
 
 
 
 
 
 

 

Notat - behandling af bemærkninger, idéer og forslag til planlægningen for et energitestcenter ved Lem Kær, samt 
miljøvurderingen af plangrundlaget 
 

Der har været gennemført en foroffentlig høring i perioden 5. januar 2021 til 2. februar 2021 af planlægningen for et energitestcenter ved Lem Kær, 

samt miljøvurderingen af plangrundlaget. 

I tabellerne nedenfor behandles de indkomne bemærkninger, idéer og forslag. Tabellerne indeholder et resumé af bemærkningerne samt kommunens 
svar på bemærkningerne. I Tabel 1 er bemærkninger fra myndigheder, ledningsejere og Danmarks Naturfredningsforening behandlet enkeltvis. I Tabel 2 

er bemærkninger fra borgere behandlet tematisk. 

Alle bemærkninger er nummereret og vedlagt i sin helhed som en pdf-fil. 

 

Tabel 1 – Behandling af bemærkninger fra myndigheder mv. 

 

Nr. 

 

Afsender af bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Myndigheder m.v. 

1 Miljøstyrelsen 
Gør opmærksom på udpegninger i planområdet, der er i potentiel 
konflikt med nationale interesser, jf. ”Oversigt over nationale 
interesser i kommuneplanlægningen 2018” 

- bevaringsværdigt landskab, naturbeskyttelsesområde, 
lavbundsareal, delvis beliggenhed inden for 600 meter fra 
Natura 2000 område 

Gør opmærksom på krav ift. kommuneplantillæg 

- vurdering af bilag IV-arter 

Forventning om behandling i den videre proces 

De nævnte forhold skal belyses og vurderes i en 
miljøvurdering af planerne, så det sikres, at 
planlægningen tager de nødvendige hensyn. 

2 Vestjyske Net Vestjyske Net har deklarerede 60 kV luftledninger i projektområdet 

- kontaktoplysninger til afklaring af spørgsmål 

Projektet skal tage de nødvendige hensyn til den 
eksisterende 60 kV luftledning. 

3 Brand og Redning Ingen bemærkninger  

- har gennemgået en række punkter vedr. brand og redning 

- 
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Nr. 

 

Afsender af bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

4 Ribe Stift 
Potentiel risiko for visuel forstyrrelse af indsyn til kirker 

- De meget høje vindmøller kan evt. virke forstyrrende ift. 
kirker.  

- Der er ca. 2 km til Velling, Lem og Højmark kirker  
- Påvirkning bør undersøges/visualiseres fra udvalgte 

punkter 
- Umiddelbar vurdering (forud for afholdt dialogmøde) er, 

at testcentrets vindmøller vil have en begrænset 
påvirkning af kirker. Rødt blinkende lys og forskellige 
møller kan give uro 

- Søg at udstyre de meget høje møller med radiostyret lys 

De nævnte forhold skal belyses og vurderes i en 
miljøvurdering af planerne, så det sikres, at 
planlægningen tager de nødvendige hensyn. 

5 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

 

Møller over 150 m vil kunne påvirke Forsvarsministeriets 
radardækning 

- den del af møllerne, som overstiger en højde på ca. 80-90 
meter vil ligge inden for ”Line of Sight (LoS)” af såvel 
TMA-radaren ved HW KAR som TPS-77 varslingsradaren i 
Karup. 

- Eksakte planer for antal og placering af de høje vindmøller 
mangles. Dette er af væsentlig betydning for påvirkningen 

- Behov for yderligere analyse kan først vurderes senere 
- Imødese indsigelse med krav om analyse og 

afværgeforanstaltninger for projektejers regning 

De nævnte forhold skal belyses og vurderes i en 
miljøvurdering af planerne, så det sikres, at 
planlægningen tager de nødvendige hensyn. 

6 Danmarks Naturfredningsforening 

 

Spørgsmål til betydningen af en række forskellige 
alternativer/afgrænsninger af projektforslaget. Spørgsmålene 
lyder: 

- Hvor stor betydning, hvis P2X placeres i udlagte 
industriområder i Nørhede, Højmark, Lem eller 
Ringkøbing? 

- Hvor stor betydning for udvikling af CCS og CCU, hvis P2X 

placeres i disse områder? 
- Hvor stor betydning for udnyttelse af evt. spildvarme, hvis 

P2X placeres i f.eks. Lem eller Ringkøbing? 
- Hor stor betydning, hvis erhvervsområdet placeres i 

udlagte industriområder i Nørhede, Højmark, Lem eller 
Ringkøbing? 

- Hvor stor betydning at kunne opføre flere end 11 
testmøller, svarende til det nuværende antal møller? 

Spørgemålene har karakter af spørgsmål til 
afgrænsningen og indretningen af projektet, samt 
forslag til alternative placeringer 

Endelig afgrænsning og indretning af området skal 
afklares i planprocessen med baggrund i forskellige 
undersøgelser og analyser. Det skal sikres, at 
planlægningen tager de nødvendige hensyn. 

Projektet skal bl.a. forholde sig til kommuneplanens 
retningslinjer samt politiske signaler for henholdsvis 
vindmøller og for større solcelleanlæg. 

I forhold til behandling af alternativer – se svar til pkt. T 
i Tabel 2. 

Arealer der ikke benyttes til tekniske anlæg kan med 
fordel anvendes så det på bedst mulig måde bidrager til 
at skabe mere natur og understøtter biodiversiteten i 



 
 
 
 
 
 

 

Side 3 af 23 

 

Nr. 

 

Afsender af bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

- Hvor stor betydning at kunne opføre op til 270 m høje 
testmøller i Lem Kær, når der lige er opført 2 store 
testmøller i Tændpibe? 

- Hvor stor betydning at kunne opføre møller af forskellig 
højde? 

- Hvor stor betydning, hvis der fastlægges krav om, at 
møller i en række skal have samme højde? 

- Hvor stor betydning, hvis solceller placeres på dyrkede 
marker imellem rækkerne af møller og målestationer vest 
for? 

- Hvor stor betydning, hvis solcelleparken placeres imellem 
den østlige møllerække og jernbanen? 

- Hvor stor betydning at udelukke solcelleprojektet mod 
syd? 

- Hvor stor betydning, hvis alle anlæg placeres og 
koncentreres imellem den østlige åbyggelinje og 
jernbanen?  

- Hvordan vil projektet bidrage til at skabe mere natur, 
f.eks. ved naturgenopretning af dyrkede arealer, 
forbindelse af bekyttede arealer og/eller 
naturgenopretning af Vennerå? 

- Hvordan etableres slørende beplantning omkring/imellem 
solcelleanlæggene? 

Foreslår endvidere, at arealet ved Nørhede, som er udlagt til 
virksomheder med særlige beliggenhedskrav prioriteres til et 
kommende energicenter, så der ikke bliver brug for at udlægge 
nye arealer til energianlæg og erhverv i det åbne land. 

området. Vestas har i deres faktaark oplyst, at der er 
ambitioner om, at henlægge dele af området til vild 
natur for at øge biodiversiteten. 

7 Energinet Eltransmission A/S 
Energinet Eltransmission A/S har elanlæg indenfor 
undersøgelsesområdet for Lem Kær energitestcenter 

- Vær opmærksom på uopsigelige tinglyste 
rådighedsservitutter på elanlæg, hvor der ikke må laves 
tilstandsændringer 

- Kontaktoplysninger til evt. dispensationsansøgning 

Solcelleanlæg 

- Der kan ikke opstilles solceller med tilhørende udstyr i 
servitutarealet 

- Anvisninger vedr. nærføringsberegninger 
- Anvisninger vedr. krydsning af elanlæg 

Projektet skal tage de nødvendige hensyn til de tinglyste 
elanlæg. 
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Nr. 

 

Afsender af bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

- Undersøg anlæggets behov for jording samt følsomhed for 
inducerede spændinger 

Vindmøller og høje objekter 

- Ingen bemærkninger til nuværende placeringer 
- Vær OBS på sikkerhedsforhold og respektafstand ved nye 

placeringer 

Vedlagt kortudsnit og servitutoversigter 
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Tabel 2 – Behandling af bemærkninger fra borgere mv. 

 

Tema 

Nr. 

 

Antal 

(Bemærkning nr.) 

 

Tematisering af indkomne bemærkninger 

(oplistet med hovedoverskrift og underkategorier) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Holdninger og proces 

A 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44*, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55 

 

*) underskrifts-

indsamling 

Bekymring og modstand mod planlægning for et energitestcenter ved Lem 

Kær.  

Følgende holdninger udtrykkes:  

a) En god og spændende idé. Der skal forskes, og et testcenter vil være et 
aktiv for udvikling af vindindustrien. Grøn energi og udvikling skal dog være 
bæredygtig i bred forstand, dvs. også for omgivelserne, og dette er ikke 
tilfældet med det fremlagte projekt. 

b) Projektets delelementer bør behandles hver for sig, så de kan etableres på 
egnede placeringer. Er der reelt behov for flere testområder, eller er 
projektet mest drevet af kommunens ønske om prestige udadtil samt 
ansøgernes økonomiske interesser? Der findes andre testområder, og 
mange vindmøller står pt. stille pga. manglende infrastruktur, så det er 
svært at se behov for etablering af nye møller. Pas på, at der ikke 
manipuleres med projektets nødvendighed. Testcentret bør ikke drives af 
en privat virksomhed. Afstanden til Vestas er ikke afgørende. 

c) Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager rigeligt til grøn omstilling. Der 
mangler en central plan for fordeling af store anlæg til vedvarende energi; 
byrderne bør fordeles mere ligeligt over landet.  

d) Der ér gener fra de eksisterende vindmøller. Beboere i området er trætte af 
ekspertudtalelser om, at møllerne ikke er til gene, eksperterne bor her jo 
ikke.  

e) Det er uetisk og forkert at placere et testcenter imellem landsbyerne 
Velling, Lem og Højmark, så tæt på mange beboelser. Det ”spændende 
projekt” er et mareridt for lokalområdet – med de kommende gener bliver 
det meget lidt attraktivt at bo her.  

f) Møllehøjden på 270 meter er ude af proportioner ift. landskab, afstand til 
naboer, landsbyer og fjord. Med den størrelse ødelægges mere, end der 
allerede er ødelagt. Sammenlagt med flere andre solcelleplaner virker det 
aldeles overvældende.  

g) Der mangler konkrete oplysninger om, hvem der skal producere, hvad der 
skal produceres, og hvilke bygninger der skal etableres på Power-til-X (i det 

Bekymringer og holdninger er noteret og indgår i den 
samlede politiske afvejning af projektet. 

Det er noteret, at de indkomne bemærkninger inklusiv 
underskriftsindsamlingen giver udtryk for en generel 
bekymring og modstand mod projektet og placeringen 
heraf. Bekymringerne og modstanden har forskellige 
nuancer. 

Samtidig gives der udtryk for en generel forståelse for 
og opbakning til den grønne omstilling i samfundet og 
kommunen.  

Ansøger har reduceret og præciseret projektet, så det 
nu består af: 

1. Testvindmøller: De 11 eksisterende møller 
ønskes frem mod år cirka 2030 udskiftet til 8 
nye højere testvindmøller. De 8 møller vil have 
en totalhøjde mellem 200 og 270 meter. De 
største møller ønskes placeret i den nordlige del 
af området. Se de viste scenarier for 
udbygningen. 

2. Målemaster: Der reserveres et område, hvor 
der kan opstilles målemaster med en totalhøjde 
på op til 150 meter. 

3. Solceller: Placeringen er justeret, men ligger 
fortsat ikke fast. Det samlede areal vil stadig 
højst være på 50 hektar. 

4. Power-to-X: Delområde Power-to-X er 
reduceret i omfang og flyttet til ca. 2,5 ha stort 
areal uden for kystnærhedszonen. 

Erhvervsområde indgår ikke længere i projektet. 

I planprocessen skal der tages stilling til projektets 
delelementer og den endelige placering og omfang 
fastlægges. På baggrund heraf træffer Byrådet 
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Tema 

Nr. 

 

Antal 

(Bemærkning nr.) 

 

Tematisering af indkomne bemærkninger 

(oplistet med hovedoverskrift og underkategorier) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

følgende kaldet P2X) -anlæg  og erhvervsområde. Vestas og projektmagere 
er gode til møller, men hvem kan udvikle og drive P2X-delen? Hvem står 
for finansiering af udvikling og kommerciel produktion? Man kunne frygte, 
at projektet gik i stå efter etablering af vindmøller og solceller, dvs. 
”glemte” P2X? Det virker, som om Vestas får en kæmpe legeplads. Der er 
for stor uklar- og usikkerhed omkring P2X-delen. 

h) Projektforslaget mangler hensyn til de omkringliggende samfund. Fordi 
noget er tilladt er det ikke nødvendigvis en god idé. Tænk også på 
livskvalitet, tryghed og værdier for os, der gerne vil blive her. Den 
foreslåede placering er en af de mindst egnede 

i) Der var massiv modstand mod møller for 10 år siden. Den aktuelt 
indsendte underskriftsindsamling viser generel skepsis og bekymring i 
området over for dette projekt. Der er mistillid til kommunen - vil man 
endnu en gang ignorere den lokale modstand? Der appelleres om at tage de 
rette beslutninger, dvs. komme flertallet og ikke kun de få til gode. 
Politikere er forpligtet til at komme og lytte til befolkningen. 

j) Borgmesteren viste bekymring for sommerhusbranchen og 
udlejningsbureauerne ved Vesterhav Syd, men sættes turister højere end 
fastboende? Fastboende synes ikke, det er spændende at miste udsigt, 
livskvalitet og ejendomsværdier, eller at deres ejendomme måske bliver 
usælgelige. Kommunens ”søjletænkning” viser mangel på indsigt i 
problematikkens alvor 

k) Mange frivillige kæmper for at tiltrække nye familier og få landsbyerne til at 
fungere. Fremtidens borgere ønsker nærhed til naturen, så nej tak til tung 
industri (billeder i projektmaterialet viser lokalområdet omdannet til 
industrikvarter) og ja tak til beskyttelse af de kvaliteter, der gør det 
attraktivt at bo i Naturens rige. Tænk på kommunens image for bosætning. 

l) Projektmagerne har intet gjort for at skabe lokalt medejerskab. Hvis 
planlægningen fortsætter, bør lokalområdet tilgodeses mærkbart ift. gener 
og midler til udvikling af området, herunder etablering af en pulje med årlig 
tilførsel af et fastlagt beløb til områdets indbyggere. Selskabet bag 
energitestcentret bør være registreret og hjemmehørende i RKSK og 
bidrage direkte i kommunens kasse.  

m) Er projektansøgere vant til modstand og ophidsede borgere, preller appeller 
og bønner bare af? Denne oplevelse er nedbrydende for mentaliteten i 
lokalsamfundet, og retorikken bliver hård og negativ. Det er ærgerligt at 
bruge kræfter på at kæmpe imod frem for at opbygge og udvikle.  

beslutning om planforslagene skal udsendes i offentlig 
høring. 

Vestas har fremsendt et faktark, som bl.a. redegør for 
behov og bevæggrunde for projektet. 
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Tema 

Nr. 

 

Antal 

(Bemærkning nr.) 

 

Tematisering af indkomne bemærkninger 

(oplistet med hovedoverskrift og underkategorier) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

n) En enkelt jordejer undrer sig over ikke at være blevet kontaktet omkring 
jord ved området 

B 8, 9, 15, 16, 24, 

30, 31, 33, 35, 43, 

44, 46 

Erfaringer med høringsprocessen og det at blive hørt 

Følgende holdninger udtrykkes:  

a) Det er en stor opgave at sætte sig ind i høringsmaterialet for et projekt, der 
virker så stort og ukonkret. Vi bruger vores dyrebare fritid på det. Som 
naboer skal vi formodentlig også fremover løbende forholde os til nye 
høringsrunder, når nye projekter/ændringer skal sættes i værk.  

b) Dette projekt og processen omkring det virker splittende og drænende, så 
det fjerner fokus fra det gode, der ellers sker og skal ske i 
lokalsamfundene. Vores tid kunne have været brugt på udvikling af 
foreningslivet. Høringer og ændringer og planer giver uro og negativ 
påvirkning af omgivelserne, herunder stavnsbinding til hus i 
hørings/planlægningsfasen og – hvis anlægget bliver til noget – de næste 
mange år 

c) Der var massiv modstand mod Lem Kær-møllerne for 10 år siden. Projektet 
dengang blev tilpasset, men nogle ejendomme er påvirket af støj og 
skyggekast. Det er svært at forstå, at kommunen nu vil præsentere et nyt 
projekt, der er så omfattende og har så mange uafklarede forhold. 

d) Det er svært at følge med og urimeligt, at der jævnligt skal tages stilling til 
møller. Ønsker ro og fred, har tidligere klaget til kommune + mølleejere 
over gener, men er ikke blevet taget seriøst. 

e) Undren over at kommunens energiråd ikke har været orienteret tidligere. 

Kan kontaktes ved ønske om bidrag med yderligere konstruktive ideer og 
løsninger 

f) Der takkes for gennemførelse af virtuelt møde. 

Byrådet anerkender at processerne kan være krævende 
og kan give uro for den enkelte og i lokalområdet. 

Den grønne omstilling sker i en sådan fart, at der 
løbende er behov for at tage stilling til nye og større 
projekter både i og omkring Lem Kær, men også andre 
steder i kommunen. Stillingtagen til de konkret 
projekter sker med udgangspunkt i kommunens 
energipolitik, herunder i ønsket om at kommunens skal 
være fossilfri i 2040. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har i det konkrete tilfælde 
modtaget en ansøgning om et energitestcenter ved Lem 
Kær. Det er på baggrund af den konkret ansøgning, at 
Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte 
planlægningen ved at udsende i idéhøring. 

Planloven fastlægger at planlægning for projekter af 
denne størrelse kræver minimum 2 høringsfaser, hvor 
offentligheden får mulighed for at forholde sig til 
planlægningen og komme med bemærkninger hertil. 

Projektet vil endvidere kræve en såkaldt 
projekttilladelse, som meddeles på baggrund af en 
miljøkonsekvensrapport. Processen for projekttilladelsen 
indeholder også inddragelse af offentligheden. 
Ringkøbing-Skjern Kommune vil så vidt muligt forsøge 
at køre parallelle processer for at minimere antallet af 
gange, offentligheden skal forholde sig til projektet. Der 
kan dog blive behov for at løbende eller fornyede 
projekt-tilladelser i takt med udskiftning af vindmøller. 
Processen herfor er endnu ikke endelig fastlagt. 

Energirådet referer til Erhvervs- og Vækstudvalget og 
har til opgave at inspirere og vejlede byrådet. I 
Energirådet laves ikke fysisk sagsbehandling på VE-
anlæg. Denne opgave ligger i Planafdelingen, som 
refererer til Teknik og Miljøudvalget. 



 
 
 
 
 
 

 

Side 8 af 23 

 

Tema 

Nr. 

 

Antal 

(Bemærkning nr.) 

 

Tematisering af indkomne bemærkninger 

(oplistet med hovedoverskrift og underkategorier) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

C 41, 46 Forslag om besigtigelser/studietur:  

a) Byrådet bør tage på ekskursion rundt om Lem Kær (ruteforslag vedlagt), og 
se området ved selvsyn, som man vil ødelægge 

b) Åben invitation til at komme og høre den nuværende støj i området 

c) Tilbud om arrangement af studietur til et lignende projekt med støj og lugt 
på Vardeegnen 

Invitationerne er noteret og viderebragt til byrådets 
medlemmer.  

Miljøforhold – input til planlægning og miljøvurdering 

D 8, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 20, 21, 

22, 23, 25, 26, 28, 

29, 30, 31, 33, 34, 

35, 37, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 48, 

49, 50, 51, 52, 53 

Påvirkning af områdets bysamfund: Lem, Højmark og Velling 

a) Lem, Højmark og Velling er tre velfungerende lokalsamfund, der beskrives 
som attraktive og i vækst med byggegrunde, institutioner, foreningsliv, 
rideskole og mange små erhvervsdrivende. Naturen omkring byerne er et 
aktiv, og der er mange ildsjæle. Der gøres meget frivilligt arbejde for at 
gøre byerne attraktive for nye familier, i overensstemmelse med 
kommunens plan om at fremme de små samfund og profilere sig som 
Naturens Rige. 

b) Den uspolerede natur har tiltrukket tilflyttere igennem de seneste 20-30 år, 
hvor mange har nydt naturen, udsigten, roen og et godt lokalsamfund. Der 
er behov for nye tilflyttere, særligt den yngre generation, og der er 
potentiale, da ikke alle ønsker at bo i centerbyerne. Der er flere, der ønsker 
at bo på landet/i landsbyer, og der bør værnes om disse tilflyttere.  

c) Området er med tiden blevet påvirket af vindmøller, både visuelt og i form 
af støj og skygger. Tilstedeværelsen af vindmøller og usikkerheden om 
kommende udvidelser/ændringer påvirker og kan skræmme potentielle 
tilflyttere væk. Nogle af de fastboende føler sig generet, andre har netop 
næsten vænnet sig til de nuværende møller men ønsker ikke mere støj. Det 
er en bekymring, at et energitestcenter formodentlig vil blive udformet til 
størst mulig profit for udefra kommende, mens de tre landsbyer ikke får 
fordele. Det fremføres, at området har taget sin tørn mht. grøn energi. 

d) Det vækker bekymring, at rammerne for projektet er så uklart formuleret. 
Det er et uoverskueligt stort anlæg at blive nabo til, og det frygtes, at 
testcentret vil spænde ben for områdets vækst og udvikling. Hele området 
Lem, Højmark, Velling bliver et stort industriområde, med risiko for 
livskvalitet, helbred, bosætning, opsparing i ejendomme, og at det bliver 
uinteressant for ressourcestærke borgere at bo her. Det vurderes i så godt 

Et projekt som det ansøgte, er i dimensioner og karakter 
et markant anlæg i det åbne land. Især vindmøller er et 
element, som ændrer oplevelsen af landskabet og som 
kan virke forstyrrende. 

Området er i dag præget af 11 eksisterende møller. Det 
vil skulle belyses i en miljøvurdering, hvorledes 
påvirkningen af naboer, landskab og de tre bysamfund 
vil ændres, såfremt planerne gennemføres. Heri indgår 
vurdering af alle projektets elementer. 

Ansøger har opdateret og reduceret projektet. I 
planprocessen skal der tages stilling til projektets 
delelementer og den endelige placering og omfang 
fastlægges. På baggrund heraf træffer Byrådet 
beslutning om planforslagene skal udsendes i offentlig 
høring. 

Holdninger er noteret og indgår i den samlede politiske 
afvejning af projektet. 
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som alle høringssvar, at projektet ligger for tæt på manges hjem, og at 
hele området inkl. det højt profilerede Ringkøbing K vil blive mindre 
attraktivt for bosætning. Det forudses, at kommunen vil miste aktive 
borgere og skatteindtægter, og at der vil blive færre ressourcestærke 
borgere til at holde lokalsamfundene i gang. Modstanden vil måske lægge 
sig efter etablering, og en stor del af frygten er måske ubegrundet, men 
der udtrykkes frygt for uoprettelige skader ift.  tillid, engagement og 
bosætning, så der måske kun er et testcenter tilbage 

e) Det bliver foreslået at etablere et såkaldt Energi Cluster, dvs. et område, 
hvor der f.eks. gives gratis energi til befordring. Dette vil kunne tiltrække 
energibevidste nye familier samt fremme andre landsbyers interesse for at 
modtage store nye vindmølle-/energiprojekter på land. Det vil kræve en 
professionel indsats og finansiering at få planlagt og projekteret et Energi 
Cluster.  

f) Der er også indsigelser fra sommerhusejere/brugere og folk, der er 
opvokset i området (underskriftsindsamlingen)  

E 8, 9, 11, 12, 14, 

16, 20, 21, 22, 23, 

25, 28, 29, 30, 33, 

34, 36, 37, 40, 41, 

42, 44, 46, 50, 52 

Boligværdier 

a) Det er i forvejen svært at sælge boliger, og det frygtes at bliver endnu 
sværere, fordi planerne om et energitestcenter skræmmer unge potentielle 
tilflyttere væk 

b) Tab i boligværdier modsvares ikke af kompensation, og det bliver dermed 
også mindre attraktivt at vedligeholde/renovere bygninger 

c) En evt. gevinst for kommunekassen er på bekostning af boligpriser og 
interesse for byerne her omkring. Risiko for affolkning, som i den sydlige 
del af kommunen 

d) Har man overvejet en uvildig ejendomsmæglervurdering af projektets 
betydning for huspriserne? 

Planlægning er som udgangspunkt erstatningsfri 
regulering. Byrådet anerkender, at dette projektet, 
ligesom andre projekter, der planlægges for i 
kommunen, kan have indflydelse på boligpriser mv. 

Vindmølle- og solcelleprojekter er omfattet af 
værditabsordningen i VE-loven (lov om fremme af 
vedvarende energi). Værditabsordningen giver ejere af 
beboelsesejendomme i nærheden af kommende VE- 
anlæg mulighed for at anmelde krav om betaling for 
værditab. Opstiller er forpligtet til at afholde et offentligt 
møde, hvor der redegøres for projektets konsekvenser 
for de omkringliggende beboelsesejendomme. Mødet vil 
som udgangspunkt blive afholdt i høringsperioden for 
tilladelsesprocessen for vindmølle- og solcelleprojekter. 
Energistyrelsen orienterer på mødet om ordningen og 
udsender orienteringsbrev om mødet, via Digital post.  

Hvis beboelsesbygning ligger helt eller delvist inden for 
en afstand af 6 x møllehøjden eller 200 meter fra 
nærmeste solcelleanlæg, kan du anmelde kravet gratis. 
I modsat fald, skal der sammen med anmeldelsen 

indbetales et gebyr på 4.000 kr.  
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Værditabet fastsættes af Taksationsmyndigheden. 
Taksationsmyndigheden er en uafhængig offentlig 
myndighed nedsat af klima, energi-, og 
forsyningsministeren. 

Ordningen administreres af Energistyrelsen. Yderligere 
information findes på Energistyrelsens hjemmeside: link 
henviser til energistyrelsens hjemmeside 

Af de politiske kriterier for opstilling af vindmøller i 
Ringkøbing-Skjern Kommune fremgår endvidere: 

Alle ejendomme inden for en afstand på 10 gange 
møllens højde har ret til at få foretaget en 
værditabsvurdering, som foretages af en uvildig 
ejendomsmægler udpeget af Mæglernes 
Brancheforening. Værditabsvurderingen ligger til grund 
for den efterfølgende fastsættelse af det værditab, som 
mølleprojektet udløser over på ejeren af de pågældende 
ejendomme. 

F 15, 16, 38, 41, 44, 

47, 51, 54 

Rekreative værdier, jagt og indhegning 

a) Det åbne naturlandskab byder på rekreative værdier som ro fra trafiklarm, 
oplevelser med vilde dyr, udsigt over et smukt naturområde og en 
fantastisk udsigt til stjernehimlen om natten.  

b) Roen er forstyrret af de nuværende møller, der aldrig burde være opstillet. 
De tre landsbyer ville være attraktive, hvis området var rekreativt 

c) Det ansøgte anlæg bliver meget dominerende og vil yderligere ødelægge de 
rekreative værdier.  

d) Et anlæg med solceller, gasproduktion og erhverv er normalt omgivet af 
hegn. Mht. jagtinteresser og brug af naturen er det vigtigt, at brugen af 
hegn og adgangsbegrænsninger reguleres stramt, både af hensyn til 
mennesker og dyr. 

e) Vi bor i udkantsdanmark, fordi vi holder af naturen, ikke for at bo imellem 
industrianlæg og kulørte lamper, tværtimod valgte vi det fra. Fjorden skal 
være et trækplaster for turister og bosætning 

Holdninger er noteret og indgår i den samlede politiske 
afvejning af projektet. 

Rekreative værdier samt dyrelivets bevægelighed vil 
indgå som emner i miljøvurderingen af planen. 

G 24, 44, 45 Kulturhistoriske værdier 
Rybjerg voldsted er registreret som fortidsminde. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/fremme-af-udbygning-med-vindmoeller-1
https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/fremme-af-udbygning-med-vindmoeller-1
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a) Den tidligere herregård Rydbjerg Gård skal fraflyttes med risiko for forfald. 
Rydbjerg Gård bør bevares/opgraderes, f.eks. med et Realdania projekt, 
ellers vil kulturhistoriske værdier gå tabt. Vejen forbi Rydbjerg Gård er en 
yndet spadseretur for mange. 

b) Velling Kirke 

Området er endvidere i kommuneplanen registret med 
kulturhistorisk bevaringsværdi. Af beskrivelsen fremgår: 

I haven syd for den nuværende 3-fløjede hovedbygning 
ligger det fredede voldsted fra det oprindelige Rydbjerg. 
Voldstedet består af en firesidet banke, der har størst 
udstrækning i nord-sydlig retning. Rydbjerg har haft et 
stort teglværk, hvis bygninger ikke længere eksisterer. 
Ler- og mergelgrave ses syd for gården. 

Fin oplevelsesværdi af en typisk herregård med meget 
af sin grundplan bevaret 

Bygningerne ved Rybjerg Gård har endvidere en 
bevaringsværdi. 

I planlægningen skal der redegøres for påvirkningen af 
kirker, fortidsminder og kulturhistoriske 
bevaringsværdiger og indgå i vurderingen af sagen. 

Planlægningen regulerer ikke ejerforhold ved Rybjerg 
Gård. Såfremt afstanden til en mølle bliver mindre end 4 
gange møllens totalhøjde, vil boligerne på Rydbjerg 
Gård ikke kunne opretholdes. Det er bygherre, der 
indgår aftaler om eventuel nedlæggelse af boliger. 

H 27, alle Afstand mellem anlæg og boliger 

a) Afstandskrav på 4 x møllehøjde til boliger burde være mindst 10 x 
møllehøjde 

b) Hvilke afstandskrav gælder for andre anlæg end møller? 

c) I næsten alle høringssvar nævnes det, at så store møller og så omfattende 
industrianlæg ikke skal ligge tæt på beboelser og bymæssig bebyggelse 

Ifølge Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse 
til opstilling af vindmøller må der ikke gives tilladelse til 
vindmøller nærmere nabobeboelse end fire gange 
møllens totalhøjde. Kommunen har ikke hjemmel til 
generelt at skærpe dette krav. Imidlertid skal 
miljøvurderingen af planen redegøre for påvirkningen af 
beboelser, bymæssige bebyggelser, så det derved kan 
indgå i den samlede vurdering af projektet.  

I 8, 9, 11, 12, 16, 

21, 22, 23, 24, 28, 

30, 31, 33, 34, 36, 

37, 38, 41, 43, 44, 

45, 46, 47, 51, 53 

Støj og lavfrekvent støj  

a) Der er støj/susen fra eksisterende møller, og mange frygter mere støj og 
lavfrekvent støj. Enkelte oplyser, at de eksisterende møller kan høres ved 
bestemte vindretninger, men at det er OK og uden gener fra lavfrekvent 
støj. Åben invitation til at komme og høre den nuværende støj. 

b) Ukendt støjniveau fra P2X 

c) Bekymring om øget trafikstøj mv. under og efter etablering af anlæg 

Vedrørende støj fra vindmøller 
Støjkrav jf. vindmøllestøjbekendtgørelsen skal 
overholdes for vindmøllerne. Det gælder både såkaldt 
almindelig støj og lavfrekvensstøj. Støjkravene gælder 
både for produktionsmøller og testvindmøller. 

Miljøvurderingen af planerne skal redegøre for den 
forventede støjudbredelse.  

Ringkøbing-Skjern Kommune henholder sig til den 
gældende støjbekendtgørelse for vindmøller samt 
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Miljøstyrelsens anbefalinger på området og kan ikke 
stille skærpede krav. 

Lovgivningen giver ikke sikkerhed imod støjgener, og 
sikrer heller ikke at lyden fra vindmøller ikke kan høres. 

Støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning, som fra 
statslig side vurderes, at være miljømæssigt og 
sundhedsmæssig acceptabel. Der er tale om en 
afvejning mellem de virkninger, støjen har på 
mennesker, og de samfundsøkonomiske hensyn. Så selv 
om støjgrænsen er overholdt, er det meget sandsynligt, 
at nogle borgere vil opleve støjen som generende. 

Det er kommunens nuværende praksis, at kræve 
støjmåling senest tre måneder efter idriftsættelse af 
vindmøller. Såfremt støjmåling imod forventning viser, 
at støjkrav ikke kan overholdes, har kommunen som 
myndighed pligt til at kræve forholdet lovliggjort. 

I en miljøvurdering af projektet bør det vurderes, om 
det faktum, at der er tale om testvindmøller bør 
medføre skærpede afværgeforanstaltninger eller tilsyn. 

Vedrørende støj fra solceller og Power-to-X mv. 
Støj som følge af trafik, solceller, eventuelle 
elforsyningsanlæg og Power-to-X virksomheder skal 
overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 
Den samlede støjpåvirkning skal belyses i 
miljørapporten. 

J 9, 11, 24, 28, 31, 

33, 36, 37, 43, 44, 

45 

Skyggekast  

a) Skyggekast kan opleves inde og ude 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil stille krav om, at der vil 
blive installeret skyggestop på vindmøllerne, så der ikke 
er naboer, der vil opleve mere end 10 timers reel 
skyggekast om året i et gennemsnitsår.  

K 8, 11, 12, 15, 16, 

21, 22, 23, 24, 26, 

28, 31, 32, 33, 36, 

37, 41, 43, 44, 45, 

46, 47, 51, 53, 54 

Lys fra flyafmærkning og lysglimt fra vinger  

a) Mange bemærkninger vedr. erfaringen med lysblink fra møller ved Lem og 
Tændpibe: De kraftige blink kan ses igennem mørklægningsgardiner og 
tværs over fjorden. En forøget lysforurening vil genere borgere og turister 
hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord og vil ikke være acceptabel for 
området. 

Vindmøllerne skal afmærkes af hensyn til lufttrafikken 
efter krav fra Trafikstyrelsen i henhold til de til enhver 
tid gældende regler. Der skal redegøres for 
lyspåvirkningen i miljøvurderingen. 

Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer ansøger til at 
undersøge muligheden for at installere en radarløsning 
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b) Lysafmærkning af master og vindmøller kan være nødvendigt ift. luftfarten, 
men stil vilkår om en radarløsning, så lyset kun er aktivt, når der er brug 
for det. Teknikken er ikke myndighedsgodkendt endnu, men den findes, og 
der skal lægges pres på de godkendende myndigheder 

c) Stil meget restriktive krav til belysning i erhvervsområde, afdæmpet, 
diskret 

d) Vindmøllernes bevægelse kan spejle sig i solcellerne 

for vindmøllerne, således at lysafmærkningen kun 
aktiveres, når der er flytrafik i nærheden. 

Øvrig belysning i området skal minimeres mest muligt. 
Lokalplanen skal indeholde bestemmelser herom. 

 

Vindmøllerne forventes ikke at give anledning til 
væsentlige gener med reflekser fra møllevingerne, som 
er overfladebehandlede, så de fremstår med et lavt 
glanstal. Dette skal vurderes nærmere i en miljørapport. 
Herunder skal det vurderes om, der kan forventes gener 
i form af spejling af møllernes bevægelse i 
solcellepanelerne. 

L 11, 12, 16, 22, 24, 

35, 44, 47, 51, 53 

Lugt 

a) Bekymring om lugt fra industrianlæg. Lugt kan drive ind over byerne 

Miljøpåvirkninger fra Power-to-X reguleres gennem 
miljølovgivningen og skal indgå i miljøvurderingen af 
planen. 

M 13, 16, 28, 29, 31, 

32, 33, 36, 37, 41, 

43, 44, 45, 46, 47, 

50, 51, 53 

Landskab  

a) Landskabet er det største aktiv i Naturens Rige. Turisterne kommer til 

Naturens rige for uspoleret natur. Fjordmiljøet skal ikke være et 
industriområde men et trækplaster for turister og bosætning 

b) Der udtrykkes forskellige opfattelser af de nuværende møller: Er i forvejen 
ked af udsigt til møller, de giver uro i sindet. De mange møller ødelægger 
et smukt landskab. De nuværende møller pryder landskabet og generer 
ikke. De nuværende møller står på to lige linjer, og de har samme højde, 
hvilket giver harmoni. Vindmøller har en massiv visuel påvirkning, lokalt og 
omkring Ringkøbing Fjord. Hele kommunen er domineret af vindmøller i 
forvejen, især de to nye 200 m møller med blinkende lys. Landskabet er 
påvirket af menneskeskabte forstyrrende elementer, ikke mange pletter 
med mulighed for at nyde roen og udsigten uforstyrret for øjet 

c) Bekymring for øget møllehøjde og højintensivt blinkende lys på møller og 
målemaster, de to møller ved Tændpibe en forsmag og er alt rigeligt. De 
ansøgte møller er 120 m højere end de nuværende, 20 m højere end 
Storebæltsbroens pyloner. Ringkøbings nye vartegn? 

d) Bekymring for et uharmonisk projekt med møller af forskellig form, højde 
og omdrejningshastighed, der vil give et uroligt billede i landskabet. 
Helhedsbilledet af området vil blive skæmmet fra nær og fjern. En 
harmonisk opstilling betyder meget for landskabet og oplevelsen af, hvor 

Projektet, herunder vindmøllernes visuelle påvirkning af 
landskabet og samspillet mellem eksisterende 
vindmøller vil blive afdækket i forbindelse med 
planlægningen og miljøvurderingen heraf. 

Det er hensigten, at landskabsvurderingen skal være 
med til at forme planlægningen, så lokalplanen kommer 
til at indeholde bestemmelser om de forskellige 
delelementers placering og omfang. 

Det er byrådets opfattelse at visualiseringer i form af 
billeder pt. er den bedste måde til at illustrere møllers 
visuelle påvirkning. Visualiseringer er kun vejledende og 
skal ses med det forbehold, at de bl.a. ikke viser 
bevægelser og skyggekast. Møllerne kan derfor virke 
mere dominerende i virkeligheden. 

I processen udvælges repræsentative 
visualiseringspunkter. 

Lyspåvirkninger skal indgå i vurderingerne. 
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meget møllerne fylder. Møllehøjde bør begrænses mest muligt, der bør 
kræves en form for orden i opstillingen. Der skal være højdebegrænsninger 
på bygninger mv. i erhvervsparken 

e) Bekymring for gener fra solcellers bevægelse efter solen, spejling af 
møllernes bevægelse og beslaglæggelse af et stort areal 

f) Særlige udsigtspunkter: Lokalområdet, rekreative områder ved fjorden, det 
flade landskab, udsigten mod Velling fra Ringkøbing og Holmsland Klit, 
udsigt fra naturbydelen Ringkøbing K  

g) Et eksempel på lysforurening fra møller og målemaster er udsigten fra 
Trans Kirke ud over Høvsøre (Lemvig Kommune) 

h) Få lavet uvildige visualiseringer i stedet for visualiseringer lavet af 
møllemagerne 

Der er vedlagt videoklip og fotos (16, 28, 46) 

N 16, 29, 37, 41, 44, 

45, 46, 53 

Kystnærhedszonen  

a) Testmøller, P2X og solceller er ikke afhængige af kystnærhed og hører ikke 
hjemme i kystnærhedszonen. En funktionel og dermed planmæssig 
begrundelse for placering i kystnærhedszonen er ikke til stede 

b) Boliger i landsbyer, landbrug i landzone og tung industri i industriområder 

c) Opstilling af husstandsvindmøller er tidligere blevet afvist, begrundet med 
placering i kystnærhedszonen 

Ansøger har opdateret og reduceret projektet. Bl.a. 
søges der nu om en placering af power-to-X anlæg 
udenfor kystnærhedszonen. Dele af område til 
vindmøller, målemaster og solceller ønskes fortsat 
placeret indenfor kystnærhedszonen. Erhvervsområde 
indgår ikke længere i projektet. 

Ifølge Planloven skal kystnærhedszonen søges friholdt 
for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af 
kystnærhed. Der kan der kun planlægges for anlæg 
indenfor kystnærhedszonen, hvis placeringen har en 
særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse 
for kystnær lokalisering. Dette vil der skulle redegøres 
for i planlægningen. 

Det er administrationens forventning, at der kan gives 
en funktionel begrundelse for placering af store 
vindmøller indenfor kystnærhedszonen. Dels på grund af 
de gode vindforhold i forhold til test af møller og dels 
fordi der findes meget få egnedes områder til test af 
møller i Danmark. Placeringen af solceller skal afklares. 

O 11, 12, 13, 14, 16, 

20, 21, 22, 23, 24, 

Natur  
I planprocessen, skal der foretages en vurdering af 
projektets eventuelle påvirkning af internationalt 
beskyttede områder (Natura 2000- områder). Det skal 
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26, 28, 31, 36, 37, 

38, 39, 41, 42, 44, 

45, 46, 47, 51, 53 

a) Området rummer meget beskyttet natur: fuglebeskyttelses-, habitat- og 
ramsarområder ved fjorden, beskyttede vandløb, enge og søer i selve 
projektområdet. Tænk på biodiversitet og ynglepladser, et vandmiljø der 
forgrener sig til et kæmpe område. Området ved Velling Plantage emmer af 
sund biodiversitet og naturliv, som ikke skal spoleres. Naturen gør godt for 
mennesker, og prisen for grøn omstilling skal ikke være ødelagt natur. 
Uforståeligt at projektet er kommet så langt i processen som nu. Siger ja til 
Naturens rige 

b) Natur nævnes altid forud for mennesker. Kommunen har pligt til at 
beskytte naturen. Vi skal udvide naturområder, bevare og udvide 
muligheder for biodiversitet, vi har allerede mistet meget 

c) Der er en eksisterende menneskelig påvirkning, og der vil blive en øget 
påvirkning i forbindelse med projektets byggeaktiviteter og trafik. Med nye 
veje, dræn, solcellepark og vindmøller er naturen væk. RKSK skal forstå 
forskel på kultur-natur og natur, som vi værner om i alle andre henseender. 
Tilbageværende natur bliver forstyrret, vi kender ikke de fulde 
konsekvenser 

d) Naturtiltag i forbindelse med projektet er ikke særlig konkrete, det er 
tvivlsomt, at de skaber mere biodiversitet og bedre naturforhold 

e) Hvorfor etablere anlæg i naturen i stedet for på opdyrkede arealer? 

f) I 2007 forsøgte Velling at få etableret nye naturskønne byggegrunde, men 
lovgivningen beskyttede naturen, hvilket vi i dag er taknemmelige for. Det 
er fornuftigt at passe på den fælles natur 

undersøges, om der er beskyttede arter eller potentielle 
levesteder, yngle- og rasteområder i projektområdet, 
samt i hvilket omfang projektet vil påvirke §3- beskyttet 
natur og naturområder. Desuden skal der foretages en 
vurdering af eventuel påvirkning af dyrelivets 
bevægelighed mellem omkringliggende naturområder. 
Dette gælder særliget ved placering af solcelleanlæg. 

De nævnte forhold skal belyses og vurderes i en 
miljøvurdering af planerne, så det sikres, at 
planlægningen tager de nødvendige hensyn. 

Vestas oplyser, at der efter planen etableres et 
besøgscenter og at dele af området henlægges til vild 
natur for at øge biodiversiteten. 

P 15, 28, 32, 33, 36, 

37, 38, 41, 42, 44, 

45, 46, 53, 54 

Transporter og byggeplads 

a) Bekymring for de trafikale forhold med tunge transporter lokalt, i 
landsbyerne og imellem Velling og Ringkøbing. Energitestcentret 
planlægges etableret i et landbrugsområde uden infrastruktur og andre 
faciliteter; er infrastrukturen i området tilstrækkelig til at kunne fungere 
tilfredsstillende for både byernes borgere og projektet? 

b) Forudser tung trafik, der ved byggeri og efterfølgende udvidelser igen og 
igen vil give uro og negativ påvirkning af omgivelserne. Et ja til projektet er 
et ja til 15 år med en stor byggeplads meget tæt på mange beboelser 

c) Bekymring vedr. omfang og sikkerhed af transporter omkring testcentret og 
de øvrige virksomheder og produktioner, der påtænkes etableret i synergi 
med energitestcentret. Der er behov for en mere langsigtet 

Vejadgange til området er endnu ikke fastlagt og 
mængden af transporter er endnu ikke afdækket. Der 
skal i planlægningen være fokus på, at området 
vejforsynes, således at færrest mulige generes af 
trafikken. 

Vejforsyning samt mængden af trafik i anlægs- og 
driftsfasen skal vurderes. 

Der må forventes flere anlægsfaser i forbindelse med 
den løbende udskiftning af vindmøller. 
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trafikplanlægning for hele projektet, som også viser hensyn og indpasses 
med de lokale forhold 

d) Er ked af byggerod 

Q 11, 13, 16, 19, 20, 

21, 22, 24, 25, 29, 

32, 33, 36, 38, 41, 

44, 45, 47, 48, 51, 

54 

Risiko og uvished vedr. P2X, forureningsrisiko og udnyttelse af ressourcer  

a) En række forhold vedr. gener og farer fra P2X (giftige gasarter, produkter 
og mellemprodukter, lugt, risiko for brand og eksplosion i forbindelse med 
processer og opbevaring, kemisk forurening) er uafklarede, og den samlede 

beskrivelse vedr. fremstilling af en række gasser etc., med alt hvad det 
indebærer, skaber utryghed. Usikkerheden får mange til at anbefale P2X 
udeladt af ansøgningen, det er ikke betryggende med P2X-anlæg i 
nærheden af beboelser 

b) Har man gennemtænkt det sikkerhedsmæssige for omgivelserne? Der er 
behov for at klassificere og synliggøre risici tidligt, ikke vente til skaden er 
sket. Tænk på Seest, Beirut, der sker også uheld på Vestas 

c) Det bør fremgå af planlægningen, at der skal tages højde for perioder med 
stor oplagring af sprængfarlige og brandfarlige produkter. Er der planer om 
nedgravning, etablering af jordvolde o.a.? 

d) Affaldsproblemet med kompositmateriale fra gamle møller er ikke løst. 
Hvornår bliver vindmøller CO2-neutrale inkl. udvinding af råstoffer? 
Bekymring for at kemisk industri grønstemples pga. grøn strøm fra 
vindmøller. Ved en evt. P2X-ulykke i vådområdet Lem Kær kan kemien løbe 
ud i Ringkøbing Fjord, hvordan kan det forsvares?  

e) Hvordan vil man udnytte overskudsvarme? 

Miljøpåvirkninger fra Power-to-X reguleres gennem 
miljølovgivningen og skal indgå i miljøvurderingen af 
planen. Regelsættet afhænger af omfanget og 
karakteren af aktiviteten, herunder om anlægget er 
omfattet af risikobekendtgørelsen, som bl.a. regulerer 
håndtering af oplæg og stoffer. 

Vestas oplyser, at Power-to-X anlægget vil leve op til 
alle sikkerhedsforanstaltninger og vil ikke medføre lugt- 
og støjgener. 

Vestas oplyser, at de planlægger mod, at testcentrets 
overskudsvarme kan bruges til den lokale 
varmeforsyning. 

R 10, 27, 41, 54 Jordbundsforhold, afvanding, dyrkning 

a) Lem Kær har lavbundsjord med gyngende grund, og alle de skitserede 
arealer er kunstigt afvandet. Området er afhængigt af afdræning, da det 
ellers vil stå under vand en stor del af året. Afdræning kan være svært at 
sikre i forvejen, under de nuværende forhold og oprensningsmuligheder 

b) Hvilken betydning har projektet for pumpelaugets muligheder for at sikre 
afdræning af landbrugsjorden?  

c) Nye dræn vil ødelægge natur 

d) Arealerne er dyrket. Alternativet til solceller i området er fortsat dyrkning 

Det kan være forbundet med fordele at placere solceller 
på lavbundsarealer af hensyn til reduktions af udledning 
af CO2.  

Planlægningen skal sikre at solcelleprojektet indrettes på 
en sådan måde, at ændringer af pumpestrategi med 
vandstandsstigninger til følge, kan gennemføres uden 
krav om erstatning til solcelleprojektet. Herved er det 
forudsat, at solcelleprojekterne skal tilpasses på en 
sådan måde, at pumpelagene på sigt kan nedlægges. 
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S 16, 23, 40, 44, 54 Kumulation af ansøgte teknologier og projekter  

a) Nye teknologier og ukendte samspil stiller store krav til risikovurderinger i 
det samlede anlæg. Samspil mellem gasproduktion, erhverv, solceller, 
vindmøller og batterier på samme lokation bør undersøges grundigt, både 
ift. vandmiljø, dyreliv og ikke mindst beboere i området.  

b) Se også på andre projekter i området, bl.a. solceller, skal de inddrages i 
projektet eller godkendes hver i sær? Samlet kan det blive utrolig 
dominerende, f.eks. ved Vennervej 

c) Projektets delelementer bør behandles hver for sig 

d) Der udtrykkes generelt bekymring for forstærkning af nuværende gener 

Planlægningen for et energitestcenter ved Lem Kær vil 
omhandle det samlede ansøgte projekt. Planlægningen 
skal forholde sig til eksisterende forhold i området, 
herunder andre planlagte tekniske anlæg samt anlæg, 
hvor planlægningen er igangsat. Det gælder bl.a. andre 
solcelleanlæg.  

T 9, 10, 11, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 

22, 23, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 35, 

36, 37, 41, 42, 44, 

46, 47, 48, 50, 52, 

53, 55 

Alternative placeringer til testmøller samt bemærkninger vedr. behov for 

flere testpladser og nye møller 

a) Placeringen i Lem Kær er for tæt på bebyggelse.  

b) Et testcenter til så store vindmøller skal gennemarbejdes meget grundigt 
og behandles uden interessekonflikter imellem antal arbejdspladser, 
lokalsamfund og natur. Staten har udpeget Østerild som testområde. Evt. 
udvid testcenter Østerild eller sæt testmøller på havet, uanset højere pris. 

c) Små klynger af testmøller à 3-5 stk. kan placeres længere fra kysten.  

d) De ansøgte testpladser bør reduceres voldsomt, der bør stilles stærke 
visuelle krav til højde og ensartethed samt lys 

e) Det er underordnet, om Vestas skal køre et stykke for at komme til et 
testområde. Overvågning af test sker online, der er få besøg på sitet 

f) Etablerer ikke flere testmøller end det reelle behov. Vestas har mange 
testpladser i forvejen. Borgmesteren har udtalt sig om begrænsninger vedr. 
testmøller 

g) Brug Lem Kær møllerne som nu, P2X kan tilkobles fra en anden 
beliggenhed. Stop omdannelsen til testcenter med løbende 
mølleudskiftning. Det er ressourcespild at nedbryde en 10 år gammel 
møllepark 

De fremsendte alternativer er noteret og indgår i den 
samlede politiske afvejning af projektet. 

Af Udkast til Vejledning til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
1. del fremgår: 

I miljørapporten skal myndigheden vurdere 
indvirkninger på miljøet som følge af 
planen/programmets gennemførelse og ”rimelige 
alternativer under hensyn til planens/programmets mål 
og geografiske anvendelsesområde”, jf. lovens § 12, stk. 
1. Hvorvidt et alternativ vurderes at være ”rimeligt” at 
inddrage i miljøvurderingen kan bl.a. bero på, at det 
skal være i overensstemmelse med lovgivningen, 
realistisk (teknisk, praktisk og økonomisk) samt at det 
falder inden for den pågældende myndigheds retlige og 
geografiske kompetence. Alternativer er ikke altid 
relevante. 

Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte 
planlægningen for et konkret ansøgt projekt. Vestas har 
i fremsendt faktark, dels argumenteret for hvorfor, det 
er nødvendigt at udvide Lem Kær, dels at Lem Kær er 
eneste reelle mulige. Vestas begrunder endvidere, 
hvorfor power-to-X-anlægget ikke kan placeres et andet 
sted end ved vindmøllerne. 

Ansøger har opdateret og reduceret projektet.  



 
 
 
 
 
 

 

Side 18 af 23 

 

Tema 

Nr. 

 

Antal 

(Bemærkning nr.) 

 

Tematisering af indkomne bemærkninger 

(oplistet med hovedoverskrift og underkategorier) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

h) RKSK skal ikke rumme så massivt mange møller, som den allerede gør - 
placer nye møller tættere på større byer/energikrævende produktion, eller 
placer dem på havet. Skovgaard Invest til sin egen kommune 

i) De nuværende møller kører begrænset, fordi man ikke kan afsætte 
strømmen. Hvorfor så nye og større møller? 

j) Ja til test af vindmøller i Lem Kær, jf. læserbrev af Boi Nielsen 

Så længe byrådet vælger at fortsætte planlægningen, er 
det det konkrete ansøgte projekt ved Lem Kær, som 
behandles. 

I en planproces for projektet skal der tages stilling til 
projektets delelementer og den endelige placering og 
omfang fastlægges. På baggrund heraf træffer Byrådet 
beslutning om planforslagene skal udsendes i offentlig 
høring. 

Rimelige alternativer behandles i miljøvurderingen. 

U 10, 12, 14, 16, 18, 

19, 21, 22, 23, 24, 

26, 27, 28, 29, 30, 

31, 33, 34, 35, 37, 

41, 42, 44, 46, 47, 

48, 52, 53 

Alternative placeringer til P2X samt bemærkninger vedr. nettilslutning, 

afgiftsforhold, ø-drift og tilknyttet erhvervsområde 

a) Det vækker undren, at man vil placere P2X i det åbne land. P2X bør 
placeres i tilknytning til et udlagt erhvervs/industriområde, hvor der er 
taget hånd om gener og risici for boligområder og infrastruktur/vejforhold, 
f.eks. ved Ringkøbing, Lem, Spjald, Videbæk. Konkrete forslag: 

1. Ved Vestas eller biogasanlæg ved Lem. Udlagt industriområde, 
gode vejforhold 

2. Hjortmose/Nørhede med tidligere Dangrønt/Nørhede Tørrecentral. 
Plads, bedre tilkørselsforhold, udfordring at møllerne nu ejes af 
tyskere 

3. Hoverdal Plantage-Omme Bakker nord for Spjald. Stort øde 
område, bedre tilkørselsforhold 

4. Torsted Plantage/Kronheden. Tyndt befolket, plads 

5. Ved Ganer nord for Skjern Å. Stort ubeboet område, plads, 
tidligere nævnt som område til testmøller 

6. Ved Rindum Kær. Tyndt befolket. Tyskere og nordmænd til 
Søndervig/Lalandia kan rigtig få set, hvad vi kan udrette i RKSK. 
Endnu et udflugtsmål til turisterne, når de har været på besøg i 
Naturkraft 

7. Ved de 2 testmøller på Velling Mærsk 

Se svar til pkt. T. 

Ansøger har opdateret og reduceret projektet. 
Erhvervsområde er udgået af projektet og der søges nu 
om en placering af power-to-X anlæg udenfor 
kystnærhedszonen. 

 

Med baggrund i landskabsanalyser og vurdering af 
påvirkninger af naboer bør det ved planudarbejdelsen 
vurderes, om den ansøgte placering er hensigtsmæssigt, 
eller om der findes andre mere hensigtsmæssige 
placeringer for power2X indenfor undersøgelsesområdet. 
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8. Skab energiøer i Nordsøen, evt. genoptag ”Søvejen mod Vest” fra 
Hvide Sande Havn, evt. se på Ørsteds kommende anlæg ved 
Avedøre 

9. Alle forslag vil få en påvirkning af befolkningen. Den foreslåede 
placering har ikke lokalbefolkningens opbakning. Andre kommuner 
bør også tage del i de daglige gener, Skovgaard Invest kan 
etablere sig i sin egen kommune 

b) Evt. overskudsvarme bør søges udnyttet optimalt. Overskudsvarme kan 
kobles på eksisterende fjernvarmeanlæg, f.eks. i områdets centerbyer. 

c) Der er ingen funktionel eller planlægningsmæssig begrundelse for placering 
i kystnærhedszonen 

d) Når man kan føre ledninger tværs over landet, må der også kunne føres 
strøm til et testområde, så køb eller transporter den nødvendige 
strøm/vindmøllestrøm til P2X-anlægget. Evt. udfordring vedr. afgiftsforhold 
må afklares, når man har fundet den rette placering til P2X. Søg om 
regulatorisk testzone eller andre muligheder ift. nettarif. Afgiftsforhold er 
ikke et argument for en dårlig placering. Med en privat elledning til 
anlægget kan ø-drift være en mulighed 

e) En placering ved tilslutningspunkt ved Koustrup er ikke et argument, da 
P2X skal forbruge og ikke levere strøm.  

f) Idéen med ø-drift er god, men det er nødvendigt med tilslutning til el-
nettet. En batteristation er kun et mellemled 

g) Kan en lokal energi-ø udstrækkes til også at omfatte andre 
solcelleparker/testmøller (Lem Kær, Gestenge og Tændpibe solcelleparker, 
Tændpibe testmøller samt evt. også et reduceret solcelleanlæg ved 
Vennervej)? Se på hele området samlet, evt. beskær de fremsendte forslag 
og gør det mere spiseligt for naboer 

h) Produktionen fra P2X skal transporteres væk, hvilket giver belastning på 
infrastrukturen. Kraftig forøgelse af tung transport kræver planlægning 
vedr. sikkerhedsforanstaltninger samt udbygning af vejnettet  

i) Projektets kommercielle del er i modstrid med et testcenter 

V 10, 15, 19, 23, 40, 

47, 48, 55 

Alternative placeringer til solceller  
Se svar til pkt. T. 
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a) Solceller kræver et stort areal ift. elproduktion og kan give gener/påvirke 
områdets rekreative værdi. Der mangler oplysninger om anlæggets 
placering. Er placering af solcelleanlæg i kystnært § 3-område forsvarligt?  

b) Placer solceller på industribygninger eller lokaliteter, hvor naboer kan 
acceptere det. Solceller er formodentlig det mindst generende element i 
forslaget 

c) Alternativet til solceller er fortsat dyrkning af landbrugsjorden 

Processen for udarbejdelse af planen bør vurdere på 
placeringen af solcelleanlæg – herunder om det er 
muligt at placere solcellerne udenfor kystnærhedszonen. 

X 12, 23, 31, 35, 44, 

50 

Arbejdspladser  

a) Lems virksomheder er et aktiv for RKSK, og der kan udvikles og skabes 
virksomheder/arbejdspladser uden høje møller og urimelig lugt 

b) Et testcenter kan spænde ben for vækst og arbejdspladser. Et testcenter 
kan have negativ påvirkning på ønsket om at bo tæt på sin arbejdsplads 

c) Vestas har ikke fokus på arbejdspladser i området, og Vestas’ 
arbejdspladser påvirkes ikke af, om disse testmøller kommer op.  

d) Borgmesteren taler om arbejdspladser, men det holder ikke, at med 
arbejdspladser kommer bosætning. Vi har ikke stor bosætning i Lem, selv 
om vi har mange gode arbejdspladser. Arbejdspladser på et 
vindmølletestcenter er typisk højindkomstarbejdspladser, og disse 
mennesker vælger nok et andet sted at bo. Bosætning er et problem, vi må 
hjælpe hinanden med at løse 

e) Mig bekendt har arbejdspladser aldrig været et problem i Vestjylland - ”der 
er arbejde til dem der vil arbejde” 

Holdningerne er noteret og indgår i den samlede 
vurdering af sagen. 

Der henvises til faktaark fra Vestas om arbejdspladser, 
som ligeledes indgår i byrådets stillingtagen til sagen. 

Y 11, 23, 25, 26, 28, 

29, 30, 32, 33, 35, 

37, 40, 44, 45, 47, 

53, 54 

Erstatning/kompensation/investering samt bekymringer vedr. økonomi  

a) VE-bonus til vindmøller og solceller er lav. Hvordan er vilkårene for naboer 
til P2X-anlæg?  

b) Få klarhed over VE-reglerne vedr. salgsoption, så borgerne kender 
betydningen. Gælder optionen for det godkendte projekt (f.eks. 270 m høje 
møller) eller hvad der reelt bliver opført i området? Ved godkendelse af et 
testcenter kan der gå mange år, før man ved, om ens bolig er solgt til 
projektet. 

Se svar til pkt. E. 

 

Der henvises til kommunens hjemmeside om 
kommunens administration af grøn pulje:  

link henviser til Ringkøbing-Skjern Kommunes 
hjemmeside 

samt: 

Byrådets beslutning om administrationsgrundlaget for 
grøn pulje: 

https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/indstillingsudvalg-for-groen-pulje
https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/indstillingsudvalg-for-groen-pulje
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c) VE-lovens grønne bidrag skal tilfalde nærområdet Velling, Lem og Højmark. 
Det er tidligere set, at det blev brugt andre steder efter kommunens 
forgodtbefindende 

d) Har ikke hørt om evt. mulighed for naboer/interesserede til at investere i 
projektet og derved kompenseres for gener. Der bør etableres lokalt 
ejerskab, f.eks. anparter til beboere i Velling, Lem og Nørremark samt gives 
et årligt kontant beløb direkte til byerne (lokal fond) som supplement til VE-
lovens beløb. Beløbet skal administreres af de berørte sogne 

e) Af bekymringer vedr. økonomi og erstatning nævnes bl.a.: Tab i huspriser 
vil ikke modsvares af kompensation, dette giver frygt for at blive 
stavnsbundet. Kompensation kan ikke dække de daglige gener. Naturens 
rige skal ikke ødelægges, vi er ligeglade med prestige og kompensation. 
Skatten bliver ikke i RKSK. Vi føler os rendt over ende af pengestærke 
firmaer og politikeres jagt på international anerkendelse 

f) Hvis planlægningen fortsætter, bør lokalområdet tilgodeses meget bedre 
mht. gener og midler til udvikling af området. Skab mere konkret værdi for 
Velling, Lem og Højmark mht. arbejdspladser, energi- og/eller 
varmeforsyning mv. 

link henviser til Ringkøbing-Skjern Kommunes 
hjemmeside 

Byrådet har endvidere vedtaget politiske signaler for 
opstilling af henholdsvis vindmøller og solceller. De 
politiske signaler er gengivet her: 

Politiske kriterier for opstilling af nye 
vindmøller/vindmølleparker i Ringkøbing-Skjern 
Kommune: 

1. Afstandskravet fra vindmøllen til beboelse er 4 
gange møllens højde. 

2. Den lokale opbakning inden for en afstand på 6 
gange møllens højde vil blive inddraget i den 
samlede vurdering af projektet. 

3. Alle ejendomme inden for en afstand på 10 
gange møllens højde har ret til at få foretaget 
en værditabsvurdering, som foretages af en 
uvildig ejendomsmægler udpeget af Mæglernes 
Brancheforening. Værditabsvurderingen ligger 
til grund for den efterfølgende fastsættelse af 
det værditab, som mølleprojektet udløser over 
på ejeren af de pågældende ejendomme. 

4. Afstandskravet til andre mølleparker fastsættes 
individuelt ud fra det samlede æstetiske udtryk 
– dog således at afstanden vurderes ud fra et 
vejledende kriterie på 28 gange møllens højde. 

5. Ved politisk godkendelse af vindmølleprojektet 
inddrages projektets evne til at udvikle 
lokalområdet. 

6.  Alle borgere/ejendomsejere inden for 10 gange 
møllens højde skal inddrages ved en direkte 
invitation til et informationsmøde. Øvrige 
interesserede skal inddrages via annoncering af 
det pågældende informationsmøde. 

Politiske signaler vedrørende opsætning af 
solceller i Ringkøbing-Skjern Kommune: 

1. Der planlægges for 1000 hektar. Herefter 
evalueres projekterne samlet, inden der tages 
stilling til flere projekter (ved evaluering kikkes 

https://www.rksk.dk/om-kommunen/byraad-2018-2021/dagsorden-og-referat?AgendaID=3060#c8f6c112-2969-44b5-b62b-bdec76040bc4
https://www.rksk.dk/om-kommunen/byraad-2018-2021/dagsorden-og-referat?AgendaID=3060#c8f6c112-2969-44b5-b62b-bdec76040bc4
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Tema 

Nr. 

 

Antal 

(Bemærkning nr.) 

 

Tematisering af indkomne bemærkninger 

(oplistet med hovedoverskrift og underkategorier) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

på geografi, hvordan har lokalbefolkningen 
reageret, hvordan har projektmagere og 
lodsejere inddraget lokalbefolkningen i 
projektet). 

2. Der planlægges både for store og små parker 
(store 200-400 hektar, små 25-75 hektar). 

3. Afstandskrav mellem parker skal være så stor, 
at to parker ikke bliver synligt sammenhørige. 

4. De store parker skal deles op med grønne 
arealer/beplantningsbælter – max. 100 hektar 
pr. del. 

5. Alle parker skal indhegnes med minimum 3 
rækker træer. Disse hegn skal etableres inden 
montering af solcelleinstallationer starter - 
gerne hurtigst muligt efter politisk godkendelse 
af projektet. 

6. Ansøger skal inddrage lokalbefolkningen fra 
starten med borgermøder, hvor især lokale 
interesser og ønsker skal indarbejdes i 
projekteringen, stor fordel hvis 
lokalbefolkningen kan organisere sig. 

7. Der opfordres til, at projektmager også 
indtænker lokal anvendelse af strømmen, fx 
ved opstilling af ladestandere. 

Z 10, 41, 44, 45, 49, 

53 

Andre forhold/planer/projekter 

a) Spørgsmål/bemærkninger vedr. ansøgt solcelleanlæg ved Tændpibe 

b) Opfordring til at genopstarte projekt ”Søvejen mod Vest” 

c) Lem Kær Station (lokalplan 293) kunne ikke bygges ved nuværende møller 
i Lem Kær pga. beskyttelser og jordbundsforhold. Uforståeligt at dette 
tekniske anlæg nu bliver forsøgt tilladt i området. Påpeger risiko for 
efterfølgende udvidelse af Lem Kær Station. 

d) Tidligere forsøg på at etablere et bæredygtigt landbofællesskab rendte 
hovedet imod muren pga. beskyttelsesregler. Efterfølgende opleves det 
som positivt, at der blev taget hensyn til den fælles natur 

e) Har længe tålt og set opstilling af mølleparker i RKSK, det skal stoppe nu 

f) ”Helhedsplan for Velling” afventer, at testcentret i Lem Kær bliver afklaret 

a) Der er endnu ikke taget politisk stilling til, om 
en planlægning for solceller ved Tændpibe skal 
igangsættes  

b) Den vedtagne lokalplan for Søvejen mod vest 
ved Velling er fortsat gældende. 

c) Holdningen er noteret 
d) Planloven giver mulighed for placering af 

tekniske anlæg i det åbne land, når dette sker 
på baggrund af en konkret planlægning, der 
forholder sig til lovgivning og hvor der tages 
stilling til lokale forhold. 

e) Holdningen er noteret 

f) Helhedsplanen for Velling er efter anmodning 
fra Velling Lokalråd foreløbig udskudt til at gå i 
gang ultimo 2021. 
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