurening. P2X-anlægget vil medføre 

risiko for brand, eksplosionsfare, lokal forurening og muligvis lugtgener. Beskyttede naturområder vil blive 

påvirket. 

Vi er på ingen måde modstandere af den grønne omstilling, tvært imod - beskyttelse af klima og miljø står 

allerhøjest på vores værdiliste. Og Ringkøbing-Skjern Kommune skal og kan sagtens huse testmøller, P2X-

anlæg, m.v. Men placeringen er en klar ommer. 

Nedenfor redegør vi nøjere for, hvorfor placeringen ikke duer, hvorfor projektudviklernes såvel som 

borgmesterens argumenter for projektet ikke holder, og hvad vi i stedet foreslår.  

 

Figur 1. Kystnærhedszone i det foreslåede område for testanlægget (kilde: Plandata.dk).  
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2.  Placeringen er for tæt på kysten og ligger i beskyttet natur 

2.1 Kystnærhed 

Som også anført af kommunen ligger hele området under 3 km fra kysten, dvs. i kystnærhedszone, se Figur 

1. Kystnærhedszonen skal ifølge planlovens revision af 1. juli 2020 ”søges friholdt for bebyggelse og anlæg, 

som ikke er afhængige af kystnærhed”. Fra 2020 er dermed hele den eksisterende vindmøllepark placeret 

problematisk i forhold til lovgivningen. Udvidelse af anlægget bør derfor være helt udelukket. 

Det blæser godt ved vestvendte kyster i Danmark, og kystnære placeringer er dermed teknisk sét egnede til 

aftestning af vindmøller. Men det betyder ikke, at placeringer længere væk fra kysten ikke kan bruges. Det 

betyder blot, at der skal testes over en lidt længere periode for at få dækket hele vindspekteret - en ikke 

uoverkommelig omkostning. Og det betyder slet ikke, at testmøller er ”afhængige af kystnærhed” i lovens 

forstand. 

P2X-anlæg og solcelleanlæg er ikke ”afhængige af kystnærhed” og hører ikke hjemme i kystnærhedszonen. 

 

2.2 Beskyttet natur 

Kommunen gør selv opmærksom på, at området ligger tæt på Ringkøbing Fjord, som er 

fulglebeskyttelsesområde, habitatområde og ramsarområde. I tillæg er der i selve området, hvor 

testanlægget foreslås placeret, beskyttede vandløb, enge og søer, se Figur 2. 

 

Figur 2: Beskyttede vandløb, enge, moser og søer i området (kilde: Naturportalen.dk) overlejret billede fra 

prospektet.  
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De beskyttede områder er i dag påvirket af de eksisterende møller. Byggeaktivitet og især trafik til og fra 

P2X-anlæg i driftsfasen vil medføre øget påvirkning af de beskyttede områder. 

Hvis man kigger på Ringkøbing-Skjern Kommune generelt, ligger naturbeskyttelsesområderne meget tæt 

lige her. Længere fra kysten er der store arealer uden væsentlige naturværdier, så snart man kommer væk 

fra åer og vandløb, heder m.v., se for eksempel Figur 3, hvor der er zoomet lidt ud i forhold til Figur 2. 

Der er i vores store kommune rig mulighed for placering af anlægget i et område, hvor påvirkningen af 

sårbar natur er langt mindre. 

 

 

Figur 3: Beskyttede naturtyper ved og øst for området (kilde: Naturportalen.dk) 

 

3. Placeringen er alt for tæt på velfungerende bysamfund 

Området, hvor anlægget foreslås placeret, ligger mellem tre attraktive og velfungerende bysamfund: Lem, 

Velling og Højmark. Der bor ca. 3500 mennesker i de tre sogne, og i selve landsbyerne bor der ca. 1900 

mennesker. Placeringen vil gøre mange af boligerne uattraktive på grund af visuel påvirkning, støj, 

lugtgener m.v. 

Nærmeste vindmølle i den eksisterende vindmøllepark ligger kun 1500 meter fra de nærmeste huse i Lem 

by, 1600 meter fra Velling og 2400 meter fra Højmark, se figur på forsiden. Beboerne er allerede i dag 

generet af støjgener, visuel påvirkning og skyggekast. Dette vil blive yderligere forstærket, hvis der bygges 

op til 270 meter høje møller.  

Prospektet indeholder en enkelt, ”foreløbig” visualisering, nemlig vindmøller m.v. set fra Ringkøbing K, 

3600 meter væk. Ringkøbing K vil utvivlsomt blive visuelt påvirket, det vil et meget stort område omkring 

fjorden, alene i kraft af kystnærheden.  
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Det vides ikke, hvorfor man ikke har vist visualiseringer fra Lem, Velling og Højmark, som ligger langt 

tættere på, men her vil vi så gøre et forsøg. 

Figur 4 viser de eksisterende, 149 meter høje møller set fra en bolig i Velling, 1700 meter væk. Overlejret 

billedet viser vi en enkelt mølle på 270 meter. En bolig som denne vil være uattraktiv uanset købspris. 

 

Figur 4: Visualisering fra bolig i Velling, 1700 meter fra de eksisterende, 149 m høje møller. Testmølle på 270 

m indtegnet. Terrænet skråner opad, så bortset fra bygninger og bevoksning er hele mølletårnet synligt fra 

boligen. Testmøllen fylder 9,0 grader i højden. 

Lysgener fra de eksisterende møller er få, da de lyser med et svagt, permanent, rødt lys. Hvad der kan være 

i vente, ser man af de nye testmøller ved Velling Mærsk. De er ca. 200 meter høje og forsynet med skarpe 

lys, som blinker i to forskellige rytmer. Om natten lyser den ene mølle rødt, den anden hvidt.  Møllernes 

blink er synlige hele dagen i et meget stort område, der rækker til Tarm og Hvide Sande. Hvis de nye møller 

må forsynes med tilsvarende lys, vil lysforureningen dag og nat være langt hinsides det acceptable, ikke 

kun for borgerne i de tre bysamfund, men for hele området omkring Ringkøbing Fjord. 

Figur 5 viser møllerne i Velling Mærsk med lys på i morgendæmringen set fra en bolig i Velling, 2800 meter 

fra nærmeste mølle. Et videoklip, som viser, hvordan det ser ud, når de blinker, kan findes her: 

https://www.dropbox.com/s/2rrxlmo6i2lnxll/VellingM%C3%A6rskMov.MOV?dl=0  

Det foreslåede P2X-område ligger kun 800 meter fra Velling. Det burde være klart, at den slags anlæg ikke 

skal ligge i landzone tæt på bebyggelse, men i industrizone. Uanset, om der skal produceres brint, methan, 

ammoniak, kunstgødning eller flydende brændsler, vil der være alvorlige potentielle sikkerheds- og 

miljøproblemer forbundet med produktionen - brand, eksplosion, kemisk forurening, støj og lugt. Sporene 

fra Seest skræmmer - den slags anlæg skal ikke ligge tæt på boliger. 

149 m 270 m 
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Figur 5: De ca. 200 meter høje testmøller ved Velling Mærsk set fra en bolig i Velling, ca. 2800 meter fra den 

nærmeste mølle. Møllerne blinker med skarpt lys dag og nat i forskellige farver og rytmer. Møllerne fylder 

ca. 4 grader i højden. 

 

4. Placeringen er ødelæggende for Ringkøbing-Skjern Kommunes image 

Ringkøbing-Skjern Kommune brander sig som Naturens Rige. I Naturens Rige lever vi af og med naturen, er 

tankegangen. Men vi skal ikke leve mod naturen. 

Et projekt som dette vil skæmme naturen i en meget stor del af kommunen. Det vil skade kommunens 

image. Vi betragtes i forvejen blandt mange som et område, der er i lommen på landbrugets og industriens 

økonomiske interesser, og hvor naturen må vige. Det seneste eksempel er det mislykkede forsøg på at 

skabe en nationalpark ved Skjern Å – et forsøg, som endte som en imagemæssig katastrofe for kommunen. 

Vi skal ikke gøre det igen. 

Fremtidens borgere ønsker nærhed til naturen. Det har vi ikke mindst set i coronatiden, hvor brugen af 

naturen er steget i hele landet, og hvor udkantsområder pludselig er blevet attraktive for mange danskere. 

Gode, ressourcestærke skatteborgere med vellønnede job kan i dag arbejde hvorsomhelstfra, og 

Ringkøbing-Skjern kan tiltrække disse borgere, hvis vi vil.  

Stine Pilgaards prisbelønnede bestseller har sat spot på Velling og Ringkøbing-Skjern og har betydet, at 

rigtig mange danskere er blevet opmærksomme på området som et sted, som måske til en start ikke virker 

så imødekommende, hverken kulturelt eller klimatisk, men hvor man godt kan slå sig ned, komme overens 

med vejret og fåmæltheden, glæde sig over natur og mennesker og få et godt liv. TV-serien om Hvide Sande 

kommer helt sikkert til at trække i samme retning – med helt andre virkemidler. Vestjylland er på mange 

måder ved at positionere sig som det næste område, der bliver in for tilflyttere fra ind- og udland, nøjagtig 
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som vi har set det for områder som Bornholm og Thy. Lad os bevare og udnytte det momentum, lad os 

forstærke det og ikke modarbejde det.  

Vi kan sagtens balancere borgernes, industriens og naturens interesser, der er intet sted i landet, hvor man 

har de samme muligheder herfor. Kæmpemøller og industrianlæg – ja tak til det hele, men ikke i kystnære 

områder, og ikke i de områder, der i dag tiltrækker og fastholder ressourcestærke borgere og tilflyttere. 

 

5. Projektudviklernes argumenter for projektet holder ikke 

I prospektet argumenterer projektudviklerne på forskellig måde for projektets såkaldte nødvendighed. Men 

det er et manipulerende retorisk greb uden faktuel forankring, og projektet er ikke spor ”nødvendigt”.  

Det er nødvendigt at teste nye møller, ja. Det er også nødvendigt at teste store møller. Men det er langt fra 

nødvendigt, at det skal ske i kystnære områder og på bekostning af attraktive boligområder. 

Der er heller ikke behov for 11 testplaceringer. Man tester ikke 11 møller samtidig. Vi forstår, hvorfor der er 

søgt om 11 placeringer – der er 11 møller i dag, og projektudviklerne får herved den største fleksibilitet til 

en gradvis udbygning. Men der vil på intet tidspunkt være behov for 11 testplaceringer.  

Derfor kan testmøllerne uden problemer etableres i en mindre klynge på 2-4 møller længere fra kysten, 

gerne i tilknytning til eksisterende parker som Nørhede-Hjortmose eller eksisterende klynger af 3-5 møller i 

det åbne land. 

Nærheden til Lem, som der argumenteres med, er ikke relevant - overvågningen af test sker online, og der 

kræves kun få besøg på sitet.  

Projektudviklerne mener også, at det er ”nødvendigt” at etablere P2X-anlæg i umiddelbar nærhed af 

møllerne. Dette begrunder de i afgiftsforhold. Men her bør de i stedet finde en egnet placering til P2X-

forsøg i industriområde og søge om, at anlægget kan blive regulatorisk testzone. Testzoneordningen er 

skabt præcis til dette.  

Produktions-anlæg for P2X bør i alle tilfælde placeres på havet, som det er planen med de nye energiøer, og 

som nogle møllefabrikanter allerede planlægger som del af selve havmøllerne. Eller subsidiært i 

industriområder langt fra beboelse, som Ørsteds kommende brintanlæg ved Avedøre. Ikke tæt på 

beboelse, og ikke i landzone. 

I korthed blander projektudviklerne fire uafhængige formål sammen – møller til test, møller til produktion, 

solceller til produktion og P2X. Hver for sig giver de mening, men kombinationen er ikke det mindste 

”nødvendig”. De fire formål må adskilles, og der må findes løsninger for hvert element for sig.   

 

6. Borgmesterens argumenter for projektet holder ikke 

Ifølge TV Midtvest (nyhedsudsendelsen kl. 19.30 fredag den 22. januar 2021) er borgmester Hans 

Østergaard (V) ”som udgangspunkt positiv” over for projektet. Men man bør ikke som borger eller politiker 

lade sig forlede af borgmesterens argumentation, for den holder ikke. 

Om placeringen siger han i udsendelsen: ”Selv om Ringkøbing-Skjern kommune er Danmarks største 

kommune [...], så kan vi ikke finde et eneste spot i Ringkøbing-Skjern kommune, hvor der ingen er, som vil 
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føle, at de bliver generet af det her”. Det er utvivlsomt rigtigt, men det betyder selvklart ikke, at alle 

placeringer er lige gode! Den foreslåede placering er én af de mindst egnede i kommunen – af alle de 

grunde, vi har nævnt ovenfor. 

Om generne for borgerne siger han i samme udsendelse: ”I forhold til de bekymringer omkring støj og lugt 

og andre ting fra de her projekter, så ligger der jo et regelsæt for, hvor meget man må støje, der ligger 

regelsæt om, hvor meget glimt, der må komme fra møllevinger og en lang række andre ting, og de krav skal 

naturligvis være opfyldt”. Det er også rigtigt, men det er forkert herfra at slutte, at der så ikke er gener fra 

anlæggene. Et projekts succes består ikke i overholdelse af regler, og fordi noget er tilladt, er det ikke 

nødvendigvis en god idé. I dette tilfælde vil generne betyde værditab på en lang række ejendomme og 

forringet livskvalitet hos tusindvis af borgere. Dette uanset, at alle regler overholdes.  

 

7. Vores forslag til en langt bedre løsning for borgere og 

projektudviklere 

Kæmpemøller og P2X-anlæg skal ikke ligge i nærheden af velfungerende bysamfund. Der er god plads i 

vores store kommune til at finde en god placering til testmøller, og P2X-anlæg skal ligge i industrizone. 

Vores forslag til kommune og projektudviklere lyder: 

• Respektér naturen, kystnærhedszonen og borgernes interesser. 

• Tænk frem - tænk på kommunens image, på tiltrækning af ressourcestærke borgere, der ønsker at 

være tæt på naturen, og på turismen. Modvirk landsbydød. 

• Split de fire formål ad – testmøller, produktionsmøller, solceller og P2X – og find bedre løsninger for 

hvert element for sig.  

• Find i samarbejde en placering ved eksisterende møllepark eller -klynge 8-10 km fra kysten og 

etablér 3-5 testmøller der. Det kunne være ved Nørhede-Hjortmose eller ved én af de mindre, 

eksisterende klynger på 3-5 møller. Acceptér den ekstra omkostning, der følger af, at vinden er lidt 

lavere end i kystnært område. 

• Etablér ikke flere store testmøller, end der reelt er brug for. Møller til test og møller til produktion 

er to forskellige ting med hver deres krav. Brug det nationale testcenter i Østerild til de største 

møller, det er dét, det er der for. 

• Gå efter at etablere et P2X-forsøgsanlæg i erhvervszone, hvor gener og risici for boligområder er 

lav, og hvor det er billigere at overholde sikkerheds- og miljøkrav. Det kunne være ved Ringkøbing, 

Lem, Spjald eller Videbæk. Søg om regulatorisk testzonestatus, foreslå samtidighed i forhold til 

eksisterende vindmølleproduktion - for eksempel fra de eksisterende møller i Lem Kær, lobby 

politisk for grønnere afgiftsregler - eller acceptér, at der må betales normal nettarif.  
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From:                                
Sent:                                  Sat, 30 Jan 2021 11:07:47 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Indsigelse: Testcenter Lem Kær

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Energitestcenter Lem

Jeg gør indsigelse mod det planlagte energitestcenter i Lem Kær.
Placeringen gør byudvikling i området uattraktiv, og vil være en gene for os, der er borgere i området.
Jeg er tilhænger af alternativ energi udvikling, og foreslår at man i stedet fir det nuværende forslag overvejer at udvide 
testcentret i Østerild i Thy.
Det er meget fascinerende at besøge Østerild testcenter, og det er placeret i god afstand til byområde.

På forhånd tak.
Venlig hilsen
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From:                               
Sent:                                  Sat, 30 Jan 2021 12:54:29 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Lem kær Testcenter?

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej i kommunen! 

Som positive nærmeste nabo til planerne om et Power to X projekt i Lem Kær, vil jeg lige komme med et  
ændringsforslag. 
Det er mig bekendt, at rigtig mange har set sig gal på planerne om den nuværende placering af Power to X 
anlæget og kæmpevindmøllerne i Lem kær.                          
Mit forslag er:  AT PLACERE POWER TO X ANLÆGET  I FORBINDELSE MED  DE 2 
TESTVINDMØLLER PÅ VELLING MÆRSK.. Her vil de ikke genere omkringliggende naboer, og man 
vil kunne beholde lokalbefolkningens opbakning.
Med venlig hilsen
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From:                               
Sent:                                  Sat, 30 Jan 2021 21:28:52 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter
Importance:                     Normal

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Kommentarer til projektforslaget om udvidelsen af Lem Kær testcenter

 
Projektforslaget indeholder fire elementer.

1. Vindmøller
2. Solceller
3. PtX testanlæg
4. PtX kommercielt anlæg

 
Ad 1. Vindmøller 
 
Vindmøller placeres bedst hvor vindforholdene er gode, og hvor nabogenerne er så små som 
muligt. Den nuværende placering af de 11 vindmøller tilgodeser det første formål, men ikke det 
andet, grundet de mange beboere i Højmark, Lem og Velling. En placering et mere 
befolkningstyndt område er at foretrække. Med de ansøgte væsentligt større vindmøller, bliver 
nabogenerne blot større.
 
Ad 2. Solceller.
 
Solcelller optager store arealer i forhold til elproduktionen, og kan give anledning til 
lystilbagekast, men er formentlig det mindst generende element i forslaget. 
 
Ad 3. PtX testanlæg
 
Der er forkert at etableres fabriks-, industri- eller testanlæg, hvadenten de benævnes tekniske 
anlæg eller andet i det åbne landskab. Derfor vil det være i direkte modstrid med gældende 
regler og praksis, dersom Ringkøbing Skjern Kommune godkender det foreslåede projekt i den 
foreliggende form mht placering af tekniske, procesmæssige og kommercielle anlæg.
 
I Notat dateret 01. juli 2021 til Land, By og Kultur – Planlægning står der bl.a.:
Projektområdet for testcenteret ved Lem Kær ligger overvejende inden for kystnærhedszonen, 
hvor der følge planlovens § 5b, kun kan planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig 
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering.
 
En funktionel begrundelse er ikke til stede. Og dermed heller ikke en planlægningsmæssig.
 
En placering uden for kystnærhedszonen er bedst i tilknytning til allerede eksisterende 
industriområder, fx det sydvestlige område i Lem. Eller endnu bedre ved et biogasanlæg. 
 
Ved det afholdte informationsmøde den 12. januar 2021 blev det hævdet, at det af 
afgiftsmæssige årsager ikke ville være muligt at benytte en placering uden for det ansøgte 
projektområde. Det er ikke korrekt. En privat elledning kan føre strømmen fra testcentret til 
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eventuelle PtX anlæg uden at blive pålagt afgifter. Det kræver kun en kommunal tilladelse at 
etablere en sådan forbindelse, og det vil stadig være muligt at drive testcentret i Ø-drift. Altså 
uden tilslutning til det offentlige elnet.
 
I Notat dateret 14. august 2021 til Land, By og Kultur – Planlægning står der bl.a.:
De planlægningsmæssige begrundelser for placering af testcenteret på de valgte arealer er 
nærhed til kysten, store afstande til naboer og kort afstand til nettilslutning ved Koustrup. 

 
At den foreslåede placering af testcentret er i stor afstand fra naboer er ikke korrekt. Det er der 
mange beboere i Lem, Højmark og Velling, der ikke er enige i. Nettilslutning ved Koustrup 
påvirkes ikke ved at placere PtX anlæg længere derfra, da PtX anlæg ikke skal levere strøm, 
men kun bruge det. 
 
Ad 4. PtX kommercielt anlæg
At placere et kommercielt anlæg i testcentret er i direkte modstrid med formålet test. Alene af 
den grund kan den del heller ikke godkendes. Men det giver god mening at placere det i direkte 
tilknytning til PtX testanlægget, såfremt dette placeres hensigtsmæssigt uden for det ansøgte 
område.
 
 

Yderligere kommentarer

 
Om nogle af produkterne fra PtX anlæg i det foreslåede projekt til udvidelse af testcentret ved 
Lem Kær. Kommentarer til Planenergis projektbeskrivelse
 

Fra Planenergis beskrivelse af projektet afsnit 2. Visionen
 
Første trin i et PtX anlæg er elektrolyse, hvor der udvindes brint (H) af vand. Figuren viser, at der 
foruden vand og el fra vindmøller og solceller også skal tilføres CO2. Men det fremgår ikke, hvor 
det kommer fra. Det kan tilføres udefra, men kommer mest hensigtmæssigt fra biogasanlæg, der 
også kan drage fordel af overskudsvarmen fra elektrolyse og andre processer. Derfor kan et PtX 
mest fordelagtigt placeres i umiddelbar nærhed af et biogasanlæg.
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Ovenstående figur viser desuden, at både metan og (andre) kulbrinter kan være blandt de 
mulige produkter, eller mellemprodukter, fra PtX anlægget. Metan er en stor drivhusgas (25 
gange CO2) og ammoniak er giftigt og vil utvivlsomt skabe stor usikkerhed, hvis ikke frygt, blandt 
beboerne i Lem, Højmark og Velling. Det samme vil et eventuelt andet mellemprodukt som 
kulilte.
 
Placeres anlægget ikke i tilknytning til et biogasanlæg skal overskudsvarmen, som figuren 
undlader at vise, udnyttes på anden vis. Men til hvad? Skal den benyttes til fjernvarme, og 
dermed ikke være omfattet af Ø-driftens afgiftsfrihed, er det næppe økonomisk relevant. Lige 
som det vil kræve store ændringer i Lem eller Ringkøbing fjernvarme. Derimod kan den gøre god 
gavn i et biogasanlæg.
 

Fra Planenergis beskrivelse af projektet afsnit 4.2. Områder til test og udvikling af Power-til-X 
projekter
 
Figuren viser, at der i givet fald vil komme et antal bygninger og anlæg. Det fremgår ikke af de 
forhåndenværende beskrivelser, hvad der menes med de betegnelser, der ikke er umiddelbart 
indlysende. Som fx luftseparation, som kan være anlæg til udvinding af kvælstof som omdannes 
til kvælstof ved syntese. Eller måske CO2.
 
Der er således ikke megen reel information til stede til bedømmelse af, hvad en godkendelse af 
det ansøgte mht PtX anlæg i realiteten medfører. Og med så stor usikkerhed kan man ikke andet 
end at undlade at godkende den del af ansøgningen.
 
 
 
Venlig hilsen
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From:                                
Sent:                                  Sat, 30 Jan 2021 21:52:08 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Fwd: Indsigelse
Attachments:                   3188_001.pdf

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hermed fremsendes indsigelse.
Med venlig hilsen 
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From:                              
Sent:                                  Sun, 31 Jan 2021 09:35:54 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

I forbindelse med opførelse af energitestcenter i Lem Kær, kan jeg kun
sige at jeg er meget imod det.

Vi er bosat på  Højmark, og har siden opførelsen af de
eksisterende møller været plaget af støj og de lysgener der er forbundet
med disse.

Kommer der endnu større møller op vil dette kun blive meget værre. Det
er stadig uvist hvad P2X ender ud i. Derfor er vi bekymrede for hvad vi
der skal plages med. Hvad bliver der af lugtgener, støj og i det hele
taget farerne forbundet med oplagring af evt. den yderst brændbare og
eksplosionsfarlige gas brint.

Før opsætningen af de eksisterende møller, var Lem Kær en naturperle
hvor der var ro. En af grundende til at folk vælger at bosætte sig på
landet, er jo lige netop for at slippe for larm og lys.

Det hører fortiden til i vores område, og en forøgelse af det er ikke
ønskelig for borgerne her i området.

Vi er i en situation hvor salg af vores bolig bliver sværere og sværere.

Vi går selvfølgelig ind for grøn energi, men ikke hvis det indebærer
ødelæggelse af vores skønne natur her i "Naturens rige".

Placering af testcentre bør være i industriområder hvor man i forvejen
kan forvente støj og lys.

Vores bolig ligger i en afstand der er for stor til en evt. økonomisk
godtgørelse, der jo heller ikke redder noget, idet møllerne er synlige
stort set fra hele vores grund.

Så det bliver et stort NEJ tak herfra for udvidelse af det eksisterende
testcenter.
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From:                              
Sent:                                  Sun, 31 Jan 2021 09:55:07 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Det er et fantastisk projekt og vi skal være med i udviklingen af grøn energi. 
Men jeg er rystet over den fuldstændige ligegyldighed der er overfor byerne i området ift placeringen/ 
udvidelsen af LKT
Vi bor på Nørbæk og er i forvejen meget generet, af de møller der står der nu. Det er lys og støj fra 
møllerne, som vi ser indefra huset og hele vejen rundt på matriklen.
RKSK mener så at vi skal accepter mere lysforurening og støj.
Vi skal også være  bekymret for kemisk forurening, brandfare, eksplotioner, lugt.....
Det går ikke. Et testcenter må høre til på havet og i industriområder.
Det er et overgreb på borgerne i de her små samfund, som man gerne vil beholde. Og vi vil blive her.
Hilsen
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From:                              
Sent:                                  Sun, 31 Jan 2021 15:33:01 +0000
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Indsigelse imod Testcenter Lemkær.

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing - Skjern kommune.
Vi gør indsigelse imod placeringen af Testcenter Lemkær.
Da afstanden til tættere bebyggede områder som Velling, Højmark og Lem er alt for lille og derfor vil alt 
for mange mennesker få store gener af projektet.
Både visuelt med et blinkende univers og lavfrekvens støj døgnet rundt.
Området omkring Lemkær vil derfor ikke være attraktivt og bosætte sig i og det kan da ikke være 
meningen at endnu et område skal affolkes i Ringkøbing - Skjen kommune pga kæmpemøller.
Det er jo netop det der er sket i den synlige ende af kommunen , efter der er opført større møller i dette 
område.
I oplægget til projektet bliver der nævnt at der skal tages hensyn til naturen i forbindelse med et sådan et 
projekt.
Sjovt nok er det altid naturen der nævnes hver gang der skal laves disse typer af projekter i Ringkøbing - 
Skjern kommune.
Og der er ingen tvivl om at der skal værnes om naturen men der bliver stort aldrig nævnt at der skal tages 
hensyn til de mennesker der skal være naboer til disse store projekter.
Der gives godt nok kompensation ift lovgivningen men pengene kan ikke dække over de daglige gener 
nabolaget skal leve i.
I præsentationen til Lemkær projektet lægges der op til ideer/forslag og der fornemmer man jo godt at 
det ikke er ideer til en anden placering der ønskes.
Men vi vil alligevel komme med nogle forslag til en anden placering i tilfælde af at kommunen skulle have 
glemt og se på disse muligheder.
Forslag 1.
Det ville være nemt og placere projektet i området ved Hjortmose/Nørhede.
Der er allerede pladsen til det og det nuværende solcelleanlæg kan nemt udvises samt besøgscenteret 
kan også udvides.
Derudover kan området hvor det tidligere Dangrønt ligger inddrages til PowerX produktion.
Og forholdene med kørsel til og fra projektet med stort og tungt transport er også klart bedre som til 
Lemkær.
Dog bliver der en udfordring med placeringen , da de nuværende møller desværre er overtaget af tyske 
investorer.
Forslag 2.
Så er der området omkring Hoverdal Plantage - Omme Bakker nord for Spjald.
Det er et stort øde område hvor der er masser af plads både til kæmpemøller, solcelleanlæg og PowerX 
produktion.
Tilkørsel til og fra projektet med tungt/stort transport er også klart bedre end til Lemkær.
Forslag 3.
Området ved Torsted Plantage/Kronheden er også meget tyndt befolket.
Og der ville også kunne findes plads til det hele.
Forslag 4.
Området lige nord for Skjern Å ved Ganer er et stort ubeboet område som der tidligere har været nævnt 
som område til testmøller.
Der er også masser af plads til alle 3 typer af produktion.
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Der er dog ingen af forslagene som ikke vil få indvirkning på befolkningen på den ene eller anden måde.
Men det må være på tide at andre områder i kommunen også tager del i de daglige gener til sådanne 
"spændende projekter".
Vi ved jo at ud over udvidelse af Lemkær er der også ansøgt om 2 andre solcelleanlæg i området.
Og vi synes faktisk at der er nok nu med de antal møller der står der i dag og at området har bidraget 
med rigeligt.
Samt at vi mener at det er forkert at Skovgaard Invest i den grad skal plejes og de burde lave et sådan et 
projekt i deres egen kommune.
Og lokale arbejdspladser på Vestas bliver ikke øget testmøller eller ej.
Det er jo tydeligt de senere år at det ikke er her i området de har deres fokus mht arbejdspladser.
Så derfor kan vi ikke give opbakning til udvidelse af Lemkær.
Med venlig hilsen 
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From:                               
Sent:                                  Sun, 31 Jan 2021 15:30:19 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Cc:                                    
Subject:                             Ideer og forslag vedr. energitestcenter ved Lem
Attachments:                   Lem Kær engicenterer.docx

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Skrivelse vedlagt. 
 
Med venlig hilsen 
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Velling, den 30.01.2020

Ringkøbing -Skjern Kommune
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Vedr: Ideer og forslag til Lem Kær energicenter.

Indledningsvis vil jeg sig, at det er en stor opgave for os almindelige borgere, når Lem Kær 
energicenter anmode kommunens borger at kommenterer en plan, hvor formålet er meget 
ukonkret. Jeg er enig i, at det er vigtigt der udvikles alternativer til fossilt brændstof. Hvis man 
tænker sig godt om kan energicentret etableres så det er godt for udvikling af alternativt brændstof, 
godt for vindmølleindustrien og godt for kommunens borgere. 

Det konkrete jeg læser er, at energicentret vil have ret til at udskifte eksisterende 11 vindmøller 
med møller op til 270 meters højde samt etablering af solcellepark på 40-50 ha.

Desuden ønsker man at etablere et erhvervsområde hvor virksomheder, som kan se en forretning i 
at produceres brint eller andre grønne gasser, kan etablere sig.

Det er meget uklart hvad der vil ske i erhvervsområdet. Det første der sker, er vel at de nuværende 
møller udskiftet med op til 270 m høje møller, og der etableres solcellepark. 

Jeg vil foreslå, at man stopper videre planlægning i Lem Kær hvilket begrundes med følgende:
1. Møller af denne størrelse skal ikke placeres inden på en afstand af ca. 1.900 M. fra 

landsbyen Velling. Det vil forstærke de nuværende støjgener. Der vil blive generende 
skyggekast og der vil blive meget generende blinkende rødt og hvidt lys. Uanset hvor 
møllerne opstilles bør de udstyres med radiostyret lys. Jeg vil foreslå, at projektmagerne 
finder alternativ placering af disse 11 møller, evt. på allerede udlagte testområder.

2. Ud over retten til at opstille større vindmøller og etablere solcellepark er der intet konkret 
om hvem der skal produceres brint og grønne gasser.

3. Jeg mener man skal udnytter power-delen fra eksisterende vindmøller, dvs. man køber den 
nødvendige strøm på nettet. X-delen skal ligge i eksisterende industriområder, som er 
anlagt til fabrikation, med regler for støj, lugt mv. Overskudsvarme kan kobles på 
eksisterende fjernvarmeanlæg og kan udnyttes optimalt. Der er anlagt store områder til 
dette formål i områdets centerbyer.

4. Det planlagte område for testcenter ligger i et sårbart naturområde. Etablering af anlægget 
vil betyde mindre ”natur” i Naturens Rige. Dette problem vil være løst med forslag pkt. 3

Jeg vil desuden påpege, at kulturhistorisk vil der gå værdier tabt. 

Den tidligere herregård Rydbjerg (nævnes første gang i historien i år 1408) ligger inden for den 
zone hvor opretholdelse af beboelse ikke er muligt. Det vil sige beboelsen skal fraflyttes hvilket 
nemt kan føre til forfald. 
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Den 800 år gamle middelalderkirke, Velling Kirke ligger inden for en afstand på ca. 1900 m fra 
området hvor ønsker at opstille 270 m høje møller. Udsigt til til kirken både fra øst og vest vil blive 
domineret af op til 270 m. høje møller.

Sluttelig vil jeg blot oplyse, at kommunalbestyrelsen ved planlægning af havvindmølleparken 
Vesterhav Syd anmodede Vattenfall om, at møllerne blev flyttet så langt væk fra kysten og fra 
beboelser som muligt. Nærmeste mølle er flyttet fra 3 km. til 8 km. fra kysten.

Med venlig hilsen
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From:                              
Sent:                                  Sun, 31 Jan 2021 14:55:15 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Lem kær test
Attachments:                   testmøller 2021 3.odt

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Indsigelse mod testcenter i Lem kær 
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STOP TESTVINDMØLLER I LEM KÆR

Et rigtig godt projekt, ærgerligt det ligger på den forkerte lokation, at placere et præstigeprojekt, 
som John G. Christensen kalder det, i den størrelsesorden så tæt på bymæssig bebyggelse, er i den 
grad mangel på situatiationsfornemmelse. Netop som vi næsten har vænnet os til de 11 stk.150 m 
høje møller, skal vi igen udsættes for et nyt mareridt.
Jeg har stort forståelse/respekt for, at Vestas har et stort behov for testpladser, men det må ikke 
være på bekostning af os der bor her, og har boet i mange år.
Hvorfor er det så vigtigt med et testcenter i Lem Kær, det er svært at se hvad kommunens 
incitament er, man taler om arbejspladser, er man så naiv, at man tror det har betydning for 
arbejdspladser, at Vestas har et testcenter. Vestas er en kæmpe global virksomhed, de producerer 
hvor det er mest rentabelt, og nostalgien er forlængst lagt på hylden. Møllemagerne har adresse 
udenfor kommunen, betaler ikke skat til kommunen, så det var interessant at få indsigt i 
kommunens økonomi med projektet. 
Alt for mange uafklarede faktorer, power 2X, et rigtig godt projekt, men det hører til i et 
industriområde. Der er nævnt amoniak, som er en giftig gasart med en gennemtrængende lugt, med 
vindretning vest nordvest vil det drive med vinden ind over Lem.
Den foreslåede kompensation, vel i omegnen af 5 mill., er kun pebernødder, og vil på ingen måde 
kunne kompencere for de store tab på huspriserne.
Som om der ikke allerede nu er problemer med tilflytning til kommunen, tror man et sådant projekt 
vil gavne, har man tænkt på, at det måske kunne være en af årsagerne til, at det er svært at få nye 
tilflyttere, man ved jo aldrig hvad man bliver udsat for.
Håber virkeligt denne gang politikerne vil mærke til deres samvittighed og sunde fornuft, og tænke 
på alle os der bor kun godt en km fra projektet, vi er bundet her 365 dage om året, til forskel  fra de 
fleste af kommunal politikerne med adresser langt væk fra området, heldigvis har vi en lokal 
politiker der bor ca 1.5 km fra nærmeste mølle, som gerne indrømmer at nu er nok nok.
Vesterhav syd projektet, planlagt beliggende 4.5 km fra kysten, blev efter hård kritik flyttet ud til 9 
km, burde have været mindst 20 km, begrundelsen var vel den samme som vi påpeger, bortset fra at 
vi som nærmeste naboer kun har godt en km.

Venlig hilsen
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From:                             
Sent:                                  Sun, 31 Jan 2021 14:22:16 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Indsigelser mod Lem Kær Energitestcenter.

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til RKSK m.fl.

 

Med henvisning til det udsendte materiale og onlinepræsentation den 12. januar 2021 for planlægning af energitestcenter mv. i 
Lem Kær, vil vi som meget bekymrede borgere i Lem By, gerne gøre indsigelser mod projektet.

 

1) Hvordan kan RKSK overhovedet overveje at starte op - og endnu værre - at ville køre videre med planlægningen af 
testcentret, når bymæssig bebyggelse med 1.500 indbyggere befinder sig under 2 km. fra det udlagte område? Specielt når der 
henses til byens placering i forhold til vindretning? Til sammenligning ligger testcentret i Østerild med 7 møller med 3,3 km. 
afstand fra nærmeste mølle til Østerild By. Østerild By ligger tilmed på den sydvestlige side og er dermed ikke så udsat for støj 
og den nærmeste by i forhold til støj er Frøstrup, der ligger ca. 6 km. væk. Begge byer med langt færre indbyggere i forhold til 
Lem St.

 

2) Vi ser det således, at Power-to-X projektet i RKSK mest er et prestige-projekt, der vil brande kommunen udadtil - måske i 
hele verden. Men hvad hjælper det, når ingen fremadrettet vil bo i Naturens Rige, fordi man planlægger at placere kæmpe 
vindmøller meget tæt på bymæssig bebyggelse? I Esbjerg Kommune har de modsat RKSK mod nok til at sige fra overfor store 
erhvervsvirksomheders trusler i forhold til etablering af kæmpe møller/anlæg til gene for kommunens borgere og skatteydere - 
alt sammen i meget tæt afstand af bymæssig bebyggelse. Vi mener i Lem, at vi allerede har taget vores andel af høje vindmøller 
i nabolaget og derfor kan vi ikke se det rimelige i, at vi nu bliver taget som gidsler i et prestigefyldt erhvervseventyr mellem 
Vestas/Skovgaard og RKSK!!! Borgmesteren har tidligere udtalt, at det er politisk vedtaget, at der ikke skal opstilles flere 
vindmøller i andre områder i kommunen end de 3 områder, der pt. er udlagt til testområder. Men hvorfor kan der ikke arbejdes 
på at finde en anden løsning - man sidder tilbage med det indtryk, at bare fordi, der er blevet sagt ja tidligere og at Vestas er 
"født" i postnummer 6940 - ja så skal vi acceptere hvad som helst. Det kan bare ikke være rigtig, at frede alle andre områder for 
at gøre livet enormt surt i de allerede hårdt ramte områder. 

 

3) Da Vesterhav Syd efterhånden blev et, for RKSK, meget ømtåleligt emne, blev det vedtaget, at disse møller skulle flyttes 
yderligere 2 km. længere ud på havet i forhold til den oprindelige placering. Det skriger til himlen, at man nu planlægger at 
opstille kæmpe møller 5 gange tættere på bymæssig bebyggelse - her er der tale om HELÅRSBEBOELSE og ikke blot 
fritidsboliger, hvor tyskerne m.fl. skal se på herlighederne i max. 14 dage. Kan RKSK ikke selv se "komikken" i dette forhold?

 

4) Hvorfor Lem Kær? Velsagtens fordi de har sagt ja én gang i Lem og så gør de det nok igen. Eller fordi Skovgaard Invest 
endnu engang bare vil tørre alle generne af i Lem og tage alle goderne med til Lemvig! Vi har i Lem By taget vores del af 
byrderne og generne.

Vi vil i stedet foreslå en alternativ placeringer. 

Hvad med området omkring Rindum Kær - der bor ikke ret mange mennesker i dette lavtliggende område. Så kan alle tyskere, 
der skal til Søndervig og nordmænd til Lalandia også rigtig få set, hvad vi kan udrette her i RKSK!. Endnu et udflugtsmål til 
turisterne, når de har været på besøg i Naturkraft!

Afstanden til hverken det ene eller andet område kan ikke for Vestas være afgørende anderledes i forhold til den planlagte 
placering i Lem Kær.

5) Vi vil anbefale RKSK at nedsætte et meget hurtigt arbejdende udvalg til at finde alternative placeringer til testcentret, således 
at så få borgere som muligt vil blive berørt. Projektet er vi som sådan ikke imod - men det er alene placeringen, der stritter imod 

234 / 352

Bemærkning 26



al sund fornuft. På den måde tilgodeses Vestas stadig og man opretholder den gode tætte forbindelse med en af kommunens 
største arbejdspladser samtidig med, at større bysamfund ikke berøres. Eneste sorteper i det forslag er Skovgaard, men det er til 
at leve med, idet hans interesser jo befinder sig i Lemvig-området!

6) Der er i den løbende debat her efter 1/1 2021 blevet fremhævet problemerne i det lysinferno, der udspiller sig fra de nye 
møller i Tændpibe. Vi forstår, at nye møller i Lem Kær testcenter også skal monteres med det samme lys. Alt dette på grund af 
Stauning Lufthavn. Allerede nu, med kun 2 x 200 m. møller, er borgere i Lem generet af blinklyset. Og der er 5 km i luftlinie ud 
til Tændpibe møllerne - der skal ikke den store intelligens til at kunne forestille sig, hvordan det vil opleves, hvis der opstilles 
endnu højere møller og endnu kraftigere lys kun 1,5 km. fra byen.

 

Sluttelig ønsker vi at fremhæve, at vi er ligeglade med kompensationsmuligheder og prestigeprojekter for kommunen. Vi vil 
bare gerne bo i Naturens Rige uden at den bliver ødelagt af verdens højeste landbaserede vindmøller og Power-to-X projekter 
med luft- og lugtforurening til følge!!!

Vi håber på, at I byrådspolitikere kan se, at ovenstående projekt virker som fuldstændig malplaceret og ikke bør godkendes på 
den planlagte placering. Lad os finde nogle alternativer, der gør, at erhvervsvenligheden kan bibeholdes.

Med venlig hilsen
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From:                              
Sent:                                  Sun, 31 Jan 2021 09:55:27 +0000
To:                                      Jeanette Jeppesen;
Subject:                             Vedr. udskiftning af møller i Lem Kær samt med tilknyttet Power-to-X anlæg

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing- Skjern Kommune ved planlægger Jeanette Jeppesen.
1) Forslag:
 Et evt. Power-to-X anlæg bør placeres enten på pladsen ved Nørhede Tørrecentral eller på 
industriarealet i Lem ved Vestas. Begge steder er allerede udlagt til industri med gode vej og 
tilkørselsforhold for tunge vejtransporter. At placere et Power-to-X anlæg på lavbundsjord nær ved Lem 
Kær møllerne  (på gyngende grund), hvor der ikke er gode veje og tilkørselsmuligheder, er helt forkert, 
ikke mindst hvis der skal tages bare lidt hensyn til det omgivende samfund.
2) Klage: 
Der klages over, at man kan komme tanke om, at anvende 4 x en mølles højde som en acceptabel afstand 
fra bebyggelse. Eller i tilfældet her kun 1080 m. De nærmeste huse i Lem er placeret kun 1100 m fra 
nærmeste mølle. Der burde altid være mindst 10 x en mølles højde i afstand = 2700 m (2,7 km) De 
nærmeste møller er placeret kun 1750 m fra centrum af Velling City. Derfor stop den omdannelse til 
testcenter med udskiftning af møller løbende. Brug Lem Kær møllerne som parken er nu og tilkobbel 
Power-to-X til denne med anlægget beliggende som anvist i forslag 1)
Med venlig hilsen 

Sendt fra Outlook
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From:                               
Sent:                                  Mon, 1 Feb 2021 22:23:47 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter
Attachments:                   indsigelse testcentret.docx

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267
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Indsigelse IMOD testcentret ved Lem Kær.

 Nej tak til vindmøller på 270 meter så tæt på bebyggelse. Disse hører til på havet.
Vindmøller op til 270 meter, vil være alt for synlige i vores landskab. De to der nu er sat op 
ved tænd pibe, er alt rigeligt og giver en mindre forsmag på hvad der er i vente, hvilket på 
ingen måde pynter. Det må være muligt, selv med testmøller, at finde plads et sted ude i 
Nordsøen på en såkaldt energi-ø. 
Ikke nok med de lysgener det vil medføre om aftenen med blink (det ser vi jo allerede fra 
tændpibe, eller bare fra de eksistere de 11 Møller ved Lem Kær) men også skyggekast og 
støjgener som allerede kan høres 1,4 km. Væk ved en højde på 149,9 meter. 

 Nej tak til Power-to-X-anlæg. Et sådant anlæg hører til i industriområder, ikke i den 
åbne natur.

På onlinemødet blev det kendt at området ved Lem Kær, som følge af power-to-x energi 
skulle blive et attraktivt industriområde – det er vi stærkt i mod. Områder ved Lem Kær, er 
omfattet af den såkaldte paragraf 3, hvorfor det er fuldstændig utænkeligt at placere et 
anlæg med (højere)vindmøller, solceller, power-to-x. Der er allerede etableret et 
industriområde i Lem, hvorfor ikke udføre tests på områder som disse, hvor befolkningen 
allerede er bekendt med at bo tæt op ad industrialisering. 
At anlægget så betegnes som ”testcenter” er ej heller en god nok undskyldning for at 
ødelægge vores natur ved Lem Kær og bør ikke være noget der på nogen måde kan gavne 
oprettelsen heraf.

 Nej tak til tunge køretøjer gennem Velling og Ringkøbing.
Industri vil som bekendt medføre flere tunge køretøjer gennem byer som Velling og 
Ringkøbing, mere end der er i forvejen. Igen må jeg sige at projektet på henlægges til 
Nordsøen på såkaldte energi-øer, hvor det formodentligt vil være muligt også at muliggøre 
en form for beboelse til de som arbejder ved anlægget, lidt a la boreplatform, så der ikke 
skal tages så meget hensyn til vindforhold for at komme ud til vindmøllerne. 

 Nej tak til “industriens rige”.
Vi er i forvejen en kommune med en hel del velfungerende industri – hvorfor skal vi drukne 
i det og samtidig kalde os ”Naturens rige”? Det bør genovervejes, om placeringen ved Lem 
Kær, virkelig er den bedste i Danmarks største kommune, målt på areal?

 Nej tak til mindre attraktive byer.
Et sådant power-to-x anlæg, beliggende få hundrede meter fra 3 velfungerende 
lokalsamfund, som Velling, Lem og Højmark er, vil uden tvivl medføre faldende boligpriser 
og faldende boligpriser medfører attraktion af mindre bemidlede borgere, hvilket igen  
medfører færre ressourcestærke familier, som er dem der skal holde lokalsamfundene i 
gang. Se på Velling som et virkelig godt eksempel – husene er i høj kurs hos køberne, 
sælges til prisen og lejeboliger er en mangelvare. Dog er det svært for kommunen at sælge 
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byggegrundene – hvor let bliver det mon fremover, hvis udsigten bliver 270 meter høje 
vindmøller? Og hvad med de huse der i fremtiden bliver usælgelige, fordi der er gener fra 
vindmøller og testcenter? Skal vi nøjedes med en utilstrækkelig kompensation, målt ud fra 
Møllernes højde eller kommer der rent faktisk en aftale om at kommunen dækker 
eventuelle tab ved salg? Også mere end 1000 meter væk, da generne vil være at finde hos 
langt flere husejere, med en type Møller der er tale om.

Ja tak til;

 Ja tak til biodiversitet

Vi må og skal passe på den natur der er i vores kommune – dét er grønt.

 Ja tak til et attraktivt område for tilflyttere

Vi ønsker fortsat at vores små lokalsamfund er attraktive at bosætte sig i – det hele 
kan ikke foregå i de store byer og vi er faktisk nogen der elsker at bo i og med 
naturen.

 Ja tak til bedre boligpriser

 Ja tak til ’Naturens rige

Hvem fandt på det navn? Det bør vi leve op til ved at bevare vores natur og ikke 
ved at lave såkaldt ”grøn energi” midt i den.

Jeg håber og tror på at der kan findes en anden placering til testcentret – jeg er ikke 
imod grøn energi, tvært i mod – det testcenter skal bare ikke placeres midt i 
naturens rige, så tæt op ad skoler, lokalsamfund, smuk (fredet)natur og dyreliv.
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From:                                 
Sent:                                  Mon, 01 Feb 2021 20:51:14 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Idéer og forslag til Lem kær energitestcenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til. Ringkøbing-Skjern Kommune
      Land, By og Kultur
      Smed Sørensens Vej 1
      6950 Ringkøbing

 Vedrørende etablering af energicenter i Lem Kær,

 Som nabo til et evt. kommende udvidet testcenter i Lem Kær, har vi nogle bekymringer.

 Højden på møllerne er ude af proportioner i forhold til det område de placeres i (landskabet, 
landsbyernes størrelse afstanden til både naboer og fjorden). Ved at der efter planen kan opstilles 
forskellige typer af møller med forskellige højder og omdrejninger, vil det for os at se, virke 
skæmmende for helhedsbilledet set både tæt på og længere væk fra. 

 Som vi har forstået det, har Vestas fire pladser i Østerild, to på Velling Mærsk og en mere på vej. 
Kan det så være rigtigt, at der skal sættes yderligere 11 pladser til rådighed ved Lem Kær?

 Kan det være rigtigt, at der ikke findes en erhvervsegnet grund i hele Ringkøbing- Skjern kommune 
der er mere egnet til at huse power 2 x end i et § 3 område tæt på by og fjord? Og hvor mindre 
samfund ikke bliver påvirket i så høj grad som vi er overbevist om at dette projekt vil gøre. Vi ved 
godt, at der er tale om en energiboble. Men kan man føre ledninger til at distribuere strømmen 
tværs over landet må et testområde kunne etableres et andet sted og stadig kobles på energiboblen.

 Når der i materialet nævnes fremstilling af gasser som metan, metanol, ethanol, ammoniak ect. og i 
samme kontekst nævnes - med alt hvad det indebærer..... bliver man som nabo utryg. 

 Ringkøbing- Skjern kommune nævner selv, at de de arbejder på at fremme de små samfund og 
kalder sig Naturens rige. Der bliver i forvejen for Vellings vedkommende lagt en masse frivillige 
timer og kræfter i at gøre byen attraktiv at bosætte sig i for nye familier. Noget af det vi ved, er en 
af de aktiver, er den natur vi har omkring os. 

 I 2014 fik vi og to naboer afslag på at opstille en husstandsvindmølle (25 m.). En begrundelse var, 
at vi ligger i kystnær zone og at området i kommuneplanen er omtalt som bevaringsværdigt 
landskab. Afgørelsen i sagen blev givet 5. november 2014. Derfor undrer det os, at I påtænker en 
tilladelse til møller i samme område på 270m. 

 Bliver projektet gennemført, læser vi ikke nogen steder, at naboer eller andre interesserede har 
mulighed for at investere i projektet og derigennem opnå kompensation for de gener der der er ved 
at være nabo til dette energiprojektet. Tilmed er erstatningen fra selskabets side forholdsvis lille og 
skal administreres af kommunen som kan have andre prioriteringer end de berørte samfund. Et 
forslag kan være, at der ydes et årligt beløb (ca. 300.000kr.) til hvert sogn så længe energicentret 
eksisterer, som administreres af de berørte sogne selv. 

 Som det lyder, bliver skatten ikke engang lagt her i kommunen, da Skovgaard Invest er beliggende 
i Lemvig.

Som beboer i en lille for jer måske ubetydelig landsby føler vi os rendt over ende af store pengestærke 
firmaer og føler os ofret i jagten på international anerkendelse.
Hilsen 

241 / 352

Bemærkning 29



From:                               
Sent:                                  Mon, 1 Feb 2021 20:47:55 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Input til Lemkær testcenter.

 

Der er ingen tvivl om, at dette testcenter er et kæmpe aktiv for udviklingen af vindindustrien. 

 

Jeg er nabo til det udpegede område. Til sammenligning, bor jeg ca. 1,4 km øst for de 2 nye møller på 
Vellling-mærsk. Disse har en total højde på 200 meter, og jeg kan høre dem inde i mit hus. Lyden kan 
beskrives, som en majssnitter i det fjerne. 

 

Jeg er derfor bekymret for, hvor intens støjen vil være fra det nye testcenter, og da jeg ikke tror jeg 
kommer inden for 6 x møllernes højde ser det heller ikke ud til at jeg kan blive købt ud, hvis det viser sig 
at være at foretrække. 

 

Kort sagt så håber jeg, at I vender hver en mulig sten for at finde en ny placering, som ikke er så tæt på så 
mange mennesker. Og hvis et nyt område ikke kan findes og projektet skal gennemføres, så håber jeg, at i 
udvider minimumskravende til erstatning, da jeg ikke vurderer at de nuværende tager højde for alle de nye 
forhold der gør sig gældende for møller over 150 meter.

 

Til sidst vil jeg sige, at jeg nyder at bo i et lille lokalsamfund, jeg finder det yderst givende at være frivillig 
og hjælpe til med at skabe sammenhold og udvikling i det lille samfund. Projektet om testcenteret og 
opgaven med at sætte sig ind i det, oplever jeg som splittende og drænende. Derfor er jeg egentlig ked af at 
bruge dyrebar fritid på at forholde mig til det nuværende og fremtidige udvidelser af projektet. Fritid som 
kunne være gået til at udvikle foreningslivet.

 

God arbejdslyst 

 

Venlig hilsen 
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From:                               
Sent:                                  Mon, 1 Feb 2021 20:36:55 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær testcenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Høringssvar for foroffentlighedshøring på ideoplægget vedr. Testcentret i Lem Kjær.
På opfordring fra kommunen om at indsende ideer og forslag til den videre planproces for et 
testcenter i Lem Kjær, sender jeg hermed mine betragtninger omkring projektets udformning 
og omfang.
I det fremlagde materiale vedr. testcentret formuleres rammerne for projektet meget uklart, dog 
omkring sig gribende. Der beskrives et fleksibelt teknisk anlæg, med forskellige områder med 
solceller, møller af forskelligt udseende, målemaster og bygnings faciliteter. Samt der åbnes 
for et decideret industri område for virksomheder med tilknytning til vedvarende energi. 
Summen af disse planer, er for de mange berørte borgere, et uoverskueligt stort anlæg at blive 
nabo til.
Velling er et velfungerende samfund i vækst. Liggetiden på huse og ejendomme er kort og der 
udstykkes boliggrunde i og omkring Velling. Her udover har vi 3 skoler og en børnehave, hvor 
af mindst 2 har ventelister. Samt et rigt foreningsliv for unge og gamle. Ydermere har vi 
mange små erhvervsdrivende og et godt sammenhold og samarbejde på tværs.
Måske er vi ikke så anderledes end så mange andre små bysamfund. Men når jeg mærker 
energien til årets sommerfest, når sammenholdet står stærkest eller når foreningerne går 
sammen om at rejse penge til et halbyggeri, så fornemmer jeg, at Velling er noget ganske 
særligt.
Vi er mange ildsjæle, der bruger tid i og på Velling, men det er hverken svært eller hårdt, da 
vi i Velling får det ti folds igen. Vi behøver nemlig ikke kæmpe for fællesskabet og for 
udvikling og vækst. Det falder os naturligt at drive Velling og vedligeholde fællesskabet. I et 
år som 2020, hvor covid har ramt alle, har det kunnet mærkes, hvor meget vi plejer at 
have sammen og gøre sammen i lille Velling. Fraværet af det sociale liv i byen, har for mig 
understreget betydningen af, det vi sammen har i og omkring Velling.
 
Der er et utal af måder at skabe vækst, arbejdspladser, tilflytning og udvikling på, vi er 
nærmest eksperter her i vandkants Danmark. Ingen af de kendte metoder hæmmer den grønne 
omstilling, men hvis et testcenter i Lem Kjær er kommunens måde at fremme den grønne 
omstilling på, så er jeg bange for, at den grønne omstilling vil spænde ben for netop vækst, 
arbejdspladser, tilflytning og udvikling. Om ikke andet så på sigt, for hvem vil bo tæt på et 
testcenter? Hvem tør satse på f.eks. på liberalt erhverv, friskoledrift og foreningsliv i et område 
med stor usikkerhed for borgerne? Om området har arbejdspladser nok og om et testcenter 
skaber flere, det har jeg ikke indsigt i, men vil vi bare være et stort pendler ingenmandsland?
 
Ud over de, på side 11 i Ideoplægget, oplistede mulige miljøpåvirkninger fra testcentret, er der 
for mig at se også nogle helt uoverskuelige konsekvenser for områdets samfund. Det er muligt 
at denne slags projekter, og folkene bag, er vant til modstand og ophidsede borgere. Og at 
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enhver form for appel og bøn om at lade netop vores elskede område gå fri, praller af, som dug 
på en nypoleret kølerhjelm. Men det er ganske nedbrydende for mentaliteten i et 
lokalsamfund, når borgerne er imod et projekt som det ansøgte testcenter. Retorikken er hård 
og negativ. Der bruges uanede mængder af energi på at kæmpe imod og på at sige højt og 
tydeligt nej tak. Nogle bliver trætte af at takke nej før andre og andre igen orker ikke og giver 
op på forhånd. Det er ærgerligt at kræfterne bruges på at kæmpe imod, frem for at opbygge og 
udvikle. Der er næppe mange i Velling der er imod en grøn omstilling, men mon ikke at vi har 
betalt vores del af regningen med de allerede eksisterende vindmøller i Lem Kær og på 
Mærsken?
Modstanden mod et testcenter, ”Stormen” om man vil, vil måske lægge sig igen, hvis 
testcentret er opføres. Måske vil dele af det folk frygter for være ubegrundet. Men som bekendt 
falder der mange træer under de værste storme og det er min frygt, at skaden vil være 
uoprettelig. Tilliden til kommunen og de folkevalgte vil være brudt. Dygtige ildsjæle og 
medarbejdere vil være flyttet, familier har valgt Velling fra og dermed skoler, institutioner, 
dagplejere, legepladser, håndværkere, boliger og indkøbsmuligheder. Og hvad har vi så 
tilbage? Et testcenter..?
Til jer der har magten, jer der er folkevalgte og ikke mindst i medarbejdere der er betroet 
samfundenes og borgernes velbefindende, min appel til jer er nu, at i må tage de rette 
beslutninger. Beslutninger der kommer flertallet til gode og ikke kun de få.
Vel skal vi, i det større perspektiv, have de grønne og fremtidens briller på. Vel skal vi følge 
med udviklingen industrielt, energimæssigt, politisk og økonomisk og vel skal vi ofre noget for 
at opnå noget andet. Intet er gratis og alt kræver ofre. Men der er allerede nu sået en stor 
portion mistillid mellem borgerne og kommunen. Den natur og de samfund folk flytter til for, 
vil blive ødelagt og lagt øde, til fordel for en grøn omstilling, som ingen endnu kan kortlægge 
konsekvenserne af. Jeg forstår også, at der er konsekvenser af ikke at vælge den grønne 
omstilling til, men der må være andre veje. Møllerne hører til på havet og industri hører til i 
industriområder. Skærmet og/eller langt fra bymæssig bebyggelse. På afstand af folks liv og 
boligforhold. Lovgivningen er til for at beskytte borgere og ikke til for at blive bøjet og 
tilpasset rige mænd, globale virksomheder og egenrådige byrådspolitikeres visioner.
 
Mvh.

Sendt fra min iPhone
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From:                               
Sent:                                  Mon, 1 Feb 2021 19:22:39 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Cc:                                      
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energicenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur.

Det bør fremgå af planlægningen, at der skal tages højde for at der i erhvervscentret formentlig i perioder vil være oplagret store 
mængder yderst sprængfarlige og brandfarlige produkter. Det kan være i form af nedgravning, etablering af jordvolde eller 
andet.

Det bør fremgå af planlægningen, at der skal etableres lokal ejerskab til projektet. Det kan gøres ved at give mulighed for 
beboerne i Velling, Lem og Højmark at købe anparter i en eller flere møller. Desuden skal det fremgå, at der hvert år skal 
tilfalde byerne Velling, Lem og Højmark et årligt kontant beløb, eksempelvis et beløb i størrelse omkring 200.000 så længe 
Mølleparken er i drift. Dette som supplement til det lovmæssige beløb som udbetales til lokalområdet. Det årlige beløb skal gå 
direkte til hver af byerne og ikke via kommunen. Beløbene kan lægges i en lokal fond som skal styre lokalt og pengene skal gå 
til fremme af bosætning, etablering af arbejdspladser, udbygning af butikker mv.

Møllehøjde bør begrænses så meget som muligt. Opstilling af møllerne bør ske i en eller anden form for orden. Der bør være 
højdebegrænsning på opførelse af bygeninger mv. i erhvervsparken.

Miljørapporten bør indeholde meget restriktive krav til belysning i erhvervsområdet. Der tænkes på, at alle lyskilder skal være 
afskærmet så lyset ikke kan ses ved indkik til området så det alene er det belyste af området kan ses. Selvfølgelig så deskret som 
mulig.

Disse meget høje møller vil blive udstyret med rødt og hvidt blinkende lys. Det samme gælder de meget høje målemaster. Det er 
helt afgørende, at både møller og målemaster udstyres med radiostyret lys. Det skal helt klart være et vilkår i planen fra 
kommunens side. Jeg ved godt, at det ikke er godkendt af myndighederne endnu, men teknikken findes og bruges andre steder. 
Der skal lægges pres på de godkendende myndigheder.

Sluttelig vil jeg bemærke, at jeg er nervøs for, om infrastrukturen i området er tilstrækkelig udbygget til at kunne betjene 
projektet så det kan være tilfredsstillende for både byernes borgere og projektet.

Med venlig hilsen

Sendt fra min iPad
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From:                              
Sent:                                  Mon, 1 Feb 2021 17:54:26 +0000
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter
Attachments:                   Lem Kær Vindmøller 25-01.-2021.docx

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hermed fremsendes skrivelse vedr. det planlagte energitestcenter i Lem Kær. 
Skrivelsen i vedhæftede dokument.
 
Med venlig hilsen.

Sendt fra Mail til Windows 10
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Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter: februar 2021.

Lem Kær test-center:   Planerne bør droppes ud fra nedennævnte faktorer.

Vindmøller med en højde på 270 meter, ca. 20 m højere end pylonerne på Storebæltsbroen, vil være alt for 
dominerende for hele det berørte område. Velling, Højmark, Lem og det stort opreklamerede Ringkøbing K 
vil være særdeles negativt påvirket. Lavfrekvens støj, skyggekast og den visuelle forstyrrende påvirkning fra 
de eksisterende vindmøller i Lem Kær, er en daglig plage og med det foreslåede projekt vil områderne være 
uinteressant at bo i, samtidig vil det stoppe yderligere bosætning.

Med den massive modstand mod etablering af de nuværende møller i Lem Kær for 10 år siden, er det 
ganske ufatteligt, at Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker etablering af det planlagte projekt med så mange 
uafklarede faktorer.

Ejendomspriserne i områderne vil styrtdykke, med katastrofale konsekvenser for boligejerne, og den 
foreslåede kompensation fra GRØN-pulje, der skal fordeles efter Kommunalbestyrelsens 
forgodtbefindende, vil jo på ingen måde kompensere de berørte boligejeres økonomiske tab.

Borgmester Hans Østergård håber, ”At man vil se det som et spændende projekt at være en del af”. Med 
erfaring fra de nuværende møller, vil det utvivlsomt blive et mareridts scenarie.    

Med den nuværende kommunalbestyrelse, hvor flertallet består af ”vindmølletosser”, kan vi frygte, at de 
også denne gang vil ignorere en massiv modstand og endnu engang lave et overgreb på befolkningen i de 
berørte områder.

Af informationsmaterialet modtaget primo Januar 2021 fremgår det bl.a. at virksomheder og for den sags 
skyld også private kan få adgang til billig GRØN strøm. Ganske vist er PSO afgiften ved at blive udfaset og vil 
helt forsvinde fra El-regningen i 2022, men tilskuddet til vedvarende energi er kommet på finansloven, så 
det er en sandhed med modifikationer, at GRØN strøm vil blive billigere, det er kun en omfordeling af 
udgifterne. Det statslige tilskud til vedvarende energi skal jo under alle omstændinger betales.

At man kalder møllerne for testvindmøller betyder, at det statslige tilskud til landbaserede testmøller uden 
for de nationale testcentre er ganske betragtelig og med den nugældende ordning, løber tilskuddet i 20 år 
fra tilslutningen. Tilskuddet tilfalder ejerne af testcentret og det er ensbetydende med at disse betragtelige 
beløb ikke kommer Ringkøbing-Skjern Kommune til gode og langt mindre de berørte områder, der skal leve 
med de gener, som centret påfører både personer og hele miljøet i et meget stort lokalområde.

Ideen med Ø-driften er jo ganske god, men den producerede strøm skal transporteres fra møllernes 
produktion, enten til det offentlige EL-net, batteristation og P2X produktionsenhederne. Batteristationen 
skal nødvendigvis tilsluttes det kollektive EL-net, så batteristationen er jo kun et mellemled.

Produktionen fra P2X, hvad det i givet fald bliver, skal jo transporteres væk og det vil have betydelig 
indflydelse og belastning på infrastrukturen. Det kræver en væsentlig udbygning af vejnettet og en meget 
kraftig øgning af tung transport. Disse producerede enheder som Ilt (O2), Brint (H2), Metan (CH4), Methanol 
(CH3OH), Ethan (C2H6) og Ammoniak (NH3) er miljøfarlige og meget sundhedsskadelige produkter og for 
nogles vedkommende højeksplosive stoffer, der kræver store sikkerhedsforanstaltninger at opbevare og 
transportere. Det er ensbetydende med ganske betydelige risici for hele det berørte område.

Ud fra de beskrevne belastninger, økonomiske, miljøpåvirkningen, øget tung trafik samt højeksplosive 
produkter, bør det planlagte testcenter placeres i et område, der ikke er tæt på nærliggende bebyggede 
områder, som den planlagte placering i Lem Kær. 
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From:                               
Sent:                                  Mon, 1 Feb 2021 18:42:18 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             indsigelse energicenter lemkær.
Importance:                     Normal

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Nej tak til vindmøller på 270 m så tæt på bebyggelse  
Nej tak til power-to-x anlæg, skal være i industriområde. 
Nej tak til mindre attraktive byer 
Nej tak til mere støj , lad de møller stå som de er . 
Nej tak til lavere huspriser evt. usælgelige ejendomme 
Nej tak til ødelæggelse af den natur vi har tilbage. 
Nej tak til industri i naturområde. 
Ja tak til Naturens rige  
 
Ovenstående bedes tages med i overvejelserne angående de store omfattende planer med dette 
“naturområde”
Med venlig hilsen-
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From:                              
Sent:                                  Mon, 1 Feb 2021 17:05:30 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             " Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter "

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Tak for info fra mødet virtuel 
.
Som borger i Lem by med en mindre afstand end 1,5 km til påtænkt energi testcenter, vil jeg gerne gøre 
indsigelse mod godkendelse/ igangsættelse af energi testcenter i Lem Kær fordi 
 Der er primær alt for lille afstand til Lem by og til Velling by når der påtænkes møllehøjder på 270 meter 
og med udsigt til urimelige lugtgener.
Det vil i den grad påvirke tilflytter potentialet negativ, og det vil i den grad påvirke ønsket om at bo nær 
sin arbejdsplads negativ , og det er vi allerede er udfordret på.
Lem s virksomheder er virkelig en aktiv til kommunekasse, og der kan sagtens udvikles og skabes nye 
virksomheder/ arbejdspladser ude store vindmøller og urimelige lugtgener det fortæller historien alt om.
Hvorfor skal spekulanter trække store penge ud af kommuner uden skattebetaling og områdets indbyggere 
have alle ubehageligheder det giver ingen mening.
Hvis Rksk kommune alligevel vælger, at give tilladelse til opførelse af de beskrevne projekter, bør 
lokalområdet tilgodeses meget  bedre både med hensyn til gener og med  midler til udvikling af området.
Der bør være en pulje, hvor der hvert år i hele perioden tilføres et beløb, som virkelig kan gøre en positiv 
forskel til udvikling for område, et beløb som områdets indbyggere demokratisk får råderet over, ikke bare 
en engangsbeløb (Ve Midler) når det drejer sig om en aftale over 30 år , specielt når  RKSK kommune 
ikke får skatteindtægt fra virksomheden.
Hvis ikke det er spiselig for projektmagerne så sig nej tak
MvH 
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From:                               
Sent:                                  Mon, 1 Feb 2021 16:04:08 +0000
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Indsigelse Energicenter Lem Kær

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

 Nej tak til vindmøller på 270 m så tæt på bebyggelse. Disse hører til på havet.
 Nej tak til Power-to-X-anlæg. Et sådant anlæg hører til i industrizone, ikke i det åbne land.
 Nej tak til tunge kørertøjer gennem Lem, Velling og Ringkøbing.
 Nej tak til en stor byggeplads, med mange ubekendte faktorer.
 Nej tak til ’Industriens rige’
 Nej tak til mindre attraktive byer
 Nej tak til lavere huspriser
 Nej tak til støj-, skygge-, blink- og lysgener fra op 270 meter høje møller.
 Nej tak til ødelæggelse af udsigten mod Velling fra Ringkøbing og Holmsland Klit 

 Ja tak til biodiversitet
 Ja tak til et attraktivt område for tilflyttere
 Ja tak til bedre boligpriser
 Ja tak til ’Naturens rige
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From:                              
Sent:                                  Mon, 1 Feb 2021 15:29:41 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær Energicenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Emne: Ideer og forslag til Lem Kær Energicenter

Ringkøbing-Skjern Kommune
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Mail. energitestcenterlem@rksk.dk

Vedr. ideer og forslag til Lem Kær Energicenter. 

Ideen med at bruge vindmøllestrøm til produktion af brint og andre grønne gasser og etablere 
et anlæg til dette kan jeg helt klart støtte. Hvis hvad man vil det mener jeg hele dette projektet 
er fejldisponeret. Det er helt klart, at Vestas er god til at producere Møller og projektmagerne 
er gode til at opstille møller og drive møllerne på rentabel vis. Det er uklart, hvem der kan 
udvikle og drive X-delen hvem kan og vil komme med den store kapital som skal til for at 
udvikle X- delen og hvem der i givet fald skal finansiere en kommerciel produktion.

Derfor vil jeg foreslå, at projektet skrotter den nuværende plan og hurtigst mulig etablerer X- 
delen i et eksisterende erhvervsområde og det kunne evt. være i Lem, hvor der er udlagt et 
stort industriområde og hvor Vestas er til stede i forvejen. Strømmen kan transporteres fra 
eksisterende 11 Møller i Lem Kær hvilket kan gøres med kendt teknologi og på den måde 
etablere ø-drift som omtalt i projektet. Hvis man virkelig brænder for at få X-delen igang, og 
det haster nok, kan man starte i morgen ud fra det ovenfor beskrevne. 

Vestas har testpladser forskellige steder i landet og der er også det nationale testcenter i 
Østerild. Her må der være rige muligheder for at afprøve ny teknologi. 

Det vil jeg begrunde med følgende:
Det er helt uhørt at planlægge opsætning af et så massivt anlæg med 11 møller op til 270 m. 
højde, etablering af solceller på 40 - 50 ha. og en erhvervspark midt i et naturområde, som 
både er § 3 område og som ligger inden for kystbeskyttelseslinien. Desuden ligger området 
midt i et landbrugsområde uden infrastruktur og andre faciliteter. Det vil desuden give 
massive problemer for 3 velfungerende landsbyer som ligger inden for ca. 2000 m fra 
projektet. Dette i form af en spoleret udsigt fra landsbyerne over det flade vestjyske landskab, 
støj fra kæmpevindmøllerne, trafikale problemer, store gener med skyggekast og store gener 
fra blinkende lys fra toppen af møller og målemaster. Jeg mener det er i den grad at nedgøre 
de 3 landsbyer og deres beboere i både i Velling, Lem og Højmark. Her kæmper mange 
frivillige for at tiltrække nye familier til området og bruger i hundredvis af frivillige timer for 
at få landsbyerne til at fungere. Der er intet som helst gjort fra projektets side for at skabe 
medejerskab i de 3 landsbyer for projektet. Rent lovmæssig skal der falde et beløb til 
kommunen, som kommunen så kan fordele efter for godt befindende. Der burde desuden 
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skulle udbetales et årligt beløb på minimum 250.000 kr. pristalsreguleret til hver af de 3 
landsbyer så længe Mølleparken er i drift og ikke gennem kommunen. Desuden burde en eller 
flere af møllerne udbydes i anparter med købsmuligheder for landsbyernes beboere.

Det vil det være et enormt ressourcespild at nedbryde en tilsyneladende velfungerende 
møllepark som kun er 10 år gammel. 

Man kunne godt være bange for, at projektet ville gå i stå når de 11 møller med en højde på 
270 m. er sat op og solcelleparken på 30 - 40 ha er etableret.

Med venlig hilsen

252 / 352



From:                               
Sent:                                  Mon, 1 Feb 2021 12:43:42 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Hørringssvar

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Vedr. vindmølle testcenter Lem Kær 
Da jeg har jord (matr. nr. 1k Holmegård, Sdr.Lem)op ad det ny projekteret mølle og solcelle center, er jeg 
naturligvis meget intr. i hvad det vil betyde for mig.
Jeg har haft jorden i over 30 år, og har blandt andet brugt det som et fristed.
Her var der altid ro,ingen larm fra biler og maskiner. Bare sidde stille og nyde synet af musvågen som 
sidder på sin pæl. Se rådyrene græsse nederst på marken.
En dag kom der 2 ræve forbi med en afstand på kun 10 meter.
Det må man da kalde natur fra første række.
Jeg forstår godt, at man skal lave forskning, men jeg føler ikke at vi har fået nok at vide om projektet.
Det virker faktisk som om at Vestas får en legeplads, hvor de kan gøre som de vil.
Jeg har hørt at vores Borgmester har sagt, at der er en række lovkrav som de skal overholde, og der ikke er 
noget at være bekymret over.
Ja, det er jo nemt at sige, har bor jo ikke herude.
Et er de alt for høje møller og solceller. men hvad er power to x ????
Hvad vil det betyde for naturen og os som bor ca. 1000 meter fra test anlægget.
Vi skal have flere fakta om anlægget inden vi kan sige ok.
Jeg undrer mig i øvrigt over at jeg ikke er blevet kontaktet af nogle, da jeg har jord derude. 
Mvh.
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From:                               
Sent:                                  Mon, 1 Feb 2021 10:39:31 +0000
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Kemisk Industri

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Jeg ønsker ikke kæmpevindmøller eller Kemisk Industri i min baghave , føj da.  Som Osvald Helmut sang, 
jeg vil ikke have bare røve på min strand osv. Først vil I lave et naturskønt område i Ringkøbing K, dernæst 
vil I forurene det 🙁 
 
Med venlig hilsen
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From:                                 
Sent:                                  1 06:44:24 +0000
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Kommunen bør som minimum stille et krav om naboernes accept og have taget stilling til et evt. værditab 
ligesom man gjorde det ved Velling mærsk møllerne. Da man ikke har de præcise placeringer og højder på 
plads.
Det er en negativ effekt forbundet med at opføre sådan et kæmpe projekt og det er at vores huse tager 
værdi og kreditforeningerne vurdere dem meget lave og derved risikere at blive insolvent og ikke kan 
flytte hvis man skulle ønske dette. Et andet problem er at men kan stå tilbage med en stor gæld ved et evt. 
hussalg. Dette kan være med til at gøre området mindre attraktivt at bo i. Vi har også sat stop for vores 
ønske om at renovere mere og evt tilbygning da vi ikke ønsker at forværre vores situation det har vi prøvet 
det med Velling mærsk 
Man bør også se på andre projekter i området bla. solceller og få taget stilling til om man vil godkende 
disse projekter bagefter hvis Lem kær bliver til noget eller om det bør inddrages i det eksisterende Lem 
kær projekt. Det vil blive meget på et lille område på feks Vennervej og være utrolig dominerende og 
ødelægger den smukke naturen som er i området. 
Få klarhed over de nye VE regler så de enkelt borger i området kender den præcise betydning. Her tænkes 
der på ved at bede om opkøb af ejendomme at der er meget forskel på om det bliver 6 x møllens højde eller 
om det gælder hvad projektet søger og får godkendt feks. 270 meter. Da det er til test kan der jo gå mange 
år inden der kan komme til at stå en så høj mølle og det har jo stor betydning om man er købt eller solgt 
indtil da.
Det skal sige at det er et rigtig spændende projekt og der er ingen tvivl om at det jo er den vej tingene går.
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From:                                
Sent:                                  Mon, 1 Feb 2021 22:38:35 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Cc:                                      Politiker Henrik Andersen;Politiker Pia Vestergaard;Politiker Hans Pedersen;Politiker 
Bjarne Svendsen;Hanne Simonsen (Politiker);Irene Lund Pedersen;Politiker Niels Rasmussen;John G. 
Christensen;Helge Albertsen
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energicenter.
Attachments:                   Til Ringkøbing.docx

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

I får mailen gensendt, da der var sket en fejl i de først indsatte mailadresser til jer. Hele byrådet skulle nu have fået denne mail 
fra os.

Mvh

> Den 1. feb. 2021 kl. 22.24 skrev
>
> Her er vores indsigelse til dette projekt.
>
> Vi har for nuværende 1435m til nærmeste mølle i det eksisterende møllepark i Lem Kær Enge.
>
> Vi har dem SV for vores bopæl og her har vi rigtig meget støj når vindretningen er i SV og V.
>
> I har nu som byrådsmedlemmer en åbenstående invitation til at komme ud og høre denne støj. Jeg kan ligeledes være arrangør 
for en studietur til Varde egnen hvor de har et ligende projekt med tilhørende støj og lugtgener.
>
> Endvidere er her også i vores høringssvar en opfordring til at starte ”Søvejen mod Vest” op igen.
>
> Skovgaard Invest skal vel IKKE bestemme hvor et sådan projekt skal ligge.
>
> VESTAS har råd til at lave en energiø og lave “Søvejen mod Vest” færdig. Hvide sande Havn ville komme til sin ret:-)
>
> Os nære borgere til disse Gigantmøller er tabere i dette spil. Ville I bo op ad sådanne store møller samt et Kemisk 
industrianlæg???
>
> <Til Ringkøbing.docx>
>
> Mvh
> 
> 
> 
> 
>
>
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1
1. februar 2021

Til Ringkøbing- Skjern Kommune, Land, By og Kultur
Indsigelse mod placering af energi testcenter Lem Kær.

1. Testcenteret ønskes placeret i et ramsa område, kystnærhedzone og i 
et beskyttet §3 naturområde. 
Ringkøbing-Skjern kommune kalder sig Naturens Rige og vi mener at 
kommunen skulle være de første til at afstå fra en placering af et så 
omfattende projekt i dette område. 
Kommunen skal forstå forskellen på kultur-natur og natur. 

Når først der etableret nye veje, lagt dræn, opsat solcellepark og 
vindmøller på størrelse med Storebæltsbroen, vil dette stykke natur ikke 
længere eksistere. 
Kommunen har pligt til at beskytte den natur vi har og ikke søge om 
dispensation til at gennemføre projektet i et stykke sårbar beskyttet 
naturområde. 

2. Ringkøbing-Skjern Kommune har flere velegnede industri områder hvor 
projekter som P2X kan  placeres. 
P2x skal IKKE placeres så tæt på attraktive boligområder. 

3. Investoren har udtalt at de ønsker at gøre området Lem Kær til et 
attraktivt industriområde. 
Ressource stærke borgere køber ikke boliger i nærheden/ med udsigt til 
tung industri og store lastbiler med farlig gods. 

Investorerne holder kortene meget tæt til kroppen og har ikke ville udtale 
sig konkret om projektet. Der er alt for mange ukendte faktorer.  
Eksempelvis kunne de ikke udtale sig om hvad P2X egentlig kom til at 
producere?! 

4. Lysforureningen fra vindmøllerne vil ødelægge udsigten og genere et 
stort antal borgere og turister hele vejen rundt Ringkøbing Fjord. 
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2
1. februar 2021

En borger udtalte om blinkene fra vindmøllerne i Tændpibe: ”at selv om 
jeg har sat mørklægningsgardiner op, blinker det igennem stoffet!”

Vi bor i Udkants Danmark. Vi bor her fordi vi holder af naturen. 
Vi kalder det Vandkants Danmark og når vi invitere gæster sidder vi ude i 
haven ved nattetid og viser dem Mælkevejen. 
Hvor i Danmark kan man det? 
Det i sig selv er en turist attraktion. 

Forslag.
Vi mener at vindmøller i den størrelse skal placeres offshore .
Dertil kan man placere energi øer, hvor P2X anlæg kan placeres. 
Måske skulle Ringkøbing-Skjern kommune genoptage projektet ”Søvejen 
mod Vest.” Hvide Sande Havn er udviklet til dette. 

                                    illustration fra Dansk Energi
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From:                               
Sent:                                  Mon, 1 Feb 2021 22:48:20 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energicenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing Skjerns politikere. 
Beskyt Naturens rige! Nej anlæg af energitestcenter i Lem Kær.
For fem år siden flyttede vi til Velling. Tidligere havde min datter fulgt sit hjerte og giftet sig til 
Vestkystens vilde natur. Siden har dette tilført kommunen 14 sjæle yderligere - alle tilflyttere fra Sjælland. 
Heraf er 8 skatteborgere og 7 erhvervsaktive i kommunen.
Det var den vestjyske menneskenatur og den vilde natur, der drog os til min mormors fødeegn.
Efter at have været lejere i 5 år overvejer vi nu at købe hus i Velling. Der i er fri udsigt til to store 
testmøller på første parket, fra den ejendom vi ønsker at anskaffe. Det kan vise sig at blive et risikabelt 
køb.
Jeg må på det skarpeste gøre indsigelse imod industriel udnyttelse af et habitat, der er omfattet af 
beskyttelse i et paragraf 3 område, som beskytter vådområder og enge med dens fauna og flora.
Som elbilsejer går jeg ind for grøn energi, men er meget enig med Anna Hildens grundige gennemgang og 
argumentation omkring kommunens eventuelle tilsagn til P2X og udlægning af Lem kær til et testcenter.
Skil de tre dele i planen ad, møllerne på havet, P2X i industriområde og skån de tre små bysamfund for 
lysforurening og tung trafik.
Fremskridtet æder sine egne børn! 
Forhåbentlig er en snigende tanke om, at det mere er økonomisk begærlighed, der styrer vestjyden end 
beskyttelse af den natur der har vores hjerte, helt forkert.
I håb om at man stopper op, før der sker uoprettelig skade.
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From:                                
Sent:                                  Mon, 1 Feb 2021 22:53:04 +0000
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter
Attachments:                   Indsigelse.docx

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

 
 
Med venlig hilsen 
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Til Ringkøbing – Skjern Kommune

Indsigelse mod udvidelse af Lem Kær Energitestcenter

Vi er en familie på 4, som bor på  med en 1 kilometer til nærmeste mølle i 
Lem Kær. Lem Kær møllerne har vi nordvest for vores ejendom, og ud af køkken 
vinduet kan vi se 10 ud af de 11 møller. Møllerne kan vi sagtens høre, når vinden 
kommer fra nordvest – men det er ok og ingen lav frekvent støj.
De 11 møller står på 2 lige linjer og de har samme højde, hvilket giver harmoni. Dette 
betyder meget for landskabet og ens oplevelse af hvor meget møllerne fylder.

Vi går ind for grøn energi og projektet er meget spændende, men placeringen i Lem Kær 
er helt forkert. Det er alt for tæt på 3 byer, og vil derfor berøre rigtig mange borgere i 
Ringkøbing – Skjern Kommune. 

Da Lem Kær møllerne kom for 10 -11 år siden, var der allerede modstand fra de 
omkring liggende byer, og der blev lavet en underskriftsindsamling.
Hvilket helt sikkert har været med til at påvirke rammerne for projektet, så det blev et 
harmonisk projekt og at mølle nr. 12 blev droppet. Men alligevel er der allerede i dag 
nogle ejendomme i Lem, som er påvirket af støj og skyggekast.

At man så nu søger om udvidelse af Lem Kær Energitestcenter, til et uharmonisk projekt 
og med en voldsom visuel påvirkning af landskabet, det virker grotesk.
Vindmøller der bliver 120 meter højere end i dag, og med ønsket om varierende højder. 
Høj intensiv blinkende lys på møller og målemaster. Samt naboer i området, som 
allerede er generet af de nuværende møller.  

Vi har kendskab til, at der er lavet en underskriftindsamling, hvor mere end 600 personer 
siger ”nej tak til udvidelse af Lem Kær testcenter”. Det viser den skepsis og bekymring 
der er i området, overfor dette projekt. Det forpligter samtidig lokal politikkerne til at 
sætte sig ind i sagen, køre en tur området og lytte til borgerne.

Med venlig hilsen
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From:                               
Sent:                                  Tue, 2 Feb 2021 13:54:01 +0000
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Cc:                                     
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter
Attachments:                   underskrifter-sammenflettet Lem Kær udvidelse.pdf

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Indsamlingens resultat dokumenterer en omfattende modstand mod projektet hos de berørte borgere. 
Vi opfordrer derfor kommunens politikere og administration til ikke at gå videre med planlægningen af 
projektet i sin nuværende form.
Vedhæftet er PDF med 826  underskrifter samt kommentarer.

Venlig hilsen / best regards,
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Nej tak til udvidelse af Lem Kær testcenter/område
503 mennesker har underskrevet denne indsamling.

# Navn City E-mailadresse Email
confirmed Comment Dato

1. Velling Ja Det er helt forkert med
sådan en projekt i
vores naturskønne
område.

2021-01-18

2. Ringkøbing Ja Det vil helt bestemt
gøre området mindre
attraktivt for tilflyttere.
Det er Naturens rige,
ikke Industriens.

2021-01-18

3. Velling Ja Det bliver fuldstændig
uninteressant for os at
bo i Velling, hvis dette
bliver til virkelighed.
Kommunen vil miste
to aktive borgere og
gode skatteindtægter

2021-01-18

4. Ringkøbing Ja 2021-01-18
5. Højmark Ja 2021-01-18

6. Lem St. Ja Skyggekast, støj og
usælgelig hus.

2021-01-18

7. Lem st Ja 2021-01-18

8. Lem St. Ja Skyggekast , støj , gør
huset værdiløst.

2021-01-18

9. Ringkøbing Ja Jeg har på
fornemmelsen, at det
kommer til at gå ud
over mit hjem. Jeg har
ikke tænkt mig at
flytte.

2021-01-18

10. Velling Ja Jeg skriver under fordi,
jeg bor i Velling og så
stor et projekt skal ikke
været imellem 3
mindre byer. Jeg ville
være ked af, hvis
lugten af ammoniak og
alt den bygge rod,
kommer til at
ødelægge vores natur
område, vi har jo netop
Vagn Velling at bo i,
fordi den havde
naturen og ingen gener.
Så Nej tak til højere
vindmøller og
ammoniak lugt.

2021-01-18
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# Navn City E-mailadresse Email
confirmed Comment Dato

11. Ringkøbing Ja For ikke at ødelægge
den skønne natur i
Lem Kær og jf alt hvad
der ovenover

2021-01-18

12. Ringkøbing Ja Naturen bør beskyttes
og ikke ødelægges med
et nyt testcenter. Der er
fredningslinjen, at tage
hensyn til.

2021-01-18

13. Lem st Ja 2021-01-18

14. 6940 Lem Ja 2021-01-18

15. Velling Ja Fordi det skriger til
himlen, at man kan
komme i tanke om at
klemme så stort, højt,
lugtene og larmende
projekt ned i mellem 3
byer, med meget kort
afstand til hinanden.

2021-01-18

16. Tim Ja 2021-01-18
17. Lem st. Ja De Møller hører ikke

til på land !!!!
2021-01-18

18. Skjern Ja Bor lige uden for Lem
by og det er så grimt
og skæmmende og
blink ind i hus
Udsigten altså hvad
havde Vestas da tænkt
på Lufthavnen bliver
da også ramt på
indflyvningen eller
betaler Vestas igen

2021-01-18

19. Lem Ja Støj og blink fra
møllerne og så syntes
jeg de er alt for
voldsomme så tæt på
byer.

2021-01-18

20. 6940. Lem st. Ja Jeg er modstander af
større og flere
vindmøller, så tæt på
bebyggelser.

2021-01-18

21. Lem st Ja Jeg ikke ønsker at der
kommer et test center
op så tæt på Lem st .
Og de udfordringer det
giver med støj,
usælgelige huse, lys
forstyrrelser m.m. som
de store vindmøller
kommer til at give

2021-01-18

22. Ringkøbing Ja 2021-01-18
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# Navn City E-mailadresse Email
confirmed Comment Dato

23. Dejbjerg,
Skjern

Ja 2021-01-18

24. Ringkøbing Ja 2021-01-18
25. Lem st. Ja 2021-01-18

26. Højmark Ja 2021-01-18
27. Ringkøbing Ja Jeg bor FOR tæt på ! 2021-01-18
28. Ringkøbing Ja Jeg ikke mener at

området er egnet til så
store møller og at det
vil gå alt for meget ud
over naturen og dens
fauna

2021-01-18

29. Ringkøbing Ja 2021-01-18

30. Lem Ja 2021-01-18

31. Lem St Ja Anlæg af denne
størrelse hører ikke til i
nærheden af en by.
Den vil bringe
konstante visuelle og
støjgener. Værdi af
ejendomme forringes
og hele område bliver
uatraktiv til bosættelse.

2021-01-18

32. 6940 Lem Ja Jeg fuldt ud kan bakke
op omkring indsigelsen

2021-01-18

33. 6950 Ja Det ødelægger naturen 2021-01-18

34. Lem St Ja Den forkerte placering
til et godt projekt, alt
for tæt på byområder.

2021-01-18

35. Lem Ja Jeg støtter fremsendte
indsigelser 100%

2021-01-18

36. Lem Ja Nej ikke flere møller
der er rigelig..

2021-01-18

37. Ringkøbing Ja 2021-01-18

38. Ringkøbing Ja Jeg skriver under fordi
jeg i sin tid flyttede
hertil, fordi jeg
ønskede at bo midt i
naturen. Jeg har intet
ønske om at bo i et
industriområde/eller
med udsigt til samme
og jeg mener hvis det
bliver tilfældet, vil det
give et stort værditab
for de ejendomme der
ligger i nærheden.

2021-01-18
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# Navn City E-mailadresse Email
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39. Ringkøbing Ja Jeg skriver under fordi
jeg går ind for
vedvarende energi og
HAVvindmøller.
Solcelleanlæg skal
opføres tættere på
forbrugerne. Her har vi
god forsyning med
vind. Det er uklogt at
transportere strøm over
store afstande. Bevar
biodiversiteten.

2021-01-18

40. Lem st Ja Da vi allerede har
gener af de møller der
står der er jeg meget
bekymret for hvordan
det vil blive med nogle
der er næsten på højde
med Eiffeltårnet. Og
har hørt at det X pover
kan lugte meget fælt .
Da vi har mest
vestenvind, kan jeg
forestille mig hele
byen indhyllet i
ammoniak dunst det
meste af tiden. De høre
slet ikke hjemme så tæt
på byerne. Vi boede da
trods alt her først.

2021-01-18

41. Velling Ja Vi har for mange
Møller i lokalområdet i
forvejen

2021-01-18

42. Lem st Ja 2021-01-18
43. Brabrand Ja 2021-01-18

44. Lem Ja 2021-01-18
45. Ringkøbing Ja 2021-01-18

46. Lem Ja 2021-01-18

47. Dejbjerg Ja 2021-01-18

48. Lem St Ja 2021-01-18

49. Højmark Ja Vi har nok møller
omkring os i forvejen.
Stop nu og find en
anden placering. Vores
huse bliver værdiløse.

2021-01-18

50. Højmark Ja 2021-01-18
51. Lem Ja 2021-01-18

52. Ringkøbing Ja 2021-01-18
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53. 6950
Ringkøbing

Ja De ødelægger vores
smukke natur. Vi har
nok møller. Placer dem
langt ude på havet.

2021-01-18

54. Velling Ja Jeg er een af de
nærmeste naboer og får
direkte udsigt til de
store Møller.

2021-01-18

55. Lem St. Ja Jeg er imod projektet,
da det vil ødelægge
udsigten fra vores
grund. Desuden vil det
forringe husets værdi,
og måske umuliggøre
et salg.

2021-01-18

56. Lem st. Ja Vindmøllerne i forslag
er for høje og jeg ser
ingen grund til at de
skal være højere end
de møller som er på
stedet. Så maks 159m
og med samme
harmonikrav.

2021-01-18

57. Ringkøbing Ja Grøn vindmølleenergi
er vigtigt for vores
fremtid. Men RKSK
kommune skal ikke
rumme så massivt
mange møller som den
allerede gør. Derfor et
nej til flere kæmpe
møller. De to der netop
er sat op ved Stauning
er alt for høje og
synlige og
lysforureningen med
de blinkende lys er
forfærdelig!

2021-01-18

58. Ringkøbing Ja Jeg synes ikke der er
plads til flere kæmpe
vindmøller i området

2021-01-18

59. Velling Ja De store Møller
skæmmer området, og
er til gene for beboere,
specielt naboerne. I
øvrigt er der de fleste
dage kun enkelte
Møller der kører, fordi
man ikke kan afsætte
strømmen. Så det er
svært at se at der er
basis for at udvide.

2021-01-18

60. Lem St Ja 2021-01-18
61. 6940 Ja 2021-01-18
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62. Ringkøbing Ja 2021-01-18
63. Lem Ja 2021-01-18

64. Ringkøbing Ja 2021-01-18
65. Velling Ja Fordi billederne i

materialet viser vores
lokalområde lavet om
til det der mest af alt
ligner et
industrikvarter. Både
tæt på og længere væk
fra. Vi har arbejdet for
længe på at gøre dette
sted attraktivt at flytte
til for familier, til at få
det ødelagt af
mennesker udefra der
ikke har interessen i
selve lokalsamfundet.

2021-01-18

66. Lem Ja De kommer til at ligge
for tæt på os alle.

2021-01-18

67. Ringkøbing Ja Møller laver
lavfrekvent støj,de skal
langt ud på havet.

2021-01-18

68. Ringkøbing Ja 2021-01-18

69. Ringkøbing Ja Møllerne er alt for tæt
på beboelse og vil give
stor gene for alle der
Boer i området

2021-01-18

70. Ringkøbing Ja 2021-01-18
71. 6940 Lem Ja 2021-01-18

72. Vordingborg Ja 2021-01-18

73. Ringkøbing Ja 2021-01-18

74. Velling Ja Jeg bor ikke langt fra
de eksisterende Møller.
Og vi kan høre suset
fra dem. Så ikke flere
Møller her.

2021-01-18

75. Velling Ja For tæt på by og særlig
natur.

2021-01-18

76. København Ja 2021-01-18

77. Skjern Ja 2021-01-18

78. Ringkøbing Ja 2021-01-18
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79. Højmark Ja Jeg er i forvejen ked af
udsigt til så mange
grimme Møller. Det
giver uro i sin der at
kigge på dem. Møller
der bliver for gamle
bliver blot gravet ned i
jorden. Hvad er det for
noget? Nogle møller
står stille ofte, så tyske
møller kan køre. Ud på
havet med de grimme
Møller. Vores
huspriserne går ned,
når vores flotte udsigt
mod vest bliver
ødelagt.

2021-01-18

80. Lem Ja Det er alt for tæt på
byen

2021-01-18

81. Lem Ja Det hører ingen steder
hjemme at opsætte nye
møller mellem Velling,
Lem og Højmark.
Disse møller bliver kun
gene for befolkningen.

2021-01-18

82. Ringkøbing Ja 2021-01-18
83. Lem Ja Vores by samt min

egen bolig vil falde i
værdi

2021-01-18

84. Lem Ja Jeg skriver under fordi
jeg mener der må være
bedre placeringer

2021-01-18

85. 2000
Frederiksberg

Ja 2021-01-18

86. Ringkøbing Ja 2021-01-18

87. Ringkøbing Ja 2021-01-19

88. Brædstrup Ja 2021-01-19
89. Lem Ja 2021-01-19
90. Ringkøbing Ja 2021-01-19

91. Lem Ja 2021-01-19
92. Ringkøbing Ja 2021-01-19
93. Ringkøbing Ja De ikke høre så tæt på

land og hvor der bor
mennesker

2021-01-19

94. Ringkøbing Ja Fuck kapitalisme 2021-01-19

95. Ringkøbing Ja 2021-01-19
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96. Lem st Ja 2021-01-19

97. Ringkøbing Ja Flere møller bør
opstillets på havet.

2021-01-19

98. Lem st Ja Skal ikke have
forringet prisen på mit
HUS.

2021-01-19

99. Lem st Ja 2021-01-19

100. Thisted Ja 2021-01-19

101. Svenstrup J Ja 2021-01-19
102. Sønderborg Ja De hører til i havet 2021-01-19
103. Faaborg Ja Lugt og støj gener, for

tæt på beboelse.
2021-01-19

104. Aulum Ja 2021-01-19

105. Svendborg Ja Den str Møller ,hører
ikke til på land .

2021-01-19

106. Lem st Ja 2021-01-19

107. Aarhus C Ja For at støtte op
omkring initiativet til
at bevare naturlivet

2021-01-19

108. 6940 Lem st. Ja 2021-01-19

109. Lem st Ja 2021-01-19
110. Aarhus Ja Jeg er imod opførslen

af disse vindmøller
2021-01-19

111. Brøndby Ja Det er alt for tæt på
alm bebyggelse

2021-01-19

112. Farum Ja 2021-01-19

113. Ringkøbing Ja 2021-01-19
114. Frederiksberg Ja Jeg er imod planerne

om vindmøllerne i det
område.

2021-01-19

115. Faxe Ja 2021-01-19
116. Kongens

Lyngby
Ja 2021-01-19

117. Lunderskov Ja 2021-01-19
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118. Skjern Ja Fordi jeg er utilfreds
med at der ikke findes
en central plan for
hvordan de forskellige
kommuner skal opnå
Danmarks mål om
bæredygtig energi. I
vores kommune er vi
gået langt over stregen.
Og drivkraften bag er
personlige økonomiske
interesser og et
lokalpolitisk ønske om
arbejdspladser/bedre
økonomi ..., tilbage
står en meget lidt
attraktiv kommune at
bo i - pga et landskab
der er mættet med
vindmøller- og nu også
solanlæg.

2021-01-19

119. 6940 Lem Ja 2021-01-19
120. Lem Ja 2021-01-19
121. Lem st Ja 2021-01-19
122. Lem st Ja Godt projekt, men helt

forkert placering. Der
bør kunne findes
industri område til
power-to-X anlæg og
celler.

2021-01-19

123. 8330 Ja 2021-01-19

124. Aulum Ja Det er en skam, i så
naturskønne
omgivelser

2021-01-19

125. lem st Ja 2021-01-19

126. Skive Ja 2021-01-19

127. København Ja 2021-01-19
128. Velling Ja Jeg nu har hørt på

larmen i 10 år fra de
testmøller der står der
allerede og jeg frygter
mere larm og
skyggekast fra de nye

2021-01-19

129. Lem Ja 2021-01-19

130. Lem St Ja Det hører sig ikke til i
dette område. De
efterlyser tilflyttere.
Dette vil give flere
fraflyttere

2021-01-19

131. Lem Ja 2021-01-19
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132. Herning Ja 2021-01-19

133. 6940 Ja 2021-01-19

134. Lem Ja 2021-01-19

135. Ringkøbing Ja 2021-01-19
136. Lem St. Ja 2021-01-19
137. Ringkøbing Ja 2021-01-19
138. Lem st. Ja Det bliver alt for

voldsomt med så store
møller, det ødelægger
hele området mere end
det allerede er ødelagt.

2021-01-19

139. Ringkøbing Ja 2021-01-19

140. Nobjergvej 1,
6950
Ringkøbingå

Ja Vi har købt hus i
Velling og er flyttet
mod vest pga af
uspoleret natur - ikke
for at bo i et
forsøgscenter

2021-01-19

141. Ringkøbing Ja 2021-01-19

142. Velling Ja Fordi Power to x er en
ubekendt faktor. Man
kan ikke blåstemple et
projekt med bind for
øjnene. Ligeledes
bliver møllerne for
høje, og vil muligvis
genere både syns og
støjmæssigt, hvilket
kan blive et problem
for bosætningen i en
ellers populær landsby.
Man handler i blinde
igen ang. møllerne.
Vestas får en kæmpe
legeplads uden at
skulle tage hensyn til
borgerne omkring dem.

2021-01-19

143. Tommerup Ja Imod ødelæggelse af
paragraf 3 områder.
Pleasing af Vestas og
vælgere i byområder
på bekostning af
beboere i
landdistrikterne, det
må kunne gøres bedre.

2021-01-20

144. Lem Ja 2021-01-20

145. Højmark Ja 2021-01-20
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146 Velling Ja Bekymring for det vil
ødelægge en ellers
meget velfungerende
lille by i Vestjylland -
dem skal vi passe på!!!

2021-01-20

147 Ringkøbing Ja Bor tæt på 2021-01-20
148 Lem St. Ja Fordi det er for tæt på

Lem By
2021-01-20

149 6950ringkøbing Ja 2021-01-20
150 Herning Ja Især området Velling

plantage emmer af
sund biodiversitet og
naturliv, som ikke skal
spoleres af mere
industri. Der er tonsvis
af areal i landområder,
som ikke berører et af
midt-vestjyllands mest
prominente
naturområder, som kan
overvejes istedet. Der
ønskes at gøre det
mere attraktivt for flere
tilflyttere i området.
Dette er den diametrale
modsætning til netop
det ønske, som vil
undergrave
huspriserne. Jeg siger
nej tak.

2021-01-20

151 Herning Ja 2021-01-20

152 Lem st. Ja 2021-01-20

153 Ringkøbing Ja De kæmpestore møller
bør flytte til havs. De
nuværende møller
pryder landskabet, og
generer ikke. Det er jeg
ikke sikker på vil
gælde nye, hvis de skal
opstilles på land.

2021-01-20

154 Båtthusvägen
44

Ja Der er mere end
rigeligt med møller i
RKSK.

2021-01-20

155 Lem St Ja De nuværende møller i
Lem Kær er mere end
nok. Nej tak til større
møller så tæt på vores
hus.

2021-01-20

156 Lem Ja 2021-01-20
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157 Hæjmark Ja Advarselslysene bliver
Meget stærkere end
nuværende, så store
Møller skal ikke stå så
tæt på byer, Vestas
placering af arb.
Pladser påvirkes ikke
af om disse Møller
kommer op elller ej

2021-01-20

158 Lem Ja 2021-01-20

159 Lem st Ja 2021-01-20
160 Videbæk Ja 2021-01-20

161 Lem st Ja Jeg bor tæt på
møllerne, og de vil
sænke prisen på mit
hus!

2021-01-20

162 Lem Nej 2021-01-20
163 6940 Lem Ja 2021-01-20

164 6950 Nej 2021-01-20

165 Ringkøbing Nej 2021-01-20

166 Stauning Ja 2021-01-20

167 Velling Nej 2021-01-20

168 Ringkøbing Ja Det er et natursmukt
område som man ikke
skal ødelægge...

2021-01-20

169 Velling Nej Vi tilhører naturen rige.
Synes der er nok
vindmøller i området
og savner at kunne
skue ud over ugeneret
natur. Synes allerede at
de 2 Møller der er sat
generer med deres
blink og højde. Har
ikke lyst til tung trafik
gennem byen. Føler
det i hele taget vil
ødelægge meget af
stemningen i vores
område.

2021-01-20
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170. Lem Ja Syntes grøn energi er
ok, men ikke før
infrastrukturen af
produceret strøm er i
orden. Det giver ikke
mening at opsætte
Møller/solceller, som
bare skal være slukket,
pga Tyskland har et
problem med deres.

2021-01-20

171. Ringkøbing Nej Vestas har testmøller
nok. Møllemagerne
skal ikke tjene penge
på så høje møller. Vi
vil blive forstyrret af
dem helt ud til
Ringkøbing K!

2021-01-20

172. Højmark Ja Jeg vil ikke være nabo
til sådan nogen høje
Møller

2021-01-20

173. Egtved Ja Jeg har sommerhus i
Halby hvor der nu er to
kæmpemøller meget
tæt på.

2021-01-20

174. Silkeborg Ja 2021-01-20

175. 6940 Lem St Ja 2021-01-20

176. Lem Ja 2021-01-20

177. Herning Nej Fordi det rammer
beboerne i Lem og
omegn

2021-01-20

178. Herning Ja 2021-01-20

179. Lem st Ja Jeg skriver under fordi
jeg ikke ønsker flere
vindmøller i lokal
området

2021-01-20

180. Lem Ja Jeg ønsker ikke at min
bolig falder markant i
pris pga. test centeret,
det må der tages højde
for i projektet og
udbetales til alle
husejere i Lem, ellers
er vi stavnsbundet.

2021-01-20
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181. Aarup Ja Jeg skriver under, fordi
vi skal ikke have flere
store vindmøller i
området eller nærmest
industriagtige anlæg.
Det hører ikke til i det
åbne land og tæt på
bymæssig bebyggelse.
Og hvis kommunen vil
være Naturens rige,
skal man ikke være
vindmøllernes rige.

2021-01-20

182. Skjern Ja 2021-01-20

183. 6940 Lem Ja 2021-01-20

184. 6940 Lem Ja 2021-01-20
185. Odense M Ja 2021-01-20

186. 6940 Lem Ja 2021-01-20

187. Ringkøbing Nej Jeg skriver under fordi
vi simpelthen har for
mange møller, der
skæmmer vores
område. Jeg er
modstander af
makværket ud for
kysten, og støtter gerne
dem der får flere og
større møller. Få dem
nu langt, langt ud på
havet hvor vi ikke kan
se dem. Og ligger der
ikke et testcenter
nordpå.

2021-01-20

188. Lem Ja Borger i området er
allerede i dag, generet
af Lem Kær møllerne.

2021-01-20

189. Lem st Ja Så store vindmøller
høre til langt væk fra
byerne. De larmer og
de er grimme og se på.

2021-01-20

190. Lem St Ja Projektet kommer til at
ligge alt for tæt på de
tre byer
Velling,Højmark og
Lem. Så der må kunne
findes en bedre
placering i kommunen.

2021-01-20

191. Silkeborg Ja 2021-01-20
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192 Rheinbreitbach Ja Ringkøbing/Skjern
kommune har allerede
mere en nok
vindmøller. Naturen
skal i ødelægges
yderligere.

2021-01-20

193 Silkeborg Ja 2021-01-20
194 Skjern Ja Naturen omkring,

Stauning Vesterstrand,
Velling Stauning og
Lem med masser af
møller er ved at blive
ødelagt. Nye møller
ved Lem Kær på op til
270 meter samt enormt
solcelleanlæg m.m. vil
i den grad ødelægge
området.

2021-01-20

195 6940 Lem Ja 2021-01-21

196 Vejen Nej Jeg har svært ved at se
vindmøller rejse sig så
mange steder. De
ødelægger et smukt
landskab. Naturen gør
meget godt for os som
mennesker - hvorfor så
ødelægge det? Jeg står
indenfor grøn
omstilling, men prisen
skal ikke være ødelagt
natur. Iøvrigt er jeg
bekendt med ar når
møllen er udtjent, er
det bekosteligt at
nedlægge dem. Derfor
vælger nogle ejere at
lade dem stå i forfald.

2021-01-21
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197 Hedensted Ja Jeg underskriver fordi
jeg er for biodiversitet
og den unikke
vestjyske natur. Lad de
store testmøller blive i
Østerild og på havet.
Industrianlæg i industri
områder. Lad nu
naturen være til den
naturlige fauna og
natur interesserede
borgere og turister. Fri
os fra grådige
interessenter der ikke
kan se det smukke i
vores natur, men
aflæser det smukke på
egne konti og skatte
nedskrivende
investeringer

2021-01-21

198 Velling Ja 2021-01-21

199 Ringkøbing Ja 2021-01-21

200 Ringkøbin Ja 2021-01-21

201 Lem St Ja 2021-01-21

202 6950 Ja 2021-01-21

203 Ringkøbinh Ja 2021-01-21

204 Holstebro Ja 2021-01-21
205 Velling Ja Ud over de grunde der

allerede er angivet, så
vil det være på sin
plads at politikerne
lokalt som nationalt
forholder sig til, at den
grønne omstilling
hæfter vi solidarisk for.
Det vil bl.a. sige at
byrderne skal fordeles
mere ligeligt, bl.a. i
forhold placeringen af
større anlæg.

2021-01-21

206 Ringkøbing Ja 2021-01-21

207 lem Ja det bliver for tæt på 2021-01-21
208 Lem. St Ja 2021-01-21

209 Lem Ja 2021-01-21
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210. Lem St Ja 2021-01-21

211. 6940 Lem Ja Vi har boet som nær
nabo til både Lem kær
møllerne og Tændpibe
møllerne i 10 år. Det
giver mange gener og
meget uro i området.
Det har vi levet med i
10 år og det bliver bare
ved og ved. Vi ønsker
Vestas alt godt og
hylder grøn energi,
men vi er trætte og det
giver konstante
nabokonflikter. Vi
oplever allerede nu
fraflytning fra området
og overvejer selv det
samme, hvis vi da
overhovedet kan sælge
vores ejendom. Det er
trættende at høre
“eksperter” sige at
møllerne ikke er til
gene.....de bor her jo
ikke og har nok aldrig
boet nær en vindmølle.

2021-01-21

212. Heboltoft Ja 2021-01-21
213. 6940 Ja 2021-01-21

214. Lem Ja 2021-01-21

215. Lem st. Ja 2021-01-21

216. Ringkøbing Ja 2021-01-22
217. Ringkøbing Ja 2021-01-22

218. Lem Ja Jeg er FOR grøn
omstilling Men
anlægget her er alt for
vildsom til at være så
tæt på 3 små samfund.
At naboer skal tage
stilling til udvidelser
og ombygninger se
næste 10-15 er ikke ok,
og vil fjerne fokus for
alt det gode der ellers
sker og skal ske i
nabosamfundende

2021-01-22
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219. Velling Ja Det lyder vanvittigt at
lægge et sådan område
i åbent land. Noget af
det hører til i et
industriområde.

2021-01-22

220. Velling Nej 2021-01-22
221. Lem st Ja Urimelig byrde at

påføre området og en
latterlig.
Kompensation

2021-01-22

222. Velling Ja 2021-01-22

223. Velling Ja 2021-01-22

224. Lem St. Ja 2021-01-22

225. Lem St Ja 2021-01-22

226. Lem Ja 2021-01-22

227. Lem St. Ja 2021-01-22

228. Lem Ja 2021-01-22
229. Højmark Ja Vi holder alle af vind

og ønsker at
lokalsamfundet i Lem
fortsat understøtter
vind i fremtiden.
Syntes dog at det nye
testcenter er for stort til
området og ikke bør
være drevet af en
privat virksomhed.

2021-01-22

230. Lem st Ja 2021-01-22
231. 6950

Ringkøbing
Ja 2021-01-22

232. Lem Ja Jeg er modstander af
de nye møller og
Power-to-X-anlæg af
samme grund, som der
er angivet i opslaget..

2021-01-22

233. Lem Ja 2021-01-22
234. Lem St Ja 2021-01-22

235. Lem Ja 2021-01-22

236. Lem St Ja 2021-01-22

237. Lem Ja Nej tak 2021-01-22

238. 7400 Ja 2021-01-22
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239. HOLSTEBRO Ja 2021-01-22
240. 6940 Lem St Ja Jeg er bange for at

flere møller så tæt på,
vil komme til at
påvirke værdien af
samtlige huse i Lem St.

2021-01-22

241. Højmark Ja 2021-01-22

242. 6940 kem st Ja 2021-01-23

243. Lem St Ja 2021-01-23

244. 6940 Lem Ja 2021-01-23
245. Horsens Ja Fordi at sådan nogle

store vindmøller ikke
skal ødelægge den
dejlige natur tæt på mit
barndomshjem.

2021-01-23

246. Lem St. Ja 2021-01-23

247. Ringkøbing Ja 2021-01-23
248. Lem St. Ja 2021-01-23

249. Lem st Ja 2021-01-23

250. Lem Ja Testcenter nej tak! 2021-01-23

251. Lem st Ja 2021-01-23

252. 6940 Lem Ja industri skal ikke
foregå i naturen . ikke
mere støj end vi har i
forvejen.

2021-01-23

253. Lem st Ja 2021-01-23

254. Lem St Ja 2021-01-23

255. Lem St. Ja 2021-01-23

256. Lem St Ja 2021-01-23
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257. 6940 Lem st Nej Vi har affundet os med
de 11 møller der står i
dag, med de sener de
har. Der er opført 2
forsøgs havvindmøller
mellem Velling og
Stauning. Det er
uforskammet at påføre
Lem kær de samme
store møller. Naboerne
rundt om møllerne,
kommer til at bo i en
afstand på ca 1 km, det
er bare alt for lidt. På
havet er det meget
mere.

2021-01-23

258. 6940 Nej 2021-01-23

259. 6940 Lem Ja 2021-01-23

260. Lem St. Ja 2021-01-23

261. Ringkøbing Ja 2021-01-23

262. Lem Ja Jeg bor tæt på området,
og vil blive generet af
dem.

2021-01-23

263. Lem St. Ja Som en af de nærmeste
naboer vil det give
enorme gener i mange
år.

2021-01-23

264. Ringkøbing Ja 2021-01-23
265. Årre Ja Projektet er

ødelæggende for egnen
og for
samfundsøkonomien.
Herudover er landets
forsyningssikkerhed
truet af privat ejerskab
af landets infrastruktur.
Denne kan sælges til
højestbydende.

2021-01-23

266. Karise Ja 2021-01-23

267. Ringkøbing Nej 2021-01-24

268. Velling Ja 2021-01-24
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269. Ringkøbing Ja Området burde være et
rekreativt område, de
møller der står der nu
burde heller aldrig
være opstillet.Det er jo
et område der er
omkredset af 3 aktive
landsbyer som ville
være attraktive hvis
området var rekreativt,
og vi snakker om øget
bosætning???

2021-01-24

270. 6950 Ja 2021-01-24

271. Lem st Ja 2021-01-24
272. Velling 6950 Ja 2021-01-24
273. Lem. St Ja 2021-01-24

274. Ringkøbing Ja Jeg bor i Velling og har
ingen lyst til at se, og
høre de store
vindmøller hver dag.
Jeg synes de vil
ødelægge den smukke
udsigt vi har her i
Velling.

2021-01-24

275. Ringkøbing Ja Vi bor i Velling, jeg vil
ikke have udsigt til
dette og lavere
huspriser, jeg vil heller
ikke have den tunge
transport gennem her.
Jeg syntes den vil
ødelægge den
fantastiske natur, vi har
her i Velling og omegn

2021-01-24

276. 6940 lem Ja 2021-01-24
277. Lem St Ja 2021-01-24
278. Velling Ja 2021-01-24

279. 6940 Lem St Ja 2021-01-24

280. 6950
Ringkøbing

Ja 2021-01-25

281. Lem Ja 2021-01-25
282. Ringkøbing Ja 2021-01-25
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283. Lem Ja Jeg kan ikke forstå, at
byrådet forlangte
havmølleparken flyttet
længere ud og så vil
placere store
vindmøller m.m. 750m
fra Lem By, hvad er
forskellen? Lem By
mister udsigten over
fjorden og skæmmes af
store vindmøller m.m.
Jeg kan godt forstå at
der er faldende
indbyggertal i
Kommunen.

2021-01-25

284. Lem st Nej Forringelse af husets
pris

2021-01-25

285. Lem St Ja 2021-01-25

286. Ringkøbing Ja 2021-01-25

287. Lem Ja 2021-01-25

288. Ringkøbing Ja 2021-01-25
289. Lem Ja Det er for mig

ufatteligt at Byrådet
kan acceptere at der
placeres vindmøller
m.m med en højde på
270 m, 750 m fra
eksisterende beboelse i
Lem By, når de
samtidig forlanger at
havvindmøllerne skal
placeres mere end 4
km fra kysten i
Søndervig. Naturens
rige ser ud til at blive
naturens fattigdom.
(Vindmøller, solceller
og Power-to-X).
Hvornår tror Byrådet at
vindmøller bliver CO2
neutral, set ud fra
tidspunktet hvor man
starter udvindingen af
råstoffer? Det er
spørgsmålet om ikke
vindmøller ender med
en forureningssag som
ved Høfte 42, når
affaldet graves ned.

2021-01-25

290. Skjern Ja 2021-01-25

291. Ringkøbing Ja 2021-01-25
292. Lem St Ja Lem Kær test-center 2021-01-26
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Vindmøller med en
højde på 270 meter, ca.
20 m højere end
pylonerne på
Storebæltsbroen, vil
være alt for
dominerende for hele
det berørte område.
Velling, Højmark, Lem
og det stort
opreklamerede
Ringkøbing K vil være
særdeles negativt
påvirket. Lavfrekvens
støj, skyggekast og den
visuelle forstyrrende
påvirkning fra de
eksisterende
vindmøller i Lem Kær,
er en daglig plage og
med det foreslåede
projekt vil områderne
være uinteressant at bo
i, samtidig vil det
stoppe yderligere
bosætning. Med den
massive modstand mod
etablering af de
nuværende møller i
Lem Kær for 10 år
siden, er det ganske
ufatteligt, at
Ringkøbing-Skjern
Kommune ønsker
etablering af det
planlagte projekt med
så mange uafklarede
faktorer.
Ejendomspriserne i
områderne vil
styrtdykke, med
katastrofale
konsekvenser for
boligejerne, og den
foreslåede
kompensation fra
GRØN-pulje, der skal
fordeles efter
Kommunalbestyrelsens
forgodtbefindende, vil
jo på ingen måde
kompensere de berørte
boligejeres
økonomiske tab.
Borgmester Hasn
Østergård håber, ”At
man vil se det som et
spændende projekt at
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være en del af”. Med
erfaring fra de
nuværende møller, vil
det utvivlsomt blive et
mareridts scenarie.
Med den nuværende
kommunalbestyrelse,
hvor flertallet består af
”vindmølletosser”, kan
vi frygte, at de også
denne gang vil
ignorere en massiv
modstand og endnu
engang lave et
overgreb på
befolkningen i de
berørte områder.

293. Ringkøbing Ja Jeg er ikke imod
vindmøller og den
grønne energi, men
vores område er i
forvejen belastet af de
store møller. Med den
størrelse vil det blive
en markant ændring af
den natur som vi
værner om i alle andre
henseende.

2021-01-26

294. 6950
Ringkøbing

Ja 2021-01-26

295. 6940 Lem st Ja 2021-01-26

296. Ringkøbing Nej 2021-01-26
297. Lem Ja Jeg er ikke imod

vindenergi - men synes
møllerne er for tæt på
manges hjem. Der må
være andre steder -
hvor det ikke generer
så mange.

2021-01-26

298. Velling Ja 2021-01-26

299. Lem Ja Ikke imod vindenergi,
men testområdet er
påtænkt for tæt på
megen beboelse.

2021-01-26

300. Lem St. Ja 2021-01-26

301. Skjern Ja 2021-01-26
302. Lem Ja 2021-01-26
303. Ringkøbing Nej 2021-01-26
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304. Dejbjerg Ja Stor fortaler for
vindmøller generelt
men denne placering er
helt forkert, og vil vel
kun have positive
industriøkonomiske
påvirkninger som
resultat. For os som
borgere i nærområdet
vil det resultere i en
væsentlig forringelse.

2021-01-26

305. Dejbjerg Ja 2021-01-26
306. 6900 Ja Vi har allerede 2 nye

kæmpemøller for
meget i området. De
hører til min. 25 km
ude på havet. Lad nu
området leve lidt op til
kommunens slogan,
ellers er der snart ikke
noget “Naturens rige”
tilbage, og ingen grund
til at oprette et
naturreservat i Skjern
ådal og Ringkøbing
fjord.

2021-01-26

307. Stauning Ja Det høre ikke til i
naturen. Mere
passende i et
industriområde, hvis de
virkeligt er så
nødvendige.

2021-01-26

308. Halbt -
Stauning

Ja Forfærdeligt at skøn
natur og fri udsigt
ødelægges.
Ejendomme bliver
usælgelige.

2021-01-26

309. Skjern Ja 2021-01-27
310. Ringkøbing Ja Jeg skriver under fordi

så store møller ikke
skal stå på landjord, de
skal langt ud på havet,
hvor de ikke er til gene
for nogen. Der er et
test center i
Nordjylland, der kan
de sætte deres møller
op.

2021-01-27

311. 6900 Nej Jeg skriver under, fordi
jeg synes, det ville
ødelægge dyrelivet i
området og samtidig
ville ødelægge synet af
det smukke
naturområde.

2021-01-27
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312 Dejbjerg Nej 2021-01-27

313 Lem St Ja 2021-01-27
314 Skjern Ja Sammenlagt med de

andre ansøgninger,
hvoraf nogle meget
omfattende - allerede
godkendte-
solcelleplaner, som
ligger for området,
virker det aldeles
overvældende. Jeg kan
i forvejen ikke forstå
byrådet har så lidt til
overs for beboere i
vores område .
Godkendelse af dette
forslag, vil betyde at
jeg mister lysten til at
blive boende. Men det
er jo ikke det samme
som at jeg kan sælge
mit hus, og sådan har
der været forskellige
planer de seneste 5-7
år, som har haft
indflydelse på, hvad
jeg kan sælge mit hus
for/ om jeg kan sælge
mit hus. Jeg er ved at
være træt. Tak fordi,
der er nogen, som
prøver at få politikerne
i tale!

2021-01-27

315 Lem st Ja 2021-01-27

316 Ringkøbing Ja Vi har rigeligt
vindmøller at se på i
området

2021-01-27

317 Ringkøbing (
Røgind )

Ja 2021-01-27
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318. Dejbjerg Nej Jeg syntes borgere i det
berørte område er
rigeligt udsat for ¨grøn
omstilling¨. Nye møller
mellem Velling og
Stauning. Solcelle
parker her og der og
alle vegne. Hvad med
at plastre nogle møller
op nær KPH eller
århus sådan de mister
både udsigt og værdi
tab på deres
egedomme. Det er
urimeligt at vi i rksk
skal bærer mere grøn
energi.

2021-01-27

319. Skjern Ja 2021-01-27

320. Ringkøbing Ja 2021-01-27

321. Lem Ja 2021-01-27

322. Ringkøbing Ja 2021-01-27

323. Ringkøbing Ja 2021-01-27

324. skjern Ja 2021-01-27
325. n Velling Ja 2021-01-27
326. Højmark Nej 2021-01-27

327. 6940 Lem st. Ja Testcentrets Møller bør
være i et område
længere fra byer. Med
byer så tæt på, vil der
være stor risiko for at
testcentret vil påvirke
byudviklingen
negativt. Placer
testcentret i Østerild
testcenter, hvor der er
testcenter allerede eller
placer et nyt testcenter
meget længere fra
bymiljø.

2021-01-27

328. Randers SV Nej 2021-01-27
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329. Skjern Nej Vi har nået
mætningspunktet for
vindmøller og
solanlæg i rksk. Og
kompensationen er alt
for ofte
utilfredsstillende,
hvilket skaber splid i
lokal samfundet

2021-01-27

330. Tim Nej 2021-01-27

331. Velling /
Ringkøbing

Ja 2021-01-27

332. Ringkøbing Ja Jeg bor i området 2021-01-28
333. Ringkøbing Ja Vi er godt i gang med

at ødelægge naturens
rige !!!! Det er ikke os
der har behov for mere
strøm - det er de store
byer østpå - hvorfor så
svine naturen
yderligere til m lang
transport af strømmen.
Vi der har valgt at bo
her - har ikke valgt ud
fra, at vi ønskede at bo
mellem industrianlæg
og kulørte lamper ....
tværtimod valgte vi det
fra ...

2021-01-28

334. Ringkøbing Ja 2021-01-28
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335. Ringkøbing Ja Jeg skriver under
fordi.... For 2 år siden
da vi kiggede hus, blev
vi straks forelsket i
området omkring
Heboltoft/Ringkøbing
K. Vi elsker Fjorden og
udsigten over mod
Hvide Sande OG
Velling. Jeg er normal
kæmpe fan af
vindenergi og møllerne
i vores land, MEN de
nye kæmpe møller, de
er alt for store og
dominerende og de to
stk. som allerede er
oppe i Lem Kær, de
gør INTET godt for
vores smukke natur
omkring Fjorden.
Ringkøbing Fjord skal
ikke være et
industriområde, men et
trækplaster for turister
og alle andre som har
lyst til at bosætte sig i
naturens rige.

2021-01-28

336. Ringkøbing Ja 2021-01-28
337. Ringkøbing Ja Det virker meget

voldsomt at lave et
kæmpe testcenter midt
mellem de 3 byer. Det
er ikke almindelig
vindmøller mv., men et
stort testcenter, som
jeg tænker ikke ret
mange ved, hvor meget
larmer, lyser, blinker,
lugter mv. Det er ikke
selve testcenteret, der
er problemet, det er
super godt for området
og virksomheder, samt
arbejdspladser mv. -
men det er placeringen,
jeg synes der er helt
malplaceret og
umiddelbart et sted,
hvor det genere flest
muligt...

2021-01-28

338. 6940 Lem st. Ja Et udmærket projekt,
men en helt forkert
placering i forhold til
naboer, natur og
infrastruktur.

2021-01-28

339. Ringkøbing Ja 2021-01-28
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340 Velling Ja Er bange for at det
ødelægger gode
landsbysamfund og
naturen her i Naturens
Rige, hvor ikke alle
borgere ønsker at bo i
centerbyerne men
faktisk bo i naturen.
Man bør værne om, at
mange tilflyttere
ønsker landlige
omgivelser særlig
børnefamilier.
Skræmmende tæt
placering på
velfungerende skoler,
med alt det ukendte der
er ved power to X

2021-01-28

341 Højmark 6940
Lem

Ja 2021-01-28

342 Skjern Ja 2021-01-28

343 6940 Lem Ja 2021-01-28

344 Ringkøbing Ja Fordi at vi har nok
vindmøller og andet
grønt energi herude jeg
syntes det er på tide at
det ikke kun er
Ringkøbing-Skjern
kommune der tager
imod de grøne tilbud
men at hele landet gør
det sådan at
Ringkøbing-Skjern
kommune forbliver en
flot kommune og ikke
en industri kommune

2021-01-28

345 Ringkøbing Nej 2021-01-28
346 Ringkøbing Ja 2021-01-28
347 Ringkøbing Ja 2021-01-28

348 Ringkøbing Ja 2021-01-28

349 Aars Ja Fordi jeg har familie
der bliver berørt

2021-01-28

350 Skjern Ja 2021-01-28

351 Velling Nej Der er mange. Højde
støj og lugt, erhverv
område i naturen.

2021-01-28

352 9680 Nej 2021-01-28
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353. Skjern Ja 2021-01-28

354. Lem St. Ja 2021-01-28

355. Lem St Ja 2021-01-28
356. 6949 Lem Ja Der er så rigeligt med

Vindmøller i vores
kommune. Og det er
ikke fair at stille så
store Møller op i så tæt
på 3 byer. Enhver der
har været i Østerild
plantage vil skrive
under på dette.

2021-01-28

357. Lem Ja Bor på Bakkedraget
kun ca 1400 m fra
nuværende møller

2021-01-28

358. Lem Ja Sådanne store tekniske
anlæg hører ikke
hjemme så tæt på
beboelsesbygninger.
Endvidere skæmmes
naturoplevelsen i
området.

2021-01-28

359. Lem st Ja 2021-01-28

360. Ringkøbing Nej 2021-01-28

361. 6940 Lem Ja 2021-01-28

362. Lem St Ja 2021-01-29

363. Lem Ja 2021-01-29
364. Tarm Ja 2021-01-29

365. Sdr Nissum Ja Jeg skriver under fordi,
vi skal værne om såvel
natur som mennesker.
Politikerne skal vide,
at de ikke må tage
naturen som gidsel på
vækstens alter

2021-01-29

366. Lem St Ja Der skal ikke opstilles
flere Møller. Området
omkring Lem, Velling
og Højmark er mættet
med vindmøller. Flere
vindmøller bliver til
stor gene for os alle der
bor her.

2021-01-29

367. Ringkøbing Ja 2021-01-29
368. Ringkøbing Ja Der er nok møller oppe

- testcenter er i
Østerild!!!!!!!!!!!!!!

2021-01-29
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369. Ringkøbing Ja Ifm nyopførelse af
Lem Kær Station
(lokalplan 293) oplyste
kommunalbestyrelse
og administrationen, at
det ikke var muligt at
bygge anlægget i
området ved
nuværende vindmøller
i Lem Kær pga
beskyttelse af området
samt jordbundsforhold.
Det er derfor helt
uforståeligt, at det nu
alligevel bliver forsøgt
lovliggjort at bygge
teknisk anlæg, solceller
og større vindmøller i
området. Derfor "Nej
Tak" til denne
udvidelse og de
konsekvenser det giver
for hele lokalområdet,
samt risiko for en
efterfølgende udvidelse
af Lem Kær Station.

2021-01-29

370. Lem Ja 2021-01-29

371. 6940 Lem
station

Ja Vi bor tæt på og er
total omringet af
Møller k alle retninger
i forvejen. Flere
behøver ikke at komme
til. Nærmeste 3 Vestas
Møller er 250 meter fra
min sokkel på huset og
høres og mærkes hele
tiden. Frygter også
nedslag for min
ejendom når den skal
sælges indenfor få år.

2021-01-29

372. Velling 6950
Ringkøbing

Ja 2021-01-29

373. Frederikshavn Ja 2021-01-29

374. Albertslund Ja Jeg skriver under fordi
vi jævnligt et par
gange om året -
kommer i området og
ved hvor sårbart og
vigtigt som særligt
område.

2021-01-29
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375. Ringkøbing Ja Kæmpevindmøller
hører til på havet.
Solceller hører til på
tagene af
industribygninger, der
hvor strømmen skal
bruges. Og
kemivirksomhed skal
ikke ødelægge et
stykke værdifuld natur,
og vandmiljø der
forgrener sig til et
kæmpe område.

2021-01-29

376. Oksbøl og
Ringkøbing

Ja Jeg skriver under fordi
jeg kommer fra det
område er vokset op
der kender stedet og de
fantastiske naboer og
selvfølge støtter jeg op
om at natur områder
skal bevares som de er,
uanset hvor i landet det
er jeg synes allerede vi
har mistet meget...

2021-01-29

377. Ringkøbing Ja 2021-01-30

378. ebeltoft Ja 2021-01-30
379. Højmark Ja 2021-01-30

380. 8832 Skals Nej Naturen skal bevares! 2021-01-30

381. Velling 6950
Ringkøbing

Ja 2021-01-30

382. Ringkøbing Ja Syns det er uetisk at
opføre så Store Møller
så nær bebyggelse

2021-01-30

383. Ringkøbing Ja 2021-01-30

384. Højmark Ja 2021-01-30
385. Ringkøbing Ja 2021-01-30

386. Lem St Ja 2021-01-30
387. Lem St. Ja 2021-01-30

388. Lem Ja 2021-01-30
389. Lem Ja 2021-01-30

390. Højmark Ja 2021-01-30

391. Tarm Ja 2021-01-30
392. Lem St. Ja 2021-01-30
393. Lem Ja 2021-01-30
394. Højmark Ja 2021-01-30
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395. Lem st. Ja 2021-01-30

396. Lem st Ja Jeg ønsker ikke
møllerne.

2021-01-30

397. Lem st Ja 2021-01-30

398. Velling Ja 2021-01-30

399. Sønderborg Ja 2021-01-30

400. Skjern Ja Hvis vi skal skabe
bæredygtig udvikling,
så skal der bæredygtige
tiltag til, IKKE
søjletænkning. RKSK
udfører i den grad
søjletænkning, det
tyder blot på
uintelligente
beslutningstagere der
ikke har sat sig ind i
problematikkens alvor.

2021-01-30

401. Skjern Ja Jeg har købt hus i lem
og flytter i løbet af et
par mrd, flytter fra
Skjern for at finde roen

2021-01-30

402. Bredstrup Ja 2021-01-30

403. Stauning Ja 2021-01-30

404. 6940 Ja 2021-01-30
405. Lem st Ja 2021-01-30
406. Ringkøbing Ja 2021-01-30

407. 6940 Lem st Ja 2021-01-30

408. Lem Ja Vi skal bevare vores
natur som den er

2021-01-30

409. Lem St. Ja 2021-01-30

410. Lem st. Ja 2021-01-30
411. Lem St frk Ja 2021-01-30

412. Vejle Ja 2021-01-30
413. Lem Ja 2021-01-30

414. 6940 Ja 2021-01-30
415. Velling Ja Vi ønsker ikke flere

vindmøller mm. i vores
område

2021-01-30
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416. Lem st Ja Jeg er netop hjemvendt
fra højskole, hvor jeg
flittigt har fortalt om
min hjemstavn -
billedet af vores
naturskønne område
vil hurtigt krakelere,
hvis testcentret bliver
min nye nabo.

2021-01-30

417. Øster Lem Ja 2021-01-30
418. 8930 Nej Jeg er født og opvokset

i Højmark(Gråkjær) og
ved hvordan Møller
kan lyde. Min mor bor
stadig i bores
barndomshjem og det
vil betyde meget for
hende hvis store
vindmøller kommer til
ar genere hende med
lys og lyd. Ydermere
kan det blive ekstra
svært at sælge huset
når hun engang vil det.
Jeg er så ked af at man
ødelægger skønne
naturområder og
bebyggelse i
udkantsdk. Kan de
ikke placeres på havet?

2021-01-30

419. Ringkøbing Nej Jeg synes man
ødelægger et
naturskønt område. Det
passer ikke ind i
naturens rige. Det
tiltrækker nok heller
ikke tilflyttere - jeg
ville ALDRIG selv bo
i et sådan område.

2021-01-30

420. Lem St Ja 2021-01-30

421. Lem Nej 2021-01-30
422. Lem Nej 2021-01-30
423. Ringkøbing Ja 2021-01-30

424. Ringkøbing Ja 2021-01-30

425. Lem St. Ja 2021-01-30
426. Grindsted Ja 2021-01-31

427. Hvide Sande Ja 2021-01-31

428. Ringkøbing Ja 2021-01-31
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429. Dejbjerg fbh Ja Møllerne er alt for
dominerende i
landskabet.

2021-01-31

430. Ringkøbing Nej 2021-01-31

431. Lem.st Nej 2021-01-31
432. Højmark Ja Jeg skriver under, fordi

jeg er bekymret
naboerne, som skal
leve med testmøllerne
dag og nat.

2021-01-31

433. Lem St Ja 2021-01-31

434. Højmark Ja 2021-01-31

435. 6900 Ja 2021-01-31
436. Lem Ja 2021-01-31
437. Lem Ja 2021-01-31

438. Lem Nej 2021-01-31

439. Ringkøbing Ja Jeg underskriver
hermed imod udvidelse
af Lem Kær
testcenter/område.
Søndag d.31/1 2021.
Michael Berzant

2021-01-31

440. Lem st. Ja 2021-01-31
441. Lem st Ja 2021-01-31

442. Velling Ja Er ikke modstander af
vindmøller og grøn-
energi. Jeg er bekymret
for placering af større
vindmøller samt et
P2x-anlæg og hvilke
gener det medfører.

2021-01-31

443. 7400 Herning Ja 2021-01-31

444. Højmark Ja Jeg mener ikke vi skal
have nye møller
power2x og solceller
her. Der er rigelig med
møller og solceller.
Flyt dem til Lemvig
eller ud på havet. De er
for høje her mellem de
3 byer.

2021-01-31

445. Velling Ja 2021-01-31

446. Tarm Ja 2021-01-31
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447. Højmark Ja Bevare den skønne
natur og udsigt til
Ringkøbing Fjord

2021-01-31

448. Herning Ja 2021-01-31

449. Lem Ja 2021-01-31
450. Højmark Ja 2021-01-31

451. Ringkøbing Ja 2021-01-31

452. Lem st. Ja 2021-01-31

453. Velling Ja 2021-01-31
454. Lem Ja 2021-01-31

455. Lem st Ja 2021-01-31
456. Ringkøbing Ja 2021-01-31
457. Veling Ja 2021-01-31
458. Ringkøbing k.schenker@web.de Ja 2021-01-31

459. Lem Ja 2021-01-31
460. Ringkøbing Ja 2021-01-31
461. Lem Ja projektet vil gøre det

umuligt at sælge huse i
velling og lem og så
mener jeg ikke at
industri hører til på
landet.

2021-01-31

462. Lem St Ja De nuværende møller
larmer meget. De
endnu højere møller
kommer til at larme
endnu mere. Det vil
forringe værdien af
min bolig.

2021-01-31

463. Lem st Ja Støtter ligeledes Anna
Hilden mfl´s
fremsendte indsigelse.
Naturens rige ved Lem
kær er så rigeligt
påvirket af såvel støj
som visuelt med de
eksisterende møller.

2021-02-01

464. 6950
Ringkøbing

Ja Anlæg af denne art
skal placeres lang fra
beboede områder.
Optimalt på energiøer
på havet eller i allerede
etablere
indusriområder

2021-02-01

465. 6950
Ringkøbing

Ja 2021-02-01

305 / 352



2.2.2021 https://www.skrivunder.net/signatures_print.php?petition_id=306854

https://www.skrivunder.net/signatures_print.php?petition_id=306854 38/40

# Navn City E-mailadresse Email
confirmed Comment Dato

466. Branrand Ja Nej tak til lavere
huspriser, støj og gener
til de som bor i
området. Er ikke mod
grøn energi men der
kan findes bedre
alternativer, f.eks. på
havet.

2021-02-01

467. Lem Ja 2021-02-01

468. Ringkøbing Ja 2021-02-01
469. Lem St. Ja 2021-02-01

470. Lem St Ja Nej tak til vindmøller
på 270 m så tæt på
bebyggelse. Disse
hører til på havet. Nej
tak til Power-to-X-
anlæg. Et sådant anlæg
hører til i industrizone,
ikke i det åbne land.
Nej tak til tunge
kørertøjer gennem
Lem, Velling og
Ringkøbing. Nej tak til
en stor byggeplads,
med mange ubekendte
faktorer. Nej tak til
’Industriens rige’ Nej
tak til mindre attraktive
byer Nej tak til lavere
huspriser Nej tak til
støj-, skygge-, blink-
og lysgener fra op 270
meter høje møller. Nej
tak til ødelæggelse af
udsigten mod Velling
fra Ringkøbing og
Holmsland Klit

2021-02-01

471. Holstebro Nej Har familie i
nærområde

2021-02-01

472. Velling Ja Nej tak til større
Møller og især
power2x spændende
projekt men ikke her
tæt op ad
velfungerende
landsbysamfund. Er
meget spændt på om
byrådet er modige og
tør sige fra når
pengestærke kræfter
byder sig til. Svært at
forestille sig at det
øger tilflytning til
naturens rige.

2021-02-01
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473. Ringkøbing Ja Vindmøller af denne
størrelse hører til på
havet - ikke i folks
baghave!

2021-02-01

474. Stauning Ja 2021-02-01

475. København Ja 2021-02-02
476. Nuuk Ja Er kommet i området i

50år og forstår ikke
hvorfor vindmøller
skal placeres i naturen,
fremfor på opdyrkede
arealer hvor de ikke
ødelægger den
sparsomme natur der er
tilbage i danmark.

2021-02-02

477. lem St. Nej 2021-02-02

478. Frederiksberg Ja Vi skal udvide vores
naturområder for at
bevare og udvide
mulighederne for
biodiversitet.

2021-02-02

479. Ringkøbing Ja 2021-02-02
480. Lem st. Ja Det vil ødelægge

naturen og skærme
byen.

2021-02-02

481. Esbjerg Ja 2021-02-02

482. Hedehusene Ja Det er forkert at
ødelægge naturen.

2021-02-02

483. 7500 Nej 2021-02-02

484. Ringkøbing Ja 2021-02-02

485. Ringkøbing Ja 2021-02-02
486. Ringkøbing Ja Vigtigt at passe på

naturen
2021-02-02

487. Ringkøbing Ja 2021-02-02
488. Ringkøbing Ja 2021-02-02
489. Charlottenlund Ja 2021-02-02

490. Ringkøbing Ja Vi har møller nok her i
vores område og
kæmpemøllerne vil
dominere i et meget
stort område. Den
lavfrekvente støj er jeg
også meget bekymret
over.

2021-02-02

491. Roskilde Ja 2021-02-02
492. København Ja 2021-02-02
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493. Ringkøbing Ja 2021-02-02
494. Ringkøbing Ja Jeg er generelt for

vedvarende energi og
grøn omstilling, men
jeg er bekymret for
konsekvenserne for
nuværende og
fremtidige borgere i
området samt for
naturen. Håber på at
mulighederne for
placering af møllerne
på havet og testcenteret
i et større
industriområde i stedet
vil blive undersøgt.

2021-02-02

495. Ringkøbing Ja 2021-02-02

496. Ringkøbing Ja 2021-02-02

497. ikast Ja 2021-02-02

498. Trige Ja 2021-02-02

499. Aabybro Ja 2021-02-02

500. Svendborg Ja 2021-02-02
501. Ringkøbing Ja 2021-02-02

502. Ringkøbing Ja 2021-02-02

503. Skjern Nej Jeg skriver under fordi
jeg bor 500m fra
stedet, hvor de skal
sættes op. Det er så
nemt for Jer bestemme,
hvor de skal sættes op,
for det går helt sikkert
ikke ud over Jer. Men
hvad med os som skal
døje med det så længe
vi bor her, og måske
ikke kan komme af
med vores huse! Få
lortet sat i havet, hvor
det ikke generer nogen.

2021-02-02
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From:                              
Sent:                                  Wed, 3 Feb 2021 09:05:29 +0000
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Re: Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej Jeanette,
Mange tak, det var ikke meningen - de er lige her som et billede.  

Sendt fra min iPhone

Den 3. feb. 2021 kl. 09.58 skrev LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse 
<energitestcenterlem@rksk.dk>:

Hej

Der er ikke vedhæftet noget til mailen med ordlyden:

"Yderligere 7 underskrifter til indsamlingen, hvilket bringer totalen op på 833 underskrifter."

Var det meningen?

Venlig hilsen
Jeanette Jeppesen
Planlægger - Landinspektør

Land, By og Kultur
Planlægning
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing
Telefon 99 74 12 56
E-post jeanette.jeppesen@rksk.dk
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From:                              
Sent:                                  Tue, 2 Feb 2021 14:05:49 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Idéer og forslag til Lem Kær energitestcenter
Attachments:                   Høringssvar_Hopf_Schenker.pdf
Importance:                     Normal

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

På opfordring af kommunen at indsende idéer og forslag til planlægningen for et energitestcenter, sender vi 
hermed vores overvejelser omkring projektet.

Med venlig hilsen
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Høringssvar på idéoplægget vedr. Testcenter Lem Kær
På opfordring af kommunen at indsende idéer og forslag til planlægningen for et energitestcenter,
sender vi hermed vores overvejelser omkring projektet.

Vi går selv ind for den grønne omstilling og støtter den på forskellig vis. Selve projektidéen er god
nok i sig selv, dvs. at teste de forskellige teknologier i en ø-løsning. Jeg, K.S., har selv arbejdet i
vindindustrien, og er positiv overfor vindmøller – med den indskrænkning  at kompositmaterialerne
(vinger mm.) giver et kæmpe affaldsproblem, der hidtil ikke er løst.

Følgende punkter bliver behandlet:
A) Indsigelse mod projektet

1. Projektet hører ikke hjemme i det åbne land og tæt på landsbyer, men i et industriområde
2. Meget løse rammer for projektet
3. Risici og gener for beboerne og mennesker der færdes i området
4. Natur: love og påvirkninger
5. Hvem får gavn af projektet
6. Naturtiltag

B) Rammer og hensyn, hvis projektet realiseres alligevel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A) Indsigelse mod projektet

1. Det er dog et industriområde, der planlægges og det hører ikke hjemme i det åbne land
og så tæt på landsbyerne.

Der er forkert  at  etableres fabriks-,  industri-  eller  testanlæg, om de kaldes tekniske anlæg eller
andet,  i  det  åbne  landskab.  Det  være  i  direkte  modstrid  med gældende regler  og praksis,  hvis
Ringkøbing  Skjern  Kommune  godkender  det  foreslåede  projekt  i  den  foreliggende  form  mht.
placering af tekniske, procesmæssige og kommercielle anlæg.

Der  er  tale  om et  erhvervsområde i  sammenhæng med testcentret  –  og dermed er  det  ikke  et
testcenter mere. 

I Notat dateret 01. juli 2021 til Land, By og Kultur – Planlægning står der bl.a.:
Projektområdet for testcenteret ved Lem Kær ligger overvejende inden for kystnærhedszonen, hvor
der  følge  planlovens  §  5b,  kun  kan  planlægges  for  anlæg  i  landzone,  hvis  der  er  en  særlig
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering.

En funktionel begrundelse er ikke til stede. Og dermed heller ikke en planlægningsmæssig.

2. Meget løse rammer for projektet
I idéoplægget beskrives meget løse rammer for projektet.  Fra projektmagerne side er det meget
forståeligt, at man ønsker frie hænder – dog ikke for os, der bor her.  

Figuren viser, at der i givet fald vil komme et antal bygninger og anlæg. Det fremgår ikke af de
forhåndenværende  beskrivelser,  hvad  der  menes  med  de  betegnelser,  der  ikke  er  umiddelbart
indlysende. 
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Der er således ikke megen reel information til stede til bedømmelse af, hvad en godkendelse af det 
ansøgte mht PtX anlæg i realiteten medfører. Og med så stor usikkerhed kan man ikke andet end at 
undlade at godkende den del af ansøgningen.

Ukendte erhvervsvirksomheder, som skal være i synergi med testcentret bliver nævnt – men ikke
hvilke. Det er alt for ukonkret for en godkendelse.

3. Risici og gener for beboerne og mennesker der færdes i området
Vi er også bekymret for sikkerheden i området. Flere af de nævnte gasser er eksplosive og giftige.
Det vil derudover være ubehageligt at færdes i nærheden – vejen forbi Rydbjerg Gård er en yndet
spadseretur for mange. 

Dertil  kommer gener  fra støj,  blinklys og skyggekast  og desuden tung trafik  igen og igen,  når
testcentret bliver udvidet gang på gang.

Og det giver et uroligt billede i landskabet pga. forskellige typer vindmøller fx med flere rotorer.

4. Natur: love og påvirkninger
Projektet ligger i eller i nærheden af habitatområder og Ramsaområder samt Natura 2000-området
Ringkøbing Fjord. 
Det er totalt uforståeligt for os, hvordan sådan et projekt kan få lov, at komme så langt i processen,
som  den  allerede  er  kommet.  Da  vi  var  medlemmer  i  Landbofællesskabet  (som  nu  er
Landbofællesskabet Hedegård og måske få lov til at ligge Vesttarpvej 17), ledte vi med lys og lygte
efter en placering, hvor vi kunne oprette et bæredygtigt landbofællesskab for 8-16 bo-enheder, med
mange bæredygtige tiltag. Og vi rendte hovedet mod muren i forsøget igen og igen. Hvordan kan
dette projekt ’Testcenter’ overhovedet komme så langt??? 

De to nye store møller ved Mærsk skæmmer allerede tilstrækkeligt landskabet. Før når man kørte
fra Rinkøbing mod Velling langs fjorden, var det landsbyen og kirken, der fangede blikket på skønt
vis. Nu er det de to kæmpe møller – desværre, desværre. Kør man ud af Velling mod syd, kør man
direkete mod de to kæmpe møller Fra vores stue og have kigger vi ikke mere i natur og mørket, men
på to kæmpe møller og blinklys, når det er mørkt. Vi flyttede til Velling for to år siden for at bo i og
tæt på naturen. 

Derudover er der flere projekter i støbeskeen med solcelle områder – bliver alle dette til noget er
området ødelagt.

5. Hvem får gavn af projektet
Vi  synes  også,  det  er  forkert,  at  investorerne  og  virksomheder  for  gavn  af  testcentret  med
erhvervsområdet og tjener kassen, mens vi beboer skal leve med generne i årtier. Vi får Velling
ødelagt af mennesker, der kun tænker på penge og ikke interesserer sig for lokalsamfundet.

6. Naturtiltag
De beskrevne naturtiltag er ikke særlig konkrete og virker derfor tvivlsomt. Man placerer en masse
tekniske anlæg – og så vupti – er der mere biodiversitet og bedre naturforhold… 

________________________________________________________________________________
fortsættes med B)
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B) Rammer og hensyn, hvis projektet realiseres alligevel

Hvis projektet alligevel virkeliggøres i en eller anden grad, på trods af protester og indsigelser,
så skal det sikres, at

✗ der  gælder  MINDST  samme  lovkrav  som  for  almindelige  anlæg,

da der er flere usikkerheder og risici forbundet med et testcenter, PtX  mv. end med kendte

anlæg

✗ særlig PtX-delen skal vende væk fra vejen, hvor vi færdes nu, da den er mere risikofyldt

✗ rideskolen bevares  – den er  et  vigtigt  aktiv  i  landsbyen med mere end 100 elever.  Der

kommer endda folk folk udefra Velling

✗ der skal installeres radar, så gener fra blinklys bliver minimeret.

✗ der skal være end konkret værdi for Velling, Lem og Højmark i form af 

• lokale arbejdspladser

• lokal energi- og/eller varmeforsyning

• mv.

✗ Rydbjerg Gård, som har historisk betydning, skal bevares og måske i sammenhæng med

helhedsplanen opgraderes med et Realdania projekt. 

Med venlig hilsen
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From:                              
Sent:                                  Tue, 2 Feb 2021 08:32:10 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energittestcenter.
Attachments:                   Indsigelse.pdf

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Indsigelse mod placering af testcenter i Lem Kær. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 

331 / 352

Bemærkning 46



332 / 352



333 / 352



334 / 352



From:                                
Sent:                                  Tue, 2 Feb 2021 06:07:37 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem kær energitestcenter/indsigelse/høringssvar
Attachments:                   HØRINGSSVAR.pdf
Importance:                     Normal

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

 
Høringssvar vedhæftet.
 
Med venlig hilsen
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HØRINGSSVAR 

Indsigelse mod placering af Energitestcenter Lem kær  31/1-2021 

Vi gør som ejere af to landejendomme,  6950 Ringkøbing, hermed indsigelse mod den 

ansøgte placering af Energitestcenter Lem Kær, da begge vores ejendomme ligger mere eller mindre tæt på 

denne placering.  

 

  

 

Baggrund 

Ansøgere Vestas, Energicenter Nord samt Skovgård Invest har proklameret et 420 ha stort Energitestcenter, 

der skal omfatte 11 standpladser med op til 270 m høje vindmøller med tilhørende målemaster, Power to 

X, solcelleanlæg samt tilhørende erhvervsbygninger og besøgscenter.  Ansøgere ønsker samtidig at 

tiltrække produktionsvirksomheder, som har behov for adgang til de store mængder grøn energi, som 

anlægget formodes at frembringe.  Det samlede billede giver indtryk af et kæmpe industriområde, som vil 

komme til at påvirke folk der bor især i de omkringliggende ejendomme og i de tre nærliggende landsbyer 

Velling, Lem og Højmark. Påvirkningen vil især visuelt virke ødelæggende for hele området, men der vil 

også være støj – og lugtgener der ikke hører hjemme i hverken land – eller byzone.  

Power to X 

På informationsmødet kunne ansøgere ikke redegøre for, hvad Power to X egentligt vil komme til at 

indeholde. Om X så bliver til brint, ammoniak, methanol, metan etc., så skal det trods alt oplagres i 

området og bringes videre. Har man her gennemtænkt det sikkerhedsmæssige ift omgivelserne? Her 

tænker vi på brand- og eksplosionsfare i forbindelse med produktionsprocesser og overlevering. Der kan 

ligeledes blive tale om udslip og lugtgener. I et sådant tilfælde, mener vi der er brug for at klassificere risici 

og synliggøre disse tidligt og ikke først når skaden er sket. Samlet set bør der tænkes på, at der ligger 

ejendomme tæt på og tre byer i nærheden. Vi mener at et sådant anlæg ikke hører hjemme i nærheden af 

beboelser. På informationsmødet var det ej heller defineret hvor på området Power to X skulle ligge. Dvs 

carte blanche til ansøgere ift hvad X indebærer, risici, lugtgener samt beliggenhed. Det synes vi, som tætte 

naboer, ikke er betryggende.  

270 m høje vindmøller  

Nuværende har vi udsigt fra  til de eksisterende 150 m høje vindmøller.  Når ansøgere har søgt 

om tilladelse til at møllerne må blive op til 270 m høje og ydermere må have forskellige udformninger, vil 

de blive meget visuelt dominerende og fuldstændigt ødelæggende for vores ejendoms herlighedsværdi.  

Når man kører fra København mod Storebæltsbroen, kan man se broen på meget lang afstand. Pylonerne 

på broen er 254 m høje. Har man tænkt på, at 11 vindmøller på 270 meters højde kan blive Ringkøbings nye 

vartegn, er det det man ønsker? I kalder os Naturens rige og det er netop det turisterne kommer her for at 

opleve. De nyder den uspolerede natur og den lille søde Ringkøbing by, hvor man gør meget ud af at bevare 

de gamle bygninger og gader med brosten. Ringkøbing K – naturbydelen, hvad med den? ”Bo midt i 
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naturen” lyder brandet. Det stemmer ikke helt overens med et nærliggende Energitestcenter, med et så 

dominerende visuelt udtryk. Hele kommunen er i øvrigt meget domineret af vindmøller i forvejen. Forleden 

gik vi tur på Bagges dæmning. Herfra kunne vi tælle 90 vindmøller der forstyrrede udsigten. Især de to nye 

møller ved Tændpibe tonede tydeligt frem, selv set helt ude fra Bagges dæmning, og de er trods alt ”kun” 

200 m høje. Deres blinkende lys ser vi også tydeligt hjemmefra om aftenen og frygter at få 11 flere 

blinkende møller tættere på. 

Solcelleanlæg og erhvervsbygninger 

Igen kunne der på informationsmødet ikke gøres rede for, hvor på området solcelleanlægget og 

erhversbygningerne skulle ligge. Et solcelleanlæg i et kystnært paragraf 3 område, er det forsvarligt? 

 

Hensyn til borgere 

Bør en kommunalbestyrelse samt en borgmester, der er valgt af folk i Ringkøbing Skjern kommune ikke 

netop tage hensyn til borgerne i området og tænke på deres ve og vel. Nogle er født og opvokset i 

områdets uspolerede natur og andre er flyttet hertil med ønsket om samme. I forbindelse med de 20 

planlagte kystnære vindmøller i Vesterhav syd, udtrykte borgmester Hans Østergaard, iflg Ritzaus Bureau 

bekymring ift sommerhusbranchen og udlejringsbureauerne. Bekymringen gik på at sommerhusejere og 

turister ville få ødelagt deres oplevelse af solnedgangen ved vestkysten. Til gengæld udtrykte samme 

borgmester, på det virtuelle informationsmøde ift Energitestcenter Lem Kær, at han ikke ville være 

forskrækket over selv at bo i nærheden af et så spændende område. Det giver jo ingen mening. Sætter 

borgmesteren og kommunalbestyrelsen virkelig turister, der opholder sig her i en kort periode, højere end 

dem der bor her? Er det vigtigere at turister ikke får forstyrret deres solnedgang, frem for at borgere i 

kommunen skal leve med skæmmede naturområder, støj – og lugtgener samt visuelle forstyrrelser hver 

eneste dag. Ingen af os der bor her synes det er særligt spændende, at vores opsparede værdi i 

ejendommene falder drastisk og hvis vi gerne vil flytte væk herfra, fordi vi ikke ønsker at bo i et kommende 

industriområde, kan vi formentlig ikke sælge vores ejendomme. Måske lige på nær til borgmesteren. 

Forslag 

270 m høje møller hører hjemme på havet 20 km fra kysten, hvor støjen ikke kan genere og det visuelle 

indtryk bliver mindst muligt. Power to X må anlægges et sted, hvor der ikke bor mennesker i nærheden. 

Værditab af ejendomme bør erstattes fuldt ud af ansøgere og der bør også være mulighed for at blive 

opkøbt af ansøger, hvis man ikke ønsker at være nabo til et industriområde. 
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From:                               
Sent:                                  Tue, 02 Feb 2021 23:57:24 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter:
Attachments:                   Indsigelse Lem Kær energitestcenter.pdf

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

-- 
 
Med venlig hilsen
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Indsigelse 
Lem Kær 
energitestcenter 
ㅡ 

Ringkøbing Skjern Kommune 

energitestcenterlem@rksk.dk 
6950 Ringkøbing 

 

2 FEBRUAR  2021 

 
Mobil  

 

Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter: 

Vindmøller og testcenter bør bygges  på havet. Solceller hører til på 

industribygninger.  

Jeg er bekymret for den kemiske industri, der grønstemples pga. 

strømtilførslen af grøn strøm fra de 11 vindmøller - den kemi skal ikke 
ligge så tæt på en by med skole, en børnehave. Min datter går på Velling 
Friskole, ligeledes flere i min familie’s børn. 

Anlægget med ammoniak, brint og/eller kunstgødning hører ikke til så 

tæt på byzone. Sprængfarlig kemi så tæt på ønsker jeg ikke,  at byrådet 
vil have på sin samvittighed.  
Uheld pga dårlig sikkerhed sker i Danmark også, det er ikke kun i Beirut 
(hvor kunstgødning sprængte 6500 sårede og 203 døde med en 5 km 
trykbølge). 

Der sker også uheld på Vestas, og med P2X er det ikke længere kun eks. I 

kategorien hydraulik uheld. 
 
Ved P2X ulykker/resning i vådområdet Lem Kær kan kemien også løbe 
ud i Ringkøbing Fjord. Hvordan kan det forsvares? 

 

Hilsen 
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From:                              
Sent:                                  Tue, 2 Feb 2021 22:33:14 +0000
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem Kær energitestcenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

                                                                                                                                         Velling 
d. 2. februar, 2021 
 
 
 
Til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By & Kultur 
 
Indsigelse mod placering af testcenter med op til 270m høje vindmøller, P2X-anlæg m.v. i 
Lem Kær. 
 
Bynære vindmøller af den størrelse og industrianlæg har intet at gøre i nærheden af velfungerende 
byer og lokalsamfund! Der er ikke tale om hvorvidt vi skal bakke op om den grønne omstilling men et 
spørgsmål om hvordan og hvor. 
 
Vi har længe tålt og set på at den ene møllepark efter den anden er blevet sat op i Ringkøbing-Skjern 
Kommune og det skal stoppe nu! 
 
Samtidig så beslutter byrådet i aften at igangsætte projekt ”Helhedsplan for Velling”. Spørgsmålet er, 
hvordan kan man det når testcentret i Lem Kær er uafklaret?? 
 
I ”Helhedsplan for Velling” er der brugt ord som Nærhed, tryghed, fællesskab, bosætning, et 
velfungerende stykke udkants Danmark m.v. I mine ører harmonerer det ikke med kæmpemøller og 
industri i et naturfølsomt område. Helhedsplanen bør sættes i bero indtil der er er en afklaring ift. 
testcentret i Lem Kær. Alt andet vil være uacceptabelt og at gøre grin med befolkningen i Velling. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har bidraget og bidrager fortsat meget til den grønne omstilling – det er 
bare ikke al grøn energi, der behøver at komme fra vindenergi…. 
 
Min holdning er at vi nationalt bør være mere solidariske i forhold til hvem og hvad der bidrager til 
den grønne omstilling.  
 
Jeg bliver trist når jeg kigger rundt og ser, hvor mange af vores vindmøller der står stille meget af 
tiden. Hvordan kan man så forsvare, at der kan være behov for at sætte flere/nye møller op. De 
møller der konkret er tale om i Lem Kær har nået en højde, der er fuldstændig uacceptabel og bør 
placeres i havet. Det kan alle leve med. 
 
Det er et klart NEJ til bynære kæmpevindmøller og industri i naturfølsomt område. 
 
Med venlig hilsen, 
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From:                               
Sent:                                  Tue, 2 Feb 2021 22:32:55 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Lem kær Hørings svar
Attachments:                   LemKærHøringssvar.docx

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

 
Hej  
 
Her er mit høringssvar vedr Forslag om Energicenter ved Lem kær. 
 
Mvh 

 
Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com
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Høringssvar vedrørende Ideoplæg omkring energicenter ved Lem Kjær
Det foreslåede testcenter vil gå ud over bosætningen i de tre omkringliggende landsbyer. Det kan ikke være 
rigtigt.

Højden af møllerne: 
Jeg er imod at møllerne skal være højere end 150m.

Møllernes højde, over 150m, vil have stor betydning for huspriser i de tre Landsbyer omkring centret. 

Huspriser og bosætning af unge familier med børn er ikke stor i forvejen, så derfor skal projektmager og 
Vestas ikke have lov til at udskifte møllerne i Lem kær. Højden af møllerne vil skræmme unge familier væk.

Harmonikrav:
Hvis en møllepark skal have berettigelse i landskabet, skal vinger dreje med samme hastighed og møllerne 
skal falde ind i landskabet med farve og form, som ikke skiller sig ud fra den ene ende til den anden.

Derfor kan jeg ikke acceptere at vindmøllerne skal have forskellig form og højde. Vestas skal heller ikke 
kunne opstille møller med forskellig rotorhastighed.

Testcenter og arbejdspladser
Borgmesteren vil gerne have det til at lyde som om kommunens interesse i projektet er arbejdspladser. Det 
holder ikke, når borgmester Hans Østergård nedladende siger at hvis vi bare har arbejdspladser, så skal 
bosætningen nok komme. Vi har ikke set stor bosætning i Lem selvom vi har rigtig mange gode 
arbejdspladser. 

Arbejdspladser som et vindmølle-testcenter giver, er typisk højindkomst arbejdspladser som tekniker og 
projektledere. Disse mennesker vælger typisk at bo i storbyer og kommer nok ikke til at bo i de tre 
landsbyer omkring testcentret, hvis de endda kommer til at bo i kommunen.

Den nye bosætnings rapport peger heller ikke på at der er kommet flere beboere i kommunen. Vi har et 
problem som vi må hjælpe hinanden med at løse. 

Landskabs hensyn
Jeg mener ikke at det kan tillades at oprette et testcenter til store møller, fordi det vil have alt for stor 
indvirkning på landskabet som jo er Naturens Riges største aktiv. Kommunen skal passe bedre på de 
værdier som vi har og ikke ødelægge noget værdifuldt. Bevar ”Naturen” og landskabet i Naturens Rige. 

Jeg er også af den mening at et testcenter til så store vindmøller skal gennemarbejdes meget grundigt uden 
interessekonflikt mellem antal arbejdspladser og spolering af lokalsamfund og natur. 

Staten har udpeget området ved Østerild som testområde for mega-møller og Vestas må købe mere plads 
og ud at køre som alle andre vindmølleproducenter. 
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Forslag hvis projektet skal realiseres

For at de tre landsbyer skal kunne tiltrække nye beboere og tilflyttere udefra skal energicentret og 
landsbyerne være en del af et såkaldt ”Energi cluster”. Hermed menes et område, hvor energien til f.eks. 
befordring skal være gratis. Det vil give genlyd og tiltrække energibevidste nye familier fra hele landet som 
tænker nyt og bæredygtigt. 

VE midler er ikke nok til at løfte så stor en opgave som planlægning og projektering af et Energi Cluster.  
Frivillige kræfter i landsbyer har ikke erfaring eller kapacitet, som kan organisere så store projekter. Derfor 
skal der store projektmagere til, og det vil helt sikkert kunne hjælpe på andre landsbyers vilje til at modtage 
nye store vindmølle projekter på land. 

Med venlig hilsen
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From:                               
Sent:                                  Tue, 2 Feb 2021 21:16:06 +0000
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til Lem kær energitestcenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Et ellers attraktiv lokalsamfund vil blive ødelagt med de planer der er for udvidelse af testområdet i Lem 
kær. 
Det er ærgerligt, at alt dette skal ske på bekostning af de mange berørte borgere, som ikke selv har bedt 
om, at få kæmpe møller og power 2x i baghaven. 
Borgmesteren siger, at han synes at vi skal se det som en spændende proces at være en del af. Jeg kan ikke 
se det spændende i den negative påvirkning som dette projekt kan have både fysisk og psykisk på os 
borger der bor tæt ved. Her tænkes der støjgener, lysforurening, evt. lugtgener mm. 
Personligt købte vi en landejendom inden vi kendte til dette projekt. Vi købte netop denne ejendom fordi 
der var ro, natur, plads og et godt lokalsamfund - og hvor vi efter mange overvejelser mht. til de 
nuværende møller købte det. Hvis vi havde vist om udvidelsen, havde vi IKKE valgt at flytte til området. 
Dette projekt gavner ikke den udflytning som man ellers ser i stort stil i kommunen. 
Ringkøbing Skjern kommune er mættet med vindmøller. Hvor end man kigger hen, er den visuelle udsigt 
ødelagt over det flade landskab. Da vi sagde ja til at flytte på landet sagde vi ikke ja til at bo i et måske 
kommende industriområde. Power 2 x med så mange ubekendte faktorer høre ikke til i en landzone men i 
en industrizone hvor den ikke kan være til gene for dyreliv, naturområder og borgere. 
Venlig hilsen , en bekymret borger. 
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From:                              
Sent:                                  Tue, 2 Feb 2021 19:25:14 +0000
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til lem kær energitestcenter

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Kære Ringkøbing-Skjern kommune.
Mit forslag til et kommende testcenter er at I finder en bedre placering. Hvis der absolut skal
være et testcenter i Ringkøbing Skjern kommune for kæmpe vindmøller, må der kunne findes en 
bedre placering og ikke lige op af tre landsbyer. Det er mit indtryk at det er projektudviklerne
der anviser området til testcenter og ikke kommunen. Burde det ikke være omvendt?
Har man overvejet at få uvildige ejendomsmæglere fra området til at vurdere hvor meget
det vil betyde for huspriserne, hvis dette projekt bliver realiseret? Hvis Vestas har brug for 
at teste kæmpevindmøller behøver de så at have 11 pladser? Man kunne måske finde 2-3
pladser i et område der ikke er så tæt befolket. Er det blevet undersøgt? Mht. power2X har jeg svært
ved at se at det skal ligge i sammenhæng med testmøller. Strøm har vi jo rigelig af.
Jeg vil hermed opfordre til at man dropper Lem Kær testcenter og evt. finder en ny placering, hvis 
Vestas ikke mener at de kan bruge de eksisterende testcentre, som er bedre placeret i forhold til
naboer.
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From:                               
Sent:                                  Tue, 02 Feb 2021 19:22:25 +0100
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Subject:                             Høringssvar vdr. Energitestcenter Lem
Attachments:                   energitestcenter.docx

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hermed vores høringssvar vedhæftet.
Vi ønsker at modtage en bekræftelse på et I har modtaget dette rettidigt.
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Velling d. 2. februar 2021

Høringssvar vdr. Energitestcenter Lem Kær

Vi er i udgangspunktet positiv indstillet over for vindmøller og vedvarende energiløsninger. 

Den bæredygtige udvikling hilser vi velkommen, men den skal være bæredygtig i bred forstand, 
både for de mennesker der bor her og naturen der omgiver os.  

Vi er dog også kritiske overfor det kommende projekt Lem Kær testcenter. 

1. Erhvervsområde i åbent land. 
I 2007 forsøgte vi i Velling at få etableret nye byggegrunde og blev i den forbindelse gjort 
bekendt med at byer og landsbyer udvikler sig fra kernen af byen og ud. Det betød, at det 
ikke var muligt at placere boliger ved fjorden eller andre naturskønne steder. Vi må 
indrømme, at vi i dag er taknemmelige for at lovgivningen beskyttede vores natur omkring 
Velling. Det er fornuftigt at passe på det, vi er fælles om. Derfor er det fortsat vigtigt, at 
man vi placerer boliger samlet i landsbyer, landbrug i landzoner og tung industri i 
industriområder. 

Derfor undrer det os, at I nu vil placere et industriområde (power2x) i åbent land. Et 
industriområde der vil medføre tung trafik, støj og evt. lugtgener til følge.  Projektet 
beskriver slet ikke hvorledes infrastrukturen skal løses.

Erhvervsområdet hører hjemme i et industriområde og kunne være placeret ved Vestas i 
Lem. Der ønskes Ø-drift, men dette kan løsesmed et kabel til Lem.

2 Adresse
Selskabet bag energitestcenteret bør være registreret og hjemmehørende i Ringkøbing-
Skjern kommune. Det bør være et krav fra jer politikere, at selskabet bliver registreret i 
kommunen.  Et selskab af denne størrelse bør bidrage direkte og ikke blot indirekte i 
kommunens kasse. 

3 Test Møller
Fra vores adresse har vi i forvejen udsigt til store vindmøller særligt mod øst (Lem Kær) og 
nu også mod syd. (Velling Mærsk) Vi er skeptiske overfor møllernes meget store højde og 
det meget forskelligartede udtryk. Det vil medføre endnu mere lysforurening fra møller og 
målemaster. 

Tager man en tur til Trans kirke og kigger ud over Høvsøreprojektet, kan man se hvorledes 
landskabet er fuldstændig spoleret. Det samme bør ikke ske i Naturens Rige.
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Et ja til projektet, er et ja til en 15-årig lang periode med en meget stor byggeplads meget 
tæt på beboelse.  Vi er bekymrede for, hvad det betyder for bosætningen i de 3 landsbyer 
og vi er bekymrede for, om det fortsat vil være rart at bo og leve her. 
Testpladserne bør reduceres voldsomt og der bør være stærke visuelle krav til både højde 
og ensartethed i placeringen. Desuden bør kravet til lysforureningen skærpes. 

4 VE midler
Det bør ikke være ikke være de lokale sogneforeninger/lokalråd, der skal ansøge om VE 
midler til grønne løsninger. Der skal inden projektets start laves en fordelingsnøgle, der 
tilfører de berørte byer et fast årligt beløb, som et lokalt valgt demokratisk organ råder 
over.

Med venlig hilsen 
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From:                                
Sent:                                  Tue, 2 Feb 2021 17:03:08 +0000
To:                                      LBK-Plan-Energi Testcenter Lem-Fællespostkasse
Cc:                                     
Subject:                             CCF_000050.pdf Lem Kær
Attachments:                   CCF_000050.pdf

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Fra familien
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