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§ 
Hvad er en lokalplan? 
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i 
et område og give borgerne og byrådet mulighed 
for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med 

planlægningen som helhed. 
 
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser 
for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, 
veje, stier osv. skal placeres og udformes inden 
for et bestemt område. 
 

Lokalplanen består overordnet af en redegørelse, 
planbestemmelser og tilhørende kortbilag. 

 
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet 
med lokalplanen beskrives, og der fortælles om 
lokalplanens indhold. Herudover redegøres der 

bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvor-
dan lokalplanen forholder sig til anden planlæg-
ning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver 
tilladelser eller dispensationer fra andre myndig-
heder. 
 
Planbestemmelserne, der er de bindende be-

stemmelser for områdets fremtidige anvendelse. 
Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til 
formål at forklare og illustrere planbestemmel-
serne og er således ikke direkte bindende. 
 

Kortbilag, der består af:  
 

Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i 
forhold til skel. 
 
Eksisterende forhold, der viser, hvorledes områ-
det er disponeret ved udarbejdelsen af lokalplan-
forslaget. 

 
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området 
er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med 
lokalplanbestemmelserne som er bindende. I til-
fælde der er uoverensstemmelse mellem kort og 
bestemmelserne, så er det teksten, der er bin-
dende. 

 
Øvrige bilag kan være kommuneplantillæg og 

miljøscreening. 
  
Hvorfor lokalplaner? 
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at 
udarbejde lokalplan, før der gennemføres større 

udstykninger eller større bygge- og anlægsarbej-
der, herunder nedrivning af byggeri. Dette gælder 
også, når det er nødvendigt for at sikre kommu-
neplanens virkeliggørelse, eller når der skal over-
føres arealer fra landzone til byzone. 
 

Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte 
at udarbejde et lokalplanforslag. 

 
Lokalplanforslaget 
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, 
offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode 

har borgerne og andre interessenter lejlighed til 
at komme med bemærkninger, indsigelser eller 
forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er 
slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man 
vil imødekomme eventuelle indsigelser og æn-
dringsforslag. Herefter kan planen vedtages ende-
ligt. 

 
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsi-
gelser, eller efter eget ønske, vil foretage så om-

fattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt 
planforslag, starter proceduren forfra med offent-
liggørelse af et nyt lokalplanforslag. 

 
Den endelige vedtagne lokalplan 
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og 
bekendtgjort denne, er den bindende for de ejen-
domme, der ligger inden for lokalplanens område. 
Det betyder, at der ikke må etableres forhold i 
strid med planens bestemmelser. 

 
Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anven-
delse, som er etableret før lokalplanforslaget, blev 
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom 
det er i strid med lokalplanen - også efter ejer-
skifte. 

 

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre 
de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i 
planen. 
 
Kommuneplantillæg nr. 15 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de 

gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres 
de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg 
til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres sam-
tidig med lokalplanen og med samme indsigelses-
frist. 
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Figur 1 - Lokalplanområdets afgrænsning vist med hvid  
Luftfoto optaget i foråret 2020. 

 

 

Lokalplanens baggrund og formål 
Sdr. Bork Vindkraft K/S har ansøgt Ringkøbing-
Skjern Kommune om tilladelse til at opføre et 
vindmølleudskiftningsprojekt sydvest for Sønder 
Bork indenfor kommuneplanramme 00ta086. Der 
ønskes opstillet 5 testvindmøller med en total-
højde på op til 180 meter, mens der nedtages 19 

møller i området. Vindmøllerne opstilles på en ret 
linje med en indbyrdes afstand på ca. 435 meter 
mellem de østligste og ca. 450 meter mellem de 
vestligste. 
 

Herudover ønskes der opstillet to målemaster 
med en totalhøjde på op til 130 meter samt etab-

leret serviceveje og teknikbygninger. 

 
Formålet med lokalplanen 

Denne lokalplan har overordnet til formål at sikre 
arealer til opstilling af 5 testvindmøller og to må-
lemaster, med tilhørende nødvendige vejadgange, 
tekniske anlæg, herunder transformatorstation og 
koblingsstation, på en måde, der udnytter de eg-
nede områder til vindmøller bedst muligt samt at 
sikre, at de nye vindmøller opleves harmonisk i 

landskabet.  

Derudover er det lokalplanens formål at sikre, at 
der i højest mulig grad tages hensyn til de om-
kringliggende beboelser og de landbrugs- og land-

skabsmæssige forhold samt kulturhistoriske inte-
resser i nærområdet. Endelig er det lokalplanens 
formål at sikre, at vindmøllerne etableres, så de 
ikke hindrer eller tager skade af eventuelle vands-
tandsstigninger i området, og det ønskes via lo-
kalplanen sikret, at der ikke sker skade på vand-
løb, beskyttede naturarealer samt plante- og dy-

rearter. 

 
Debatfase 

Der været gennemført en foroffentlighedsfase 
med høring af berørte myndigheder og offentlig-

heden for både miljøkonsekvensrapporten samt 
kommuneplantillæg, lokalplan og tilhørende miljø-
rapport. 

 

Høringen forløb over 5 uger fra mandag den 26. 
november til mandag den 31. december 2018. 

 

De indkomne bemærkninger er indgået ved udar-
bejdelsen af plangrundlaget.  
 
Ringkøbing-Skjern er ansvarlig for godkendelse af 
miljøkonsekvensvurderingen og for udarbejdelsen 
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af lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurderin-
gen af planforslagene. 
 
Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune 

besluttede på mødet den 5. marts 2019, at der 

kan igangsættes udarbejdelse af plangrundlag for 
et område til testvindmøller med en totalhøjde på 

180 meter. 

Lokalplanområdet 
Lokalplanområdet ligger ca. 1,5 km sydvest for 
Sønder Bork i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 
Lokalplanområdet er på ca. 35 ha og ligger i land-

zone. Lokalplanen afgrænses som vist på figur 1. 
Lokalplanområdet er placeret indenfor lokalplan 
nr. 059, som udlægger arealet til maksimum 20 
vindmøller med en maksimumsnav højde på 46 
meter over naturligt terræn.  

 
Indenfor lokalplan nr. 059, er der opstillet 19 
vindmøller med en totalhøjde på 69 meter. Her-
udover er der etableret adgangsveje til de enkelte 
møller. Det er en forudsætning, de 19 eksiste-
rende vindmøller nedtages, inden de 5 nye test-
vindmøller kan idræftsættes.  

 
Landskabet indenfor planområdet fremstår fladt 
med svagt skrånende terræn og relativt lave ter-
rænstigninger. Landskabet indeholder flere enkel-

trækkede læhegn og mindre spredt beplantning. 
Dette medfører et åbent landskab med en stor 

skala. 
 
 
 

Værdifuldt kulturmiljø 

Lokalplanområdet er placeret indenfor det værdi-
fulde kulturmiljø Bork Mærsk, som er et 
marsklandskab, der er bebygget i jernalderen og 
genbebygget i nyere tid. Kulturmiljøet er præget 

af store lange kanalanlæg, der nu er udjævnede. 
Kanalerne har tjent som afløb for Anerå. Sporene 
af kanalerne ses stadig i landskabet indenfor lo-
kalplanområdet. Der findes stadig en del lange 
lige kanaler, der gennemskærer området. 
 
Beskyttede natur 

I den sydvestlige del af lokalplanområdet omkring 
Anerå er der beskyttet natur i form af mose og 
engarealer, som vist på bilag 2. 

Lokalplanområdets omgivelser 
Lokalplanområdet er placeret langs afgrænsnin-
gen til den nordvestligste del af Varde Bakkeø. 
Syd for lokalplanområdet løber Anerå, som på 
dette sted er en ret linje der gennemskærer land-
skabet. Kommunegrænsen mellem Ringkøbing-
Skjern Kommune og Varde Kommune følger å-lø-

bet. Hele området er udpræget landbrugsland-
skab, med synlige spor fra de mange afvandings-
kanaler der har tjent afløb for Anerå. Lokalplan-
området er placeret ca. 5 km fra Vesterhavet og 
ca. 4 km mod nord ligger Ringkøbing Fjord.  
 
De største veje omkring planområdet er Vester-

havsvej mellem Nørre Nebel og Nymindegab og 

Tarmvej mellem Tarmvej og Nørre Nebel.  
 
Omkringliggende bebyggelser 

Bebyggelserne i området er meget forskellige, pri-
mært på grund af det forskellige landskab området 
er præget af. Kysterne langs Vesterhavet og Ring-

Figur 2- eksisterende forhold med de 19 møller 
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købing Fjord er præget af sommerhuse og feriebo-
liger mens den magre jord længere inde i landet, i 
overgangen til bakkeøen, oftest består af enkeltlig-
gende huse, gårde eller mindre klynger af bebyg-

gelser. Sønder Bork Mærskenge er tyndt befolket, 
men der findes dog flere gårde, der ofte ligger 
samlet i mindre klynger langs vejene gennem om-
rådet. Der er størst bosættelse mod øst hvor der 
findes flere større og mindre byer. Nærmeste byer 
er Sønder Bork ca. 1,3 km fra planområdet, Løn-
nestak ca. 2 km fra planområdet, Falen ca. 2 km 

fra planområdet og Nørre Nebel ca. 2 km fra plan-
området.  
 

Eksisterende vindmøller 

De nærmeste parker med MW-vindmøller er Hol-
men og Lønborg Hede med henholdsvis 12 og 20 
vindmøller med en totalhøjde på 150 meter.  

Varde Kommune har inden for 11 kilometer fra 
planområdet udelukkende husstandsvindmøller og 
vindmøller på under 80 meter. 

Inden for 28 gange totalhøjden, der svarer til 5 ki-
lometer er der tre husstandsmøller og fire mindre 
vindmøller med gittermast der står ca. 1,5 kilome-

ter øst for planområdet.  
 
Rekreative interesser 
I området langs Ringkøbing Fjord og Vesterhavet 
findes mange rekreative interesser. Fjorden tilby-

der flere vandaktiviteter, som surfing, vinterbad-
ning og sejlads. Tipperne og Værnenge, som lig-

ger nord for lokalplanområdet i den sydlige del af 
Ringkøbing Fjord, er et stort naturområde og fug-
lereservat med stor rekreativ værdi. Herudover er 
der mange sommerhusområder og campingplad-
ser i området. 
 

Lokalplanens indhold 
Lokalplanen skal sikre, at der kan opstilles 5 test-
vindmøller, med en totalhøjde på 180 meter, to 
målemaster med en højde på 130 meter, samt en 

transformatorstation. Lokalplanen skal herudover 
sikre, at der kan etableres de nødvendige service-
veje og servicepladser til de enkelte vindmøller. 
 

Området ved Sønder Bork har gode vindforhold, let 
tilgængeligt for Vestas servicemontører, teknikere, 
samt transporter med anlægsdele.  

 
Testprogrammet for vindmøllerne i Sdr. Bork kan 
medvirke til at udvikle og optimere vindmøllers 

design, struktur og ydeevne.  
 
Disponering 
Lokalplanen afgrænses som vist på kort bilag nr. 
1. Indenfor lokalplanområdet er der udlagt bygge-

felter til henholdsvis vindmøller, transformatorsta-
tion, målemaster og teknik bygninger. Se kortbi-
lag 3. 
 

Anvendelse 
Lokalplanen udlægger areal til at opstille 5 test 
vindmøller, med en maksimal totalhøjde på 180 
meter, med tilhørende transformatorstation, ad-
gangsveje, fundamenter og arbejdsarealer.  
Derudover udlægger lokalplanen areal til to måle-
master med en maksimal højde på 130 meter. Lo-

kalplanen har til hensigt at sikre, at området mel-
lem møllerne forsat kan udnyttes til landbrugsfor-
mål.  

 
Det forudsættes at de 19 eksisterende møller i 
området nedtages inden opstilling af de 5 nye 

testvindmøller.  
 
Zonestatus  

Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i 

landzone ved lokalplanens endelig vedtagelse.  
 
Bebyggelse 

Lokalplanen fastsætter møllernes maksimale 
højde, antal og placering. Lokalplanen skal sikre, 
at vindmøllerne belaster naboer og landskab 
mindst muligt.  
 

Møllerne er traditionelle danske vindmøller med 

tre vinger, et møllehus og et rørtårn. Målema-
sterne skal opføres som gittermaster.  

Vindmøllerne skal opstilles på en ret linje, med en 

indbyrdes afstand på ca. 435 meter mellem de øst-

ligste og ca. 450 meter mellem de vestligste. Ud 

over denne variation må der maksimalt være en 

variation på 5 %. De to målemaster opstilles syd 

for møllerækken. 

 

 
Møllerne kan have en totalhøjde på op til 180 me-
ter, rotordiameteren vil være på maksimum 162 

meter, navhøjden kan være mellem 99 meter og 
112 meter.  

 
De fem vindmøller skal have ens rotordiameter og 
navhøjde, og skal overordnet set have et ensartet 
udtryk. Der er mulighed for mindre variationer i 

design af tilbehør. Variationen i udseende kan 
blandt andet være eventuelle vinge applikationer, 
dvs. aerodynamisk udstyr monteret på vingerne, 
eller mindre variationer i nacelledesignet.  
 
For tilkobling af vindmøllerne til det overordnede 
højspændingsnet er der mulighed for op til fire 

teknikbygninger med et samlet areal på op til 80 
m2 og en højde på maks. 3,5 meter, placeret i til-
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knytning til vindmøllerne. Herudover muliggør lo-
kalplanen etablering af en transformatorstation på 
maksimum 1200 m2, med mulighed for 6 master 
eller afspændingsgalger i en højde på 7,6 meter.  

 
Lys for flysikkerhed 
Lysafmærkning af testvindmøllerne består som 
udgangspunkt af mellemintensivt hvidt blinkende 
lys på toppen af nacellen, samt lavintensivt rødt 
fast lys på midten. I de mørke timer vil det hvide 
lys erstattes af rødt lavintensivt fast lys. Målema-

sten vil blive afmærket med lavintensivt fast rødt 
lys øverst på masten. Lysafmærkningen vil ople-
ves tydeligst fra nærzonen. Det hvide lys fremstår 

klarest i vejrsituationer med en mørk himmel eller 
mod helt blå himmel. Ved blå himmel vil sollyset 
dog ofte medføre, at lysblinkende ikke fremstår 

helt så tydeligt. Den endelige lysafmærkning af 
vindmøllerne bliver fastlagt af Trafikstyrelsen.  
 
Trafik 
Lokalplanen udlægger serviceveje til vindmøllerne 
og målemasterne.  
Adgangen til området vil ske fra Tarmvej, via 

Henninggårdsvej og Mærskvej, herfra videre til 
vindmøllerne ad eksisterende/forstærket markvej. 
Arbejds- og servicevejene bliver anlagt langs eksi-
sterende elementer i landskabet såsom markskel 
og levende hegn. 
 

Der vil samlet blive etableret ca. 900 meter ny vej 

indenfor lokalplanområdet. De nye serviceveje bli-
ver etableret med en bredde på op til 7 meter, og 
eksisterende markveje, som påregnes genan-
vendt, bliver om nødvendigt udvidet og forstær-
ket. Belægning på servicevejene vil bestå af grus 
eller lignende.  

 
Landskab og beplantning 

Lokalplanområdet indeholder flere læhegn mellem 
de forskellige marker, disse berøres ikke ved op-
stilling af møller, målemaster, transformatorsta-
tion og serviceveje. De ubebyggede arealer inden-
for planområdet vil forsat udnyttes til landbrugs-

drift.  
 

Vandstandsstigninger 
Da der skal være mulighed for at der evt. senere 
kan ske vandstandsstigninger indenfor lokalplan-
området, indeholder lokalplanen bestemmelser, 
der sikrer, at etablering af vindmøller, veje, tek-

nikbygninger og transformerstation ikke vil kon-
flikte med ønsker om vandstandsstigninger, og at 
der tages forholdsregler så transformerstationen 
ikke vil tage skade deraf. 
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Figur 3- Eksisterende forhold fra Anerbjergvej – Sønder Bork Marskenge 

Figur 4- Visualisering af vindmøller fra Anerbjergvej – Sønder Bork Marskenge 
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Figur 5- Eksisterende forhold fra Tarmvej nord for Sdr. Bork 

Figur 6 -Visualisering af vindmøller fra Tarmvej nord for Sdr. Bork 
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Figur 7 - Eksisterende forhold fra Søvænget i Nørre Nebel 

 

 
Figur 8 - Visualisering af vindmøller fra Søvænget i Nørre Nebel 
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Ekspropriation 
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 
1 i planloven ekspropriere fast ejendom, der til-
hører private, eller private rettigheder over fast 

ejendom, når ekspropriation vil være af væsent-
lig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan 
eller byplanvedtægt og for varetagelsen af al-
mene samfundsinteresser. 
 
Ekspropriation efter planloven kan ske under op-

fyldelse af en række betingelser. Heraf kan føl-
gende særligt fremhæves: 
 

 Der skal foreligge en vedtaget og offent-
ligt bekendtgjort lokalplan (eller byplan-
vedtægt) på det tidspunkt, hvor der 
træffes beslutning om ekspropriation. 

 Lokalplanen skal indeholde præcise og 
detaljerede bestemmelser om det pro-
jekt, der ønskes gennemført. 

 Ekspropriation kan kun ske inden for det 
område, som omfattes af lokalplanen. 

 Nødvendige tilladelser og dispensationer 
til realisering af ekspropriationsformålet 

skal være meddelt på ekspropriations-
tidspunktet. 

 Ekspropriation i planloven kan ske til of-
fentlige formål. Ekspropriation til fordel 
for en privat aktør er heller ikke udeluk-

ket, hvis ekspropriationen i øvrigt tjener 

almene samfundsinteresser. Der gælder 
imidlertid et skærpet nødvendigheds-
krav, hvis ekspropriation skal ske til for-
del for private. 

 Ekspropriationens formål må ikke kunne 
opnås med mindre indgribende midler, 
for eksempel ved en frivillig aftale med 

den berørte lodsejer. Ekspropriationen 
må ikke omfatte et større areal end nød-
vendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, 
ejeren har indgået aftale med, selv vil og 
kan forestå virkeliggørelsen, kan der hel-
ler ikke eksproprieres. Det er desuden 
en betingelse, at der skal være et aktu-

elt behov for virkeliggørelse af de foran-

staltninger, som lokalplanen giver de 
planmæssige rammer for. 

 Ekspropriation skal være nødvendig og 
tidsmæssig aktuel for realisering af ek-
spropriationsformålet, ligesom indgrebet 

og betydningen heraf for den ejer af 
ejendom, som vil skulle eksproprieres, 
skal stå i et rimeligt forhold til de almene 
samfundsinteresser, som forfølges med 
ekspropriationen. Kravet om rimelighed 
og forholdsmæssighed må således 
vurderes konkret med hensyn til indgre-

bets karakter og betydning for de invol-
verede. 

 
Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte 
at ekspropriere i medfør af en lokalplan. Ved ek-
spropriationssagens gennemførelse skal kommu-

nalbestyrelsen følge de processuelle regler for 
ekspropriation i vejlovens §§ 99-102. 
 
Det indebærer bl.a.: 

 At kommunen har ansvaret for at tilveje-
bringe grundlaget for ekspropriation in-

klusive arealfortegnelse og ekspropriati-
onsplan, 

 At kommunen skal offentliggøre et tids-

punkt mv. for en såkaldt åstedsforret-
ning og indvarsle ejere m.fl. hertil med 
mindst fire ugers varsel, 

 At kommunen skal afholde åstedsforret-

ning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og 
hvor grundlaget for ekspropriationen 
gennemgås, 

 At kommunen under åstedsforretningen 
kan fremsætte erstatningsforslag over 
for ejere m.fl., og at ejere m.fl. kan ac-
ceptere erstatningsforslag med forbehold 

for ekspropriationens fremme, 
 At ejere m.fl. inden for en frist på fire 

uger efter åstedsforretningen kan 
komme med bemærkninger til den plan-
lagte ekspropriation, 

 At kommunalbestyrelsen som hovedre-

gel først efter udløbet af fristen på fire 
uger efter åstedsforretningen kan træffe 
beslutning om ekspropriation, og at 
kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
ekspropriationsbeslutningen kan frem-
sætte erstatningsforslag over for ejere 
m.fl., 

 At ejere m.fl. kan klage til Planklage-
nævnet over lovligheden af ekspropriati-
onsbeslutningen, og 

 At kommunen har pligt til at sørge for, 
at erstatningen fastsættes ved taksation, 
hvis der ikke kan opnås aftale om erstat-
ning. Sagen skal indbringes til taksati-

onsmyndigheden senest otte uger efter, 

at ekspropriationsbeslutningen er med-
delt og – i tilfælde af klage over ekspro-
priationsbeslutningen – senest fire uger 
efter endelig afgørelse af klagesagen. 

 

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne 
for ekspropriation og processen herfor kan bl.a. 
findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reg-
lerne 
for ekspropriation efter planloven og Vejdirekto-
ratets vejledning om ekspropriation efter vejlo-
ven, 2015. 
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Lokalplanens sammenhæng med 
anden planlægning 
 
EU-naturbeskyttelsesområder 
Ifølge bekendtgørelse om administration af plan-

loven i forbindelse med internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse ar-
ter (Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 
2018) kan et planforslag ikke vedtages, hvis 
gennemførelse af planen kan betyde: 
- at planen skader Natura 2000-områder, 
- at yngle- eller rasteområder i det naturlige ud-

bredelsesområde for dyrearter, der er optaget i 

Habitatdirektivet (EU direktiv nr. 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt 
vilde dyr og planter) bilag IV, litra a) kan blive 
beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, 
som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra 
b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt.  

 
Natura2000 
De nærmeste Natura 2000 områder er pla-
ceret ca. 2 km fra planområdet og er fugle-
beskyttelsesområdet ved Ringkøbing Fjord 
samt Habitatsområdet Ringkøbing Fjord og 

Nymindestrømmen. Ud fra Miljøkonse-
kvensrapportens redegørelse for fuglebe-
skyttelsesområdet og Habitatsområdet 
samt afstanden til områderne, vurderes 

det, at vindmøllerne ikke vil påvirke Na-
tura2000 områderne.   
 

Bilag IV-arter 
En række dyr og planter, der er omfattet af ha-
bitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fø-
desøgningsområde eller sporadisk opholdssted i 
nærområdet for arealet.  
 
 

registreringer af plantearter, der står på Habitat-
direktivets Bilag IV i lokalplanområdet. Området 
anvendes i dag til vindmøller, og området vurde-
res ikke at indeholde særlige naturværdier. Det 
er derfor kommunens vurdering, at der næppe 
er forekomster af de beskyttede plantearter på 

arealet.  

 
Grundet bilag IV-dyrearternes levevis, vurderer 
Ringkøbing-Skjern Kommune, at dyrearterne 
heller ikke vil blive påvirket negativt som følge 
af en realisering af lokalplanen, idet området 
ikke er et egnet levested eller fødesøgningsom-

råde. Det er endvidere Ringkøbing-Skjern Kom-
munes vurdering, at en realisering af lokalplanen 
ikke vil skade yngle- eller rasteområder for ar-
ter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag 
IV. 
 

Der er i miljøkonsekvensrapporten foreta-
get undersøgelser af forekomsten af bilag 
IV arter i lokalplanområdet og nærområdet. 
Alle møller samt målestation og transfor-

matorstation er placeret i åbent landbrugs-
landskab langt fra egnede ynglesteder for 
flagermus. Derfor vurderes flagermus ikke 
at blive påvirket væsentligt af planlægnin-
gen. Der er ikke observeret andre bilag IV-
arter i området.  
 

Beskyttet naturområder 
 
Naturbeskyttelsesområder 

Indenfor planområdet, syd for den vestligste 
mølle er der §3 natur i form af en mose og en 
eng i området omkring Anerå. Langs Anerå for-

sætter moseområdet, helt op af lokalplanens af-
græsning. Møllerne og målemasterne placeres 
udenfor det beskyttede mose- og engareal, dog 
med et mindre vingeoverslag ind over mose are-
alet. Vingeoverslaget medfører ingen påvirkning 
af moseområdet og det vurderes derfor, at vind-
møllerne ikke vil påvirke området.  

 
Under støbning af fundamenter til vindmøllerne 
bliver der behov for midlertidig, men afstanden 
til mosen mod syd er omkring 200 meter, hvilket 
sammen med en sandsynlig grundvandsbevæ-
gelse imod mosen og vandløbet, ikke vurderes 

at kunne udgøre en risiko for vandstanden i mo-

seområdet. Vindmøllerne vurderes således at 
kunne etableres uden, at beskadige beskyttede 
naturtyper, biotoper og mindre naturområder.  
 
 

 

Å-beskyttelseslinje 
Omkring Falen Å, som løber igennem den syd-
vestlige del af lokalplanområdet, er der udlagt 
en å-beskyttelseslinje. Beskyttelseslinjen omfat-
ter en 150 meters beskyttelseszone omkring 
vandløbet, hvor der ikke må foretages tilplant-

ninger og ændringer i terræn.  
 

Figur 9 - Naturbeskyttelsesområdernes placering i for-
hold til lokalplanens afgrænsning. 
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Beskyttelseszonen vil ikke blive ændret af plan-

lægningen, da det kun er den eksisterende ad-

gangs-/servicevejen der rammer arealet inden-

for å-beskyttelseslinjen. Hvis der derimod udfø-

res en permanent udvidelse/forstærkning på ad-

gangs-/servicevejen der løber inden for beskyt-

telseszonen, vil det kræve en dispensation for å-

beskyttelseslinjen fra Ringkøbing-Skjern Kom-

mune.  

 

 

Forholdet til kysten 
Lokalplanområdet er placeret udenfor kystnær-
hedszonen.  

 
Fredning, bevaringsværdige bygninger, kul-

turmiljøværdier mv.  
 
Fredninger 
Lokalplanområdet er placeret ca. 1,5 km fra den 

nærmeste kirke, som er Sønder Bork Kirke. Kir-
ken er placeret i den vestligste del af Sønder 
Bork. Lønne Kirke er placeret cirka 2,5 km syd 
for planområdet og cirka 3 km syd for planområ-
det ligger Nørre Nebel Kirke. Lokalplanområdet 
ligger uden for beskyttelseszoner og fredninger 
til kirkerne. Det vurderes derfor, at planlægnin-

gen ikke vil påvirke de kirkelige interesser i om-
rådet.  
 
Kulturmiljøværdier 
Lokalplanområdet er omfattet af det værdifulde 

kulturmiljø Bork Mærsk. Bork Mærsk er et 
marsklandskab, der er bebygget i jernalderen og 

genbebygget i nyere tid. Kulturmiljøet er præget 
af store lange kanalanlæg, der nu er udjævnede. 
Kanalerne har tjent afløb for Aner å. Områdets 
struktur, der på grund af dræningen af 
marsklandet er inddelt af kanaler og diger vil 
fortsat fremtræde tydeligt ved færdsel rundt i 

området. Vindmøller og målemaster, der fylder 
meget vertikalt, forhindrer ikke oplevelsen af 
områdets værdifulde kulturbetingede fortælling, 
der primært opleves ved færdsel i selve 

marsklandskabet og derfor vil fremtræde tyde-
ligt mellem og under og i landskabet omkring 
vindmøllerne. Det vurderes, at strukturen og 
fortællingen i landskabet derfor ikke brydes af 

de store tekniske elementer, da landskabets op-
bygning bibeholdes og forståelsen af kulturmil-
jøet fortsat kan opleves. Det vurderes, at reali-
seringen af planlægningen vil påvirke kulturmil-
jøet i moderat negativ grad, fordi planlægning af 
vindmøller er i strid med retningslinjerne for 
værdifulde kulturmiljøer, men som beskrevet 

ovenover, er det vurderet, at der ikke vil være 
en væsentlig forringelse af oplevelsen og forstå-
elsen. 

 
Arkæologi  
Arkæologi Vestjylland har foretaget en vurdering 

af landskabet og tidligere fund i området. Der er 
tale om et lavtliggende landskab uden tidligere 
fund og hvor der i forvejen står vindmøller. På 
den baggrund er det vurderet, at en forundersø-
gelse ikke anses for nødvendig, da sandsynlighe-
den for at der påtræffes skjulte fortidsminder er 
minimal. 

 
 

 

 
Kommuneplanen 

Lokalplanen ligger delvist indenfor kommuneplan 
ramme 00ta086, dog er den vestligste mølle pla-
ceret på kanten af rammeafgrænsningen, derfor 
ændres afgrænsningen af ramme nr. 00ta86 i 
kommuneplantillæg nr. 15. Planlægningen er 

ikke i overensstemmelse med rammebestem-
melserne, idet rammebestemmelserne fastsæt-

ter en totalhøjde på maksimum 149,9 meter for 
vindmøller. Der ønskes mulighed for at opstille 5 
test vindmøller med en totalhøjde på 180 meter. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommuneplans retningslinje 
nr. 19 for vindmøller, fastsætter at der skal ud-
lægges en støjkonsekvenszone ved planlægning 

for vindmøller.  
 
Kommuneplantillæg nr. 15 udlægger derfor en 
støjkonsekvenszone omkring vindmøllerne, som 

Figur 10 - Å-beskyttelseslinjen i forhold til lokalpla-

nens afgrænsning 

Figur 11 - Værdifulde kulturmiljøer i forhold til lokalpla-
nens afgræsning 
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afgrænses ud fra den beregnede støj påvirkning 
af området. Støjkonsekvenszonen fra de eksiste-
rende vindmøller udtages fra Ringkøbing-Skjern 
Kommuneplan 2017.  

  
Kommuneplantillæg nr. 15 til kommuneplan 
2021-2033 er udarbejdet for at sikre, at der er 
den nødvendige overensstemmelse mellem lo-
kalplanen og kommuneplanen. 
 
Kommuneplantillæg nr. 15 offentliggøres samti-

dig med lokalplanen. 
 
Lavbundsareal 

 
Hele lokalplanområdet ligger i et kunstigt afvan-
det landbrugsområde. Området er udlagt til lav-

bundsareal i Kommuneplan 2021-2033.  

Følgende retningslinje gør sig gældende for lav-

bundsarealer:  

 De udpegede lavbundsarealer, som er 

potentielt egnede til vådområder, frihol-

des fra bebyggelse, der vil kunne van-

skeliggøre eller forhindre etablering af 

vådområder. Der kan ikke meddeles 

landzonetilladelse til byggeri og anlæg 

med videre, som kan forhindre, at det 

naturlige vandstandsniveau kan genska-

bes i disse lavbundsarealer. Byggeri og 

anlæg, der er nødvendigt for jordbrugets 

drift, er ikke omfattet. 
 
En vandstandsstigning i området kan også ske, 
hvis landvindingslauget Sdr. Bork og Nørre Ne-
bel Mærsk vælger at stoppe pumperne, der hol-

der landbrugsarealet tørt. Det skal sikres, at 
etablering af vindmøller, adgangsveje, tekniske 
anlæg og transformerstationen sker under hen-
syntagen til, at der kan ske vandstandsstignin-
ger.  
 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i 
forbindelse med vandstandsstigninger kan opstå 
§ 3- områder eller habitat for bilag IV-arter. Der 

kan dermed opstå en situation, hvor der er givet 
tilladelse til projektet, og hvor der ved tilladel-
sens tilblivelse ikke er konstateret rastende eller 
ynglende bilag IV-arter i området, men hvor der 

ved projektets igangsættelse alligevel viser sig 
at være bilag IV-arter i området. Her kan til-
synsmyndigheden for forbud efter Naturbeskyt-
telseslovens § 29a have pligt til at gribe ind og 
stoppe projektet med henblik på at sætte en ny 
undersøgelse af bilag IV-arter i gang jf. Miljømi-
nisteriets Rapport om fremtidens planlægning 

for vindmøller på land.  
 

Endvidere beskriver rapporten, at der er en 
række vilkår, som skal opfyldes i forbindelse 
med EU tilskud til etablering af vådområder. Det 
gælder f.eks. krav om omkostnings- og arealef-

fektivitet, som betyder, at eventuelle ekstraom-
kostninger til etablering af vindmøller i eksiste-
rende og kommende vådområder forudsættes, 
afholdt så vådområdets omkostnings- eller are-
aleffektivitet ikke påvirkes nævneværdigt. Er 
etableringen af vådområderne ikke omkost-
nings- eller arealeffektiv i forhold til vandrens-

ning, vil vådområdeprojekterne ikke kunne opnå 
tilsagn om de statslige tilskud, der søges opnået 
som EU-refusion gennem Landdistriktsprogram-

met. 

 

Opstilling af vindmøller med tilhørende adgangs-

veje vil ikke forhindre, at det naturlige vands-

tandsniveau kan genskabes. Området er i dag 

udnyttet til 19 vindmøller, og de fem nye test-

vindmøller vil være en mindre påvirkning på lav-

bundsarealerne end de eksisterende 19 vindmøl-

ler. Planlægningen giver mulighed for at ad-

gangsvejene til vindmøllerne kan hæves ved ter-

rænregulering, hvis dræning af arealet ophører 

og området udnyttes til vådområde.  

Transformatorstationen indenfor planområdet 

skal placeres på en platform, hvor terrænet er 

hævet for at sikre, at den ikke oversvømmes. Da 

transformatorstationen er placeret i udkanten af 

udpegningen af lavbundsarealet, vil dette ikke 

påvirke muligheden for at genskabe det natur-

lige vandstandsniveau i området.  
 
Bevaringsværdigt landskab 
Lokalplanområdet ligger i en del af det beva-
ringsværdige landskab, der er udpeget langs ky-
sterne, kystlandskabet og Sønder Bork Mær-
skenge.  

 

Kommuneplan 2021-2033 for Ringkøbing-Skjern 
Kommune har følgende overordnede retningslin-
jer for de bevaringsværdige landskaber:  

 
 I bevaringsværdige landskaber skal hen-

synet til landskabet vægtes højt  

 De bevaringsværdige landskaber skal så 

vidt muligt friholdes for ny spredt bebyg-

gelse, større tekniske anlæg, byudvikling, 

anlægsarbejder og større beplantninger, 

der forringer landskabets bevaringsvær-

dige karakter og oplevelsesværdier 
 

I miljøkonsekvensrapporten og Miljørapporten er 
vindmøllernes visuelle påvirkning på landskabet 
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vurderet på baggrund af landskabsanalyse og vi-
sualiseringer af testvindmøllerne. Herudfra vur-
deres det, det konkrete landskab kan bære det 
samlede anlæg med målemaster og fem store 

vindmøller og der ikke vil være en væsentlig for-
ringelse af landskabets bevaringsværdige karak-
ter og oplevelsesværdier. Der nedtages 19 eksi-
sterende møller stående på tre rækker med en 
totalhøjde på 69 meter og der opsættes 5 nye 
møller på én række der har en totalhøjde på 180 
meter.  

 
De fem nye testvindmøller og 2 nye målemaster 
har en højde på henholdsvis 180 meter og 130 

meter, hvilket er markant højere end de eksiste-
rende 19 vindmøller i området, disse har en to-
talhøjde på 69 meter. Dog opleves de nye test-

vindmøller samlet som et mere enkelt element i 
landskabet.  
Oplevelsen af strukturen og karaktertrækkene 
ved marskengene bliver ikke væsentlig visuelt 
påvirket. Landskabets særkende kan fortsat op-
leves i området.  

 

 

 
Landskabskarakterområder 
I Kommuneplan 2021-2033 for Ringkøbing-
Skjern Kommune inddeles kommunens landska-
ber i landskabskarakterområder. Lokalplanområ-

det ligger inden for landskabskarakterområde 
’Lønborg Landbrugsflade’, der har følgende ret-
ningslinjer: 

• Tekniske anlæg kan etableres i landskabskarak-

terområdet, såfremt de i videst muligt omfang 

skjules af bevoksning og indpasses i skala 
• Lønborg Hede, Sønder Bork Mærskenge, og 
områder med plantage bør friholdes helt for byg-

geri og tekniske anlæg, dog kan testvindmøller 
være en mulighed. Overgangene til Ringkøbing 
Fjordlandskab og Skjern Enge Deltalandskab bør 
friholdes for markant byggeri. 
 
Retningslinjen for Sdr Bork Mærskenge tilkende-
giver, at testvindmøller kan være en mulighed. 

Det er vurderet, at strukturen og karaktertræk-
kene ved marskengene ikke bliver væsentlig vi-
suelt påvirket og at landskabets bevaringsvær-
dige karakter og oplevelsesværdier ikke forrin-

ges i væsentlig grad. 
 
Grønt Danmarks kort 
Indenfor lokalplanområdet løber en del af ud-
pegningen Grønt Danmarkskort. På Plandata.dk 
er dette areal betegnet som en potentiel økolo-
gisk forbindelse og i Ringkøbing-Skjern Kommu-

neplan er det betegnet som Grønt Danmarks-
kort. 
 

Det vurderes at planlægningen ikke vil påvirke 
mulighederne for naturforbedringer og mere 
sammenhængende natur i området. Da planlæg-

ningen sikrer, at 19 møller nedtages til fordel for 
5 nye større møller, vil det bebyggede areal 
være betydeligt mindre end det er i dag.  
 

 
Figur 13 - Potentielle økologiske forbindelser og økolo-
giske forbindelser i forhold til lokalplanens afgræsning. 

Lokalplan nr. 059 

Planområdet er delvist omfattet af lokalplan nr. 
059, som udlægger arealet til vindmøller med en 
maksimumsnavhøjde på 46 meter.  
Lokalplan nr. 059 aflyses i en parallel proces i 
forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 
444.  

 
Bonusvirkning 
Lokalplanen tillægges bonusvirkning i forhold til 
planlovens § 35. Det vil sige at lokalplanen er-
statter de tilladelser efter planlovens § 35 (land-

zonetilladelser), som ellers ville være nødven-
dige for etablering af anlæg i landzone, jf. plan-

lovens § 15 stk. 4, hvilket betyder, at der ikke 
efterfølgende skal søges om landzonetilladelse 
ved udstykning, byggeri eller ændret anvendelse 
i overensstemmelse med lokalplanens bestem-
melser. 
 
Her erstatter lokalplanen de nødvendige fremti-

dige tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1, på 
betingelse af, at arealet reetableres, når det ikke 
længere er i brug til vindmølleområde. Ved re-

Figur 12 - Bevaringsværdigt landskab i forhold til lokal-
planens afgrænsning 
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tablering skal vindmøllerne, herunder fundamen-
ter, tekniske anlæg og installationer fjernes af 
mølleejer inden ét år efter driften er ophørt. Hvis 
fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år, 

kan kommunen lade arbejdet udføre for grund-
ejerens regning. 
 
Opførelse af vindmøller, målemaster, transfor-
matorstation, teknik bygninger og adgangsveje 
som beskrevet i lokalplanen kræver således ikke 
landzonetilladelse. 

 
Lov om fremme af vedvarende energi  
Lov om fremme af vedvarende energi, kaldet 

VEloven, har som mål at fremme produktionen 
af vedvarende energi med henblik på at ned-
bringe afhængigheden af fossile brændstoffer, 

øge forsyningssikkerheden og reducere udslippet 
af CO2 og andre drivhusgasser. Loven indehol-
der tre ordninger, som har til formål at fremme 
accepten af vindmøller i lokalbefolkningen, og 
som er af betydning for opsætning af vindmøller. 
Blandt de tre ordninger er Værditabsordningen 
og Køberetsordningen, som behandles i det føl-

gende.  
 
Værditabsordningen  
Værditabsordningen giver mulighed for at an-
melde krav om erstatning for værditab, hvis der 
opstilles vindmøller i nærheden af en beboelses-

ejendom. Hvis der tilkendes værditabserstat-

ning, skal beløbet betales af vindmølleopstille-
ren. 
Værditabet vurderes af en taksationsmyndighed 
nedsat af Energi- Forsynings- og Klimaministe-
riet. 
 

Ordningen administreres af Energistyrelsen der 
driver hjemmesiden www.taksationsmyndighe-
den.dk hvor de nærmere betingelser for ordnin-
gen kan læses.  
 
Værditab på fast ejendom henhører under Be-
kendtgørelsen om lov om fremme af vedvarende 

energi, lovbekendtgørelse nr. 125 af 
07/02/2020. 

 
Salgsoptionsordning 
Ejere af beboelsesejendomme inden for 4-6 
gange møllehøjden kan vælge at sælge deres 
beboelsesejendom til opstilleren af det vedva-

rende energianlæg. Taksationsmyndigheden 
fastsætter ejendommens værdi som grundlag for 
salgsoptionen samtidig med vurdering af værdi-
tab. Alene ejendomsejere, der har fået tildelt 
værditab af taksationsmyndigheden, kan an-
vende salgsoptionen. 

 
Grøn pulje 

Opstillere af vedvarende energianlæg forpligtes 
til at betale et engangsbeløb svarende til 
125.000 kr. pr. MW til kommunen, hvori anlæg-
get opstilles. Midlerne skal fortrinsvist støtte 

projekter ansøgt af nære naboer til det vedva-
rende energianlæg og grønne tiltag i kommu-
nen. Midler, der ikke er allokeret til projekter se-
nest 3 år efter indbetaling, skal tilbagebetales til 
opstiller. 
 

Miljøforhold 
 
Oliespild og spildevand  

Fra vindmøller kan der ske udslip af olie med vi-
dere, der kan føre til forurening af jorden om-
kring møllerne, af overfladevand og af grund-

vandet, hvis der ikke sker en hurtig oprydning. 
Ved akut forurening skal kommunen straks kon-
taktes. Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker, at 
vindmølleopstiller, inden vindmøllerne tages i 
brug, skal have en beredskabsplan for, hvordan 
der reageres i tilfælde af udslip. Kommunen skal 

have mulighed for at udtale sig om planen og 
stille yderligere krav, hvis det vurderes, at mil-
jøet ikke er sikret tilstrækkeligt. 
 
Grundvand 
Der er drikkevandsinteresser i den sydlige del af 
lokalplanområdet. Den korteste afstand fra en 

vindmølle til en vandindvindingsboring er om-
kring 1,2 km. Området er ikke udlagt som ni-
tratfølsomt indvindingsområde eller et område 
med særligt drikkevandsinteresser. Planlægnin-
gen vurderes ikke at påvirke grundvandet.  
 

Grundvandssænkning 

Grundvandsspejlet ligger 0,2 til 1,8 meter under 
terræn i området. I forbindelse med etablering af 
møllefundamenterne skal der udgraves til 3 - 4 
meter under terræn, dermed bliver det nødven-

digt at sænke grundvandet 3-4 meter i et område 
der er ca. 25 meter i diameter, ved hver af de 5 
vindmølle fundamenter, mindre ved de 2 maste 
fundamenter. 

  

Der er mulighed for, at grundvandskvaliteten er 
således, at vandet skal renses for okker inden 
vandet kan afledes direkte til nærmeste vandløb.   
 

Jordforurening 
Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller 
jordarbejde støder på en forurening, skal arbej-
det standses ifølge § 71 i lov om forurenet jord. 
Forureningen skal anmeldes til Ringkøbing-
Skjern Kommune, og arbejdet må først genopta-
ges efter fire uger, eller når kommunen har ta-

get stilling til, om der skal fastsættes vilkår for 
arbejdet. 

http://www.taksationsmyndigheden.dk/
http://www.taksationsmyndigheden.dk/
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Afstand til nabobeboelser 
I bekendtgørelse nr. 923 af 6. september 2019 
(Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse 

til opstilling af vindmøller) er det fastlagt, at af-
standen mellem vindmøller og nærmeste nabo-
bolig skal være minimum fire gange vindmøllens 
totalhøjde målt fra ydersiden af vindmøllens tårn 
til nærmeste mur eller hjørne på beboelsen. Det 
betyder, at afstanden til naboboliger for en vind-
mølle med en totalhøjde på 180 meter skal være 

720 meter. Afstandskravet er opfyldt for alle na-
boboliger til projektet.  
 

Støj 
De lovmæssige krav til støj fra vindmøller bety-
der, at vindmøllerne ved Sønder Bork sammen 

med andre vindmøller ikke må støje mere end 
44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 
dB(A) ved 6 m/s, ved udendørs opholdsareal ved 
nabobeboelse i det åbne land. Til sammenligning 
vil den naturlige baggrundsstøj fra vindstøj i 
bygninger og bevoksning normalt ligge på 45 – 
50 dB ved vindstyrke 8 m/s, der svarer til jævn 

til frisk vind. 
 
I miljøkonsekvensrapporten er der udarbejdet 
beregninger for støjkonsekvenserne for de nær-
meste naboer, det er herved påvist, at vindmøl-
lebekendtgørelsens støjgrænser kan overholdes 

både inde og ude til de nærmeste nabobebyg-

gelser. 
 
Inden vindmøllerne bliver opført, skal bygherren 
anmelde vindmøllerne til Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Ved anmeldelsen skal bygherren på-
vise, at støjgrænserne kan overholdes såvel for 

’almindelig’ støj som lavfrekvent støj. For at 
sikre, at grænseværdierne ikke bliver overskre-
det, vil kommunen forlange en efterfølgende ak-
krediteret støjmåling, når møllerne er opstillet.  
 
Støjkonsekvenszoner 
I forbindelse med vedtagelsen af kommuneplan-

tillægget vil der blive udlagt en støjkonsekvens-
zone omkring vindmøllerne. 

 
Støj fra transformatorstation 
Til vurdering af støjgener fra transformatorstati-
onen er der benyttet beregninger fra en station 
ved vindmølleparken ved Tim. Stationen ved Tim 

er større og mere støjende. Det er vurderet, at i 
en afstand af 500-550 meter til transformator-
stationen vil støjen ligge mellem 5 og 10 dB(A)  
Transformeren placeres ca. 500 meter fra nær-
meste boliger. Støj fra transformeren er under-
lagt miljøstyrelsens vejledning 5/1984 om eks-

tern støj fra virksomheder.  
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Skyggevirkninger og reflekser 
Skyggerne fra de roterende vinger kan være ge-
nerende. Miljøministeriet anbefaler i ”Vejledning 
om planlægning for og landzonetilladelse til op-

stilling af vindmøller” at ingen naboer må ud-

sættes for skyggekast i mere end 10 timer år-
ligt. Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kom-
mune fastsætter, at ingen nabo, så vidt muligt, 
må få over 10 timer skyggekast om året, bereg-
net som reel tid. I Miljøkonsekvensrapporten og 
Miljørapporten er der redegjort for skyggekast 

ved naboboliger. 
 
Naboboligerne inden for 1.200 meter vil få skyg-
gekast, hvor de i dag ikke er udsat for skygge-
kast. Syv naboboliger vil teoretisk få over ti ti-
mer udendørs skyggekast om året. Med skygge-

stop installeret i de nye vindmøller, vil ingen bo-
liger udsættes for mere end 10 timer reel uden-
dørs skyggekast om året. 
 
I forbindelse med Projekttilladelsen til vindmøl-
lerne vil der blive stillet krav om skyggestop.  

 

Reflekser fra de nye vindmøller forventes ikke at 
give væsentlige gener.  
 

Tekniske forhold 
Radiokæder 
I forbindelse med udarbejdelse af miljøkonse-
kvensrapporten er der rettet forespørgsel til en 
række radiokædeoperatører om projektets mu-
lige interferens med deres respektive signaler. 
Der er ingen radiokædeejere der har indvindin-

ger mod projektet. 
 

Figur 13 - Afstandsforhold til naboer. 
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Nettilslutning 
Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser for 
tilslutning til kollektiv varmeforsyning, vandfor-
syning eller til offentligt spildevandsanlæg, da 

vindmøllerne ikke skal tilsluttes nogen af disse 
anlæg. 
 
Vindmøllerne vil blive forbundet med elnettet via 
jordkabler. Tilslutningspunktet bliver præciseret, 
når elforsyningsselskabet har behandlet en an-
søgning om nettilslutning. De præcise placerin-

ger af koblingsstation og teknikbygning vil først 
blive fastlagt i forbindelse med den tekniske pro-
jektering, men de vil stå i umiddelbar nærhed til 

vindmøllerne. 

 
Museumsloven, arkæologi og skjulte for-
tidsminder 

 
Fortidsminder, som for eksempel bopladser og 
grave fra oldtiden, er beskyttet af Museumslo-
ven og må ikke ødelægges uden at en forudgå-
ende arkæologisk vurdering og eventuel under-
søgelse har fundet sted. Måske er der allerede 
kendskab til fortidsminder i et bestemt område, 
men ofte er fortidsminderne skjult under muldla-

get, og er derfor ikke registreret i forvejen.  
 
For at sikre at eventuelle fortidsminder ikke be-

røres af et anlægsarbejde, anbefales det bygher-
ren at kontakte ARKVEST for at få en udtalelse 
for området. En udtalelse er museets arkæologi-
ske vurdering af det pågældende område. Udta-

lelsen kan resultere i en frigivelse af området, 
fordi museet ikke vurderer sandsynligheden for 
skjulte fortidsminder som høj. En anden mulig-
hed er, at der skal foretages en forundersøgelse, 
før museet kan udarbejde en gældende udta-
lelse. Det er absolut en fordel for bygherre at 

kontakte museet så tidligt som muligt i et pro-
jektforløb for at undgå at skjulte fortidsminder 
først dukker op, når anlægsarbejdet er gået i 
gang, hvorefter arbejdet må indstilles, medens 
en arkæologisk undersøgelse foretages. Uden en 
udtalelse mister man muligheden for et statsligt 
tilskud til bygherrens omkostninger til en evt. 

arkæologiske undersøgelse. 
 
Findes der ikke ved en forundersøgelse fortids-
minder på området, kan bygherren hvad angår 
Museumsloven uden videre gå i gang med an-
lægsarbejdet. Findes der ved forundersøgelsen 
fortidsminder, som bør undersøges, kan anlægs-

arbejdet muligvis flyttes, så fortidsminderne ikke 
berøres. Er dette ikke muligt, skal der foretages 
en arkæologisk undersøgelse. 
 
Se i øvrigt folderen ”Vejledning til bygherrer - 
arkæologi og Museumsloven” om Museumsloven 

og anlægsarbejde. Folderen kan også ses på 
ARKVEST hjemmeside: www.arkvest.dk. 
 

Miljøvurdering 
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM) § 8, 
stk. 1 skal alle fysiske planer indeholde en miljø-
vurdering, hvis planen skønnes at:  

1. være omfattet af lovens bilag 1 og 
2 

2. kunne påvirke et udpeget internati-
onalt naturbeskyttelsesområde væ-
sentligt, eller i øvrigt  

3. kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet.  

 
Hvis planer er omfattet af lovens bilag 1 og 2 og 
hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af 
mindre områder på lokalt plan eller alene inde-
holder mindre ændringer i sådanne planer, skal 
der ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 1, kun gennem-

føres en miljøvurdering, hvis de må antages at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det 
samme gælder for planer, der i øvrigt fastlægger 
rammer for fremtidige anlægstilladelser og kan 
forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet 
(§ 8, stk. 2, nr. 2). 
 

Lokalplan 444 skal ifølge loven skal planer om-

handlende fysisk planlægning vurderes i forhold 

til miljøet. Lovens formål er at fremme en bære-

dygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en 

vurdering af miljøkonsekvenser og en belysning 

af alternativer, mens planen er under udarbej-

delse og politisk behandling.  

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og forslag 

til lokalplan nr. 444 er omfattet af miljøvurde-

ringslovens bilag 2, punkt 3j (anlæg til udnyt-

telse af vindkraft til energiproduktion, vindmøller 

bortset fra enkeltstående vindmøller i landzone 

med en totalhøjde på 25 meter. (Husstandsmøl-

ler)). Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, 

at planforslagene er omfattet af obligatorisk mil-

jøvurderingspligt. jf. miljøvurderingslovens § 8 

stk. 1.  
 
Konklusion af miljøvurdering 

Miljørapporten har vurderes på følgende miljøpa-
rametre:  

 Befolkning, herunder visuel påvirkning 

af nabobebyggelserne, lysafmærkning af 

hensyn til lufttrafikken, reflekser. 

 Mennesker og Sundhed, herunder støj, 

lavfrekvent støj, skyggekast.  

http://www.arkvest.dk/
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 Landskab og kulturarv, herunder beva-

ringsværdigt landskab, kulturmiljøer, kir-

ker.  
 Biodiversitet, herunder Natura 2000, 

bilag IV arter, beskyttet natur § 3, lav-
bundsarealer, beskyttede vandløb. 

 
Planlægningen er vurderet ud fra alternativet, 
som omfatter at de eksisterende 19 vindmøller 
bliver stående. Se det ikke tekniske resume. 

Det er vurderet at planlægningen vil have en 
væsentlig påvirkning af et miljøparameter i for-
hold til alternativet: Skyggekast.  

 
Enkelte nabobebyggelser vil opleve mere end 10 
timers skyggekast om året. Derfor fastsætter 
miljørapporten mulighed for en afværgeforan-

staltning, som sikrer at ingen nabo oplever mere 
skyggekast end 10 timer årligt, som kommune-
planens retningslinjer foreskriver. Afværgeforan-
staltningen vil være et møllestop, som er et pro-
gram der kan installeres i vindmøllerne. Pro-
grammet stopper møllerne, så skyggekast ved 
nabobeboelser ikke overskrider 10 timer. 

 

Tilladelser eller dispensationer 

fra andre myndigheder 
 

Jordbrugskommissionen for Region Midtjyl-
land 
Opstilling af en vindmølle med et grundareal på 
over 25 m2 eller opstilling af flere end 5 vind-

møller (hver med et grundareal på indtil 25 m2) 
på en landbrugsejendom kræver jordbrugskom-
missionens tilladelse. 
 
Der er landbrugspligt på den del af lokalplanom-
rådet, der er i landzone (se Bilag 1). Der må 

derfor ikke foretages ændringer af eksisterende 
forhold, før Jordbrugskommissionen for Region 
Midtjylland har godkendt, at landbrugspligten 
ophæves for dette areal. 
 
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbin-
delse med Geodatastyrelsen godkendelse af ud-

stykningen. Jordbrugskommissionen for Region 
Midtjylland kan i forbindelse med ophævelsen af 
landbrugspligten stille betingelser i medfør af 
landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller 
afhændelse af ejendommens øvrige jorder til 
sammenlægning med anden landbrugsejendom. 
 

Statens Luftfartsvæsen 
Vindmøller med totalhøjde over 100 m skal an-
meldes til Statens Luftfartsvæsen før opførelsen 
påbegyndes, jf. Lov om luftfart § 67a (BEK nr. 
1149 af 13. oktober 2017). 
 

Å-beskyttelseslinjen 

En del af lokalplanområdet er omfatte af en å-

beskyttelseslinje ifølge naturbeskyttelseslovens 

§16, der skal i henhold til naturbeskyttelseslo-

vens § 65 stk. 1 søges om dispensation for å-be-

skyttelseslinjen hos Ringkøbing-Skjern Kom-

mune, hvis der udføres en permanent udvi-

delse/forstærkning på adgangs-/servicevejen 

der løber inden for beskyttelseszonen, vil det 

kræve en dispensation for å-beskyttelseslinjen 

fra Ringkøbing-Skjern Kommune.  

 

 

Servitutter 
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik 
over tinglyste servitutter, der har betydning for 
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være op-

mærksom på, at ikke alle rør, kabler eller led-
ninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsy-
ningsselskaber høres, inden jordarbejder påbe-
gyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, te-
lefon-, tele- og Tv-kabler, vandledninger, fjern-
varmeledninger, gasledninger og spildevandsled-
ninger. Kommunen kan være behjælpelig med at 

oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker 
det pågældende område. 
 
Inden der foretages grave og anlægsarbejder i 

vejarealer, skal der foretages forespørgsel i LER 
(ledningsregistret). Formålet med gravefore-
spørgslen er at få afklaret, hvilke ledninger der 

ligger i det pågældende areal, og dermed undgå, 
at der sker skade på ledningerne ved gravear-
bejder. 
 
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret 
de nedenfor oplistede tinglyste servitutter, som 

kan have betydning for bygge- og anlægsar-
bejde inden for lokalplanområdet. Der vurderes 
ikke at være tilstandsservitutter som kan ophæ-
ves med lokalplanen.  
 
Den eksisterende lokalplan nr. 059 for Vindmøl-
ler – Bork Mærsk ophæves i sin helhed ved en 

selvstændig sagsbehandling.  
 
Ringkøbing-Skjern Kommune gør opmærksom 
på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventu-
elle fejl og mangler i servitutoversigten.  
 
Matr.nr. 1c,1d,1h,1m, 1o, 1p, 1x, 1q, 1p 

Sdr. Bork By, Sdr. Bork, matr.nr. 188, 199a, 
213, 204a, 204b, 209, 189a, 164a Sdr. Bork 
Mærskenge 
Tinglyst: 15.11.1955 
Titel: Vedtægt for landvindingslaget Sdr Bork og 
Nr. Nebel Mærsk. 
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Påtaleberettiget:  
Respekteres 
 
Matr.nr. 1c,1d,1h,1m, 1o 1p, 1x, 1q, 1l, 1v, 

Sdr. Bork By, Sdr. Bork og matr.nr. 164a, 
204b Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 24.02.1961 
Titel: Vedtægt for landvindingslaget Sdr Bork og 
Nr. Nebel Mærsk. 
Påtaleberettiget: Landvindingslagets bestyrelse, 
amtsrådet, landbrugsministeriet (Nu Landbrugs-

styrelsen) og ministeriet for off. arbejder (nu 
Transport og boligministeriet) 
 

Matr.nr. 1d, 1q, 1p, 43l Sdr. Bork By, Sdr. 
Bork og matr.nr.5b, Sdr. Bork Mærskenge. 
Tinglyst: 18.11.1983 

Titel: Dok om master mv. 
Påtaleberettiget: 
 
Matr.nr. 2c, Sdr. Bork Mærskenge og 1q, 
Sdr. Bork By. 
Tinglyst: 11.04.1997 
Titel: Dok om vindmøller mv. 

Påtaleberettiget: Tidl. Jordbrugskommission (nu 
LBST) 
 
Matr.nr. 1q, Sdr. Bork By. 
Tinglyst: 02.12.1997 
Titel: Dok om vindmøller mv. 

Påtaleberettiget: Jysk Vindkraft A/S + ejer af 

delarealet (nu matr.nr. 1ac Sdr. Bork By) 
 
Matr.nr. 2c, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 19.02.1998 
Titel: Dok om færdselsret mv, pligt til at tåle at 
vindmøllens vingefang overskrider skel mv indtil 

14.03.2027 
Påtaleberettiget:  
 
Matr.nr. 1q, Sdr. Bork By, Sdr. Bork 
Tinglyst: 30.03.1998 
Titel: Dok om dispositionsrettighed for I/S Vest-
kraft indtil 31/12 2005. 

Påtaleberettiget: I/S Vestkraft 
 

Matr.nr. 1q, Sdr. Bork By, Sdr. Bork 
Tinglyst: 03.08.1999 
Titel: Ret for Vattenfall A/S til vindmølle mv, 
samt vej indtil 28.02.2029 
Påtaleberettiget: Vattenfall 

 
Matr.nr.5b, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 11.04.1997 
Titel: Dok om vindmøller mv. 
Påtaleberettiget: Tidl. Jordbrugskommission (nu 
LBST) 

 
Matr.nr.5b, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 02.12.1997 

Titel: Dok om færdselsret og om at tåle at vind-
møllens vingefang overskrider skel, indtil 
14.03.2027 
Påtaleberettiget: Jysk Vindkraft A/S + ejer af 

delarealet (nu matr.nr. 3c Sdr. Bork Mærksenge) 
 
Matr.nr.5b, Sdr. Bork Mærskenge og 43l 
Sdr. Bork By, Sdr. Bork 
Tinglyst: 03.06.1998 
Titel: Dok om færdselsret mv, indtil 19-5- 
2028 

Påtaleberettiget: 1s Sdr. Bork By 
 
Matr.nr. 1v, Sdr. Bork By, Sdr. Bork 

Tinglyst: 11.04.1997 
Titel: Dok om vindmøller mv. 
Påtaleberettiget: Tidl. Jordbrugskommission (nu 

LBST) 
 
Matr.nr. 1v, Sdr. Bork By, Sdr. Bork 
Tinglyst: 02.12.1997 
Titel: Dok om færdselsret mv, vindmøller 
Påtaleberettiget: 1v og 1aa 
 

Matr.nr. 1v, Sdr. Bork By, Sdr. Bork 
Tinglyst: 05.03.1998 
Titel: Dok om færdselsret mv. 
Påtaleberettiget: 1v og 1y 
 
Matr.nr. 1l, Sdr. Bork By, Sdr. Bork 

Tinglyst: 03.08.1999 

Titel: Ret for Vattenfall A/s til vindmølle mv, 
samt vej indtil d. 28.02.2029. 
Påtaleberettiget: Vattenfall 
 
Matr.nr. 199a og 213, Srd. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 02.12.1997 

Titel: Færdslesret for 199C over 199A,213 og 
pligt til at tåle at vindmøllens vingefang over 
skrider skel m.v. indtil 18.06.2027. 
Påtaleberettiget: Jysk Vindkraft A/S + ejer af 
delarealet (nu matr.nr. 1ac Sdr. Bork By) 
 
Matr.nr. 213, Sdr. Bork Mærskenge 

Tinglyst: 05.03.1998 
Titel: Dok om færdselsret mv. 

Påtaleberettiget: 
 
Matr.nr. 213, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 19.03.1998 
Titel: Dok om færdselsret mv. 

Påtaleberettiget: 
 
Matr.nr. 204a, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 11.04.1997 
Titel: Dok om vindmøller mv.  
Påtaleberettiget: Tidl. Jordbrugskommission (nu 

LBST) 
 
Matr.nr. 204a, Sdr. Bork Mærskenge 
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Tinglyst: 02.12.1997 
Titel: Dok om færdselsret mv, at tåle at vind-
møllens vingefang overskrider skel mv indtil 
18/6-2027. 

Påtaleberettiget: 204b og 204a 
 
Matr.nr. 213, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 19.03.1998 
Titel: Dok om færdselsret mv. 
Påtaleberettiget: 204a, 204c, 209 og 213 
 

Matr.nr. 164a, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 18.01.1993 
Titel: Leje- og brugskontrakt til Jysk Vindkraft 

A/S ang vindmøller mv, Prioritet forud for pante-
gæld, misligholdelseserklæring. 
Påtaleberettiget: Jysk Vindkraft A/S eller den 

som har fået overdraget nærværende kontrakt. 
 
Matr.nr. 204b, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 11.04.1997 
Titel: Dok om vindmøller mv. 
Påtaleberettiget: Tidl. Jordbrugskommission (nu 
LBST) 

 
Matr.nr. 204b, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 08.10.1997 
Titel: Bet ved ophør af 204C som vindmøllepar-
cel. 
Påtaleberettiget: Tidl. Jordbrugskommission (nu 

LBST) 

 
Matr.nr. 204b, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 02.12.1997 
Titel: Dok om færdselsret mv, at tåle at vind-
møllens vingefang overskrider skel mv indtil 
18/62027. 

Påtaleberettiget: 
 
Matr.nr. 209, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 05.03.1998 
Titel: Dok om færdselsret mv. 
Påtaleberettiget: 3a, 2c, 1v, 1q, 1y og 1s 
 

Matr.nr. 209, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 19.03.1998 

Titel: Dok om færdselsret mv. 
Påtaleberettiget: 204a, 204c, 209 og 213 
 
Matr.nr. 189a, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 19.12.1996 

Titel: Lokalplan nr. 59 
Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
Matr.nr. 189a, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 11.04.1997 
Titel: Dok om vindmøller mv, 

Påtaleberettiget: Tidl. Jordbrugskommission (nu 
LBST) 
 

Matr.nr. 189a, Sdr. Bork Mærskenge 
Tinglyst: 02.12.1997 
Titel: Dok om færdselsret mv, pligt til at tåle, at 
vindmøllens vingefang overskrider skel mv indtil 

18/6 2027 
Påtaleberettiget: 189a og 189b 
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Lokalplanområdets afgrænsning vist med rød. 

 

 

 

 

Indledning  

  
I henhold til Lovbekendtgørelse af Lov om plan-
lægning, Miljøministeriets (LBK nr. 1157 af 

01/07/2020 med senere ændringer), fastsættes 
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte om-
råde. 

Det fremgår af Planlovens § 15, hvad der kan 
træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokal-

planens bestemmelser suppleres af bestem-
melse i anden lovgivning navnlig byggeloven – 
herunder bygningsreglementet. 

  
Lokalplanens bestemmelser er bindende og regi-
streres i Plandata.dk. 
 

Lokalplanens bindende bestemmelser står i ven-
stre margen. 

I højre margen – med kursiv – er der korte sup-
plerende kommentarer til de enkelte bestem-
melser. 

Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbe-
stemmelser og er således ikke bindende. 
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1. Formål  

  
Lokalplanens formål er at sikre: 
 

at området kan anvendes til opstilling af 5 test-
vindmøller med en totalhøjde på op til 180 me-
ter samt dertilhørende nødvendige vejadgange, 
tekniske anlæg, herunder målemaster, elforsy-
ningsanlæg og lignende, samt transformatorsta-
tion og koblingsstation, 

 
at arealet udlægges til test og udvikling af store 

vindmøller på en måde, der udnytter de egnede 
områder til forsøgsmøller bedst muligt.  
 
at der gives mulighed for at teste både udven-
dige og indvendige komponenter på henholdsvis 

nacellen og møllevingerne.  

 

 
at der kan være, mindre variationer i møllernes 
indbyrdes udseende, under hensyntagen til den 
landskabelige påvirkning.   

 

  
at der kan ske en optimal udnyttelse af vindres-
sourcerne i området, 
 
at minimere anlæggets genevirkninger ved na-
bobeboelse og omgivelser, 

 

 
at der fortsat kan drives landbrug i området samt 
sikre at vindmøllerne etableres, så de ikke hin-
drer eller tager skade af eventuelle vandstands-
stigninger i området. 
 
at der ikke sker skade på vandløb, beskyttede 

naturarealer samt plante- og dyrearter. 

 

  

2. Område og zonestatus  

  
2.1. Matrikeloversigt 
Lokalplanens område er vist på Bilag 1. 

.  

  

Lokalplanområdet omfatter hele eller delvise 

matrikelnummer 1ac, 1ae, 1ag, 1c, 1g, 1h, 1i, 
1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1v, 1x, 1y, 13a, 16b, 17a, 
29æ, 43l, 61, 62a, 62c Sdr. Bork By, Sdr. Bork 
og 2c, 2d, 152, 164a, 170b, 188, 189a, 189b, 
193b, 193c, 193e, 199a, 199b, 204a, 204b, 
209, 213, 317a, 382a Sdr. Bork Mærskenge, 

Sdr. Bork samt alle parceller eller delnumre, der 
udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for 
lokalplanens område. 

Lokalplanområdet udgør ca. 35 ha. 

 

 
Der er landbrugspligt på alle ejendomme i lo-
kalplanområdet. 
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2.2. Zoneforhold 
Området ligger i landzone og skal forblive i 
landzone. 

 

 
 

2.4. Bonusvirkning   
Lokalplanen erstatter, jævnfør planlovens §15, 
stk. 4, de tilladelser til bebyggelse, anlæg og 
udstykning i landzonen jævnfør § 35, stk. 1 
(landzonetilladelse), der er nødvendig for lokal-
planens virkeliggørelse på betingelse af, at føl-

gende vilkår er opfyldt: 
 

 Ophører brugen af vindmøllerne og må-

lemasten skal vindmøllerne og målema-
sten, inkl. fundamenter, tekniske anlæg 
og installationer samt arbejdsarealer og 

veje, der alene anvendes til vindmøl-
lerne, fjernes af mølleejer inden ét år 
efter, at driften er ophørt. Arealer, der 
før vindmøllerejsningen var landbrugs-
arealer, skal af mølleejer retableres til 
landbrugsmæssig drift. Dette skal ske 
uden udgift for det offentlige, det vil 

sige at stabilgrus og andet vejmateriale 
skal fjernes. 

 
Hvis fjernelse og reetablering ikke er 
sket inden ét år, kan kommunen lade 
arbejdet udføre for grundejerens reg-

ning. 

 
 Hvis vindmøller skal udstykkes på selv-

stændig parcel, skal der på ejendom-
men tinglyses en deklaration med Ring-
købing-Skjern Kommune som påtalebe-
rettiget om, at ejendommen skal sam-

menlægges med den omgivende lands-
brugsjord senest et år efter, at vindmøl-
len er nedtaget eller ophørt med at pro-
ducere strøm til el-nettet. Ligeledes be-
tinges det, at det tinglyses, at møllevin-
gerne må overstryge naboejendommen. 

 

Udgiften ved tinglysningen afholdes af 
mølleejer. 

Med denne bestemmelse skal der ikke søges om land-
zonetilladelse for at udføre byggeri og anlæg, som er 
beskrevet i lokalplanen. 
I forbindelse med udstedelse af byggetilladelse til op-
førelse af de i §5 og §6 nævnte anlæg, vil kommunen 

som vilkår for tilladelserne kræve, at der tinglyses 
deklaration om de nævnte forhold. 
 

Vindmøllerne og målemasten, inklusive fundamenter 
og tekniske anlæg og installationer vil efter endt drift 
blive betragtet som affald. Affald skal bortskaffes i 

henhold til den til enhver tid gældende miljølovgiv-
ning. 
 
Hvis grundejeren ønsker at fundamenter eller dele 
heraf skal forblive liggende i jorden efter at møllen 
tages ud af drift, skal grundejeren søge om tilladelse 
hertil efter den til enhver tid gældende miljølovgiv-

ning. Det er miljømyndigheden på nedtagningstids-
punktet, der tager stilling til, om den vil tillade at dele 
af fundamentet, bliver liggende. 
 
Et eventuelt krav om fjernelse af fundamenter vil 
blive pålagt grundejeren. Ringkøbing-Skjern Kom-

mune anbefaler, at grundejeren indgår en privat 

retslig aftale med mølleejeren om fjernelse af vind-
møllen inkl. fundamenter og tekniske installationer 
efter endt drift, f.eks. i form af en bankgaranti. 

 
Vilkåret vedr. udstykning sikrer, at der i landzone 
ikke opstår enkelte små parceller uden tilhørsfor-

hold til anden ejendom. 

  

3. Arealanvendelse  

3.1. Overordnet 
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til 
vindmølledrift og til udvikling og test af vindmøl-
leanlæg. 

 

 

3.2 Detaljeret 
Inden for lokalplanområdet kan der placeres op 
til 5 vindmøller og op til 2 målemaster. Der kan 
anlægges tilhørende adgangsveje, arbejds- og 

 
Det forudsættes at de eksisterende 19 vindmøller in-
denfor lokalplanområdet nedtages i forbindelse med 

opførelsen af de fem nye testvindmøller.  
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vendepladser, samt opføres op til 4 teknikbygnin-
ger eller tilsvarende tekniske anlæg, der er nød-
vendige for møllernes drift. 
 

Inden for lokalplanområdet kan der desuden op-
føres elforsyningsanlæg og lignende, herunder 
transformatorstation og koblingsstation. 

 
3.3 Ikke anvendt areal 

Arealer, der ikke anvendes til det nævnte i § 
3.2, skal anvendes til landbrug og skovbrug el-
ler henligge som natur. 

 

Bestemmelsen skal sikre, at der ikke inddrages mere 
landbrugsjord end nødvendigt som følge af vindmøl-
leprojektet. Bestemmelsen har ikke til hensigt at 
indskrænke de anvendelsesmuligheder, der i øvrigt 
er muligt i det åbne land. 

  

4. Udstykning  

  

4.1 Parceludstykning af vindmøller 

Hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig 
parcel. Hver parcel skal have et grundareal sva-
rende til minimum vindmøllens fundament, og 
maksimum vindmøllens rotorareal.  

 

Bestemmelsen giver mulighed for, at arealet ved den 
enkelte vindmølle kan udstykkes til en selvstændig 
parcel. 

  
4.2. Parceludstykning transformatorstation 
Transformatorstationen kan udstykkes til en 
selvstændig parcel, med et grundareal svarende 
til byggefeltet på kort bilag nr. 3.  

 
Bestemmelsen giver mulighed for, at arealet ved 
transformatorstationen kan udstykkes til en selv-
stændig parcel. 

 
 

 

5. Bebyggelsens placering og 

omfang 

 

  
5.1. Antal og placering 

Inden for lokalplanområdet må der maksimalt 

etableres 5 vindmøller, to målemaster og tilhø-

rende teknikbygninger og adgangsveje samt en 

transformatorstation. Vindmøllerne må ikke 

have vingeoverslag uden for lokalplanområdet. 

 
Kommunen ønsker at vindressourcerne udnyttes op-
timalt i området ved at alle vindmøllerne opstilles. 
 

  
5.2. Byggefelter 
Der udlægges byggefelter, som vist på bilag nr. 

3. 
 

Vindmøllerne skal placeres indenfor de viste 
byggefelter på bilag 3. Byggefeltet for den en-
kelte mølle udgør en cirkel med en diameter på 
30 meter. 
 

Målemaster og transformatorstation skal place-
res indenfor byggefelter vist på bilag 3. 
 

 
Uanset denne bestemmelse må vindmøllerne ikke pla-

ceres nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens to-
talhøjde eller de til enhver tid gældende regler herfor. 

P.t. Bekendtgørelse nr. 1590 om planlægning for og 
landzonetilladelse til opstilling af vindmøller af 10-12-
2014. 

 

5.3 Opstillingsmønster 

Vindmøllerne skal placeres på en ret linje. Afstan-

den skal være ca. 435 meter mellem de østligste 

og ca. 450 meter mellem de vestligste. Ud over 
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denne variation må der maksimalt være en vari-

ation på 5 % af de angivne afstande.  

 
Målemasterne skal opstilles på en linje der er 
parallel med møllerækken. 
 
5.4 Dimensioner - totalhøjde 
Vindmøllernes totale højde fra terræn til vinge-

spids i højeste position må maksimalt være 180 
meter. 
 
Rotordiameteren på vindmøllerne må maksimalt 
være 162 meter og minimalt være 136 meter. 

 

 
Ved terræn forstås terrænkote efter eventuel nødven-

dig regulering. 

 
 
 

5.6 Dimensioner - ensartethed 
Alle møller indenfor vindmølleområdet skal have 

ens proportioner, herunder ens totalhøjde og 
ens harmoniforhold mellem navhøjden og rotor-
diameteren. 

 
Bestemmelsen har til hensigt at sikre at vindmøllerne 

fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet. 

  
5.7 Byggebestemmelser  
Uanset bestemmelser i medfør af byggeloven 

om bebyggelseshøjde i forhold til afstand til vej, 
naboskel, sti og anden bebyggelse, må vindmøl-
lerne opføres med den totalhøjde, der er anført i 
§ 5.4 

 

  
5.9 Teknikbygninger 
Der kan opføres op til 4 fælles teknikbygninger i 

forbindelse med nettilslutningen af vindmølle-

området. 
 
Teknikbygningerne må maksimalt have et 
grundareal på 80 m2 og en højde på 3,5 meter. 
 
Teknikbygningerne skal placeres i umiddelbar 

nærhed af møllerne. 
 

 
Der forventes at være behov for op til 4 teknik byg-

ninger, til koblingsstation og overvågning. 

5.10 Elforsyningsanlæg 
Der kan opføres elforsyningsanlæg og lign., her-
under transformatorstation og koblingsstation 
på et grundareal på maksimalt 1200 m2 inden-

for det viste byggefelt på bilag 3. 

 
Den enkelte vindmølles transformere skal indbygges i 
selve konstruktionen, mens transformerstationen 
med dertil knyttede elforsyningsanlæg varetager 

transformationen fra 10 kV til 60 og evt. 150 kV. 
  
Elforsyningsanlæg og lignende, herunder trans-
formatorstation og koblingsstation kan rumme 

de nødvendige transformere for vindmøllepar-
kens tilslutning til højspændingsnettet. Anlæg-
gets bygninger må maksimalt være 5 meter 

over terræn. Dog kan der være op til 6 master 
eller afspændingsgalger i en højde af 7,6 meter 
fra sokkel, hvorpå der trækkes en jordtråd. Git-
termasterne må opføres med en dimension af 
maksimum 60 x 60 cm. Lynafleder må være op 
til 11 meter.  

 

  

5.13 Målemast  
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Der kan opføres to målemaster på maksimalt 
130 meter på det på kortbilag 3 viste område. 
Masterne skal fjernes efter endt brug.  
 

Målemasterne skal udføres som en gittermast 
uden barduner. 
 

Målemaster opstilles til brug for måling af vind og an-
dre meteorologiske forhold. Målemasterne vil som ud-
gangspunkt stå i en begrænset tidsperiode, det er 
uvist hvor mange år. 

5.14 Fundamenter 
Fundamenterne til vindmøllerne skal tildækkes, 
så højst 1 meter af vindmøllernes sokkel er over 
terræn. 
 

Fundamenterne til hhv. vindmøller målemaster 
og transformerstation skal konstrueres, så de 

kan tåle permanent at stå under vand, og såle-
des at deres bæreevne og funktionalitet er in-
takt. Fundamentet til transformerstationen skal 
etableres således at eventuelt oliespild kan op-

samles og holdes indenfor betonfladen. 

 
Møllerne placeres ikke i samme terrænkote. For at re-
ducere niveauforskellen kan der justeres på sokkel-
højderne, så navene stort set kommer til at ligge på 

linje.  
Der skal i projekteringen indberegnes mulighed for de 
ændrede jordbundsforhold, der kan opstå som følge 

af, at området oversvømmes. 
 

6. Bebyggelsens udseende  

  

6.1 Generelt 

Alle vindmøller skal have samme overordnede 

udseende. Det vil sige samme lysegrå farve, 

proportioner og tårnkonstruktion. Der må være 

mindre variationer i udseende mellem de en-

kelte møller, som forskellige mindre elementer 

på vinger eller nacellen. Rotorerne skal have tre 

vinger og omdrejningsretningen skal være med 

uret set med ryggen mod vinden. 
 

 
Bestemmelsen har til hensigt at sikre at vindmøllerne 
fremtræder ensartede. Samtidig skal det sikres at der 
kan testes enkeltdele på vindmøllerne og der tillades 
derfor mindre variationer i møllernes udseende.  

6.2 Tårn 
Vindmølletårnene må kun opføres som ensar-
tede koniske, lukkede rørtårne uden markerede 
indsnævringer. 

 

  

6.3 Farve 
Vindmøllernes tårn, nacelle (generatorhus) og 

rotor med vinger skal fremstå i samme lys grå 
farve. Af hensyn til flysikkerheden skal farven 
være lysegrå, ikke mørkere end RAL 7035. 

 
Farven RAL 7035 er en lys grå farve, som dels er god-
kendt som den mørkeste, som Trafikstyrelsen vil god-
kende af hensyn til synlighed for lufttrafik, dels den ly-
seste, som Ringkøbing-Skjern Kommune vil godkende 
for at vindmøllerne ikke skal blive alt for lyse i forhold 

til omgivelserne. 

  

6.4 Vinger 
Vingerne må maksimalt have et glanstal på 30 
for at undgå refleksion. 
 

 

6.5 Reklamer/logo 
Der må ikke opsættes reklamer eller skilte in-
denfor lokalplanområdet. Dog tillades et mindre 
firmalogo på hver side af den enkelte mølles na-
celle (generatorhus). Hvis møllerne forsynes 
med logo, skal det være ens på begge sider og 
på alle møllerne. 

 
Bestemmelsen skal sikre, at der ikke opsættes vind-
møller med påfaldende store reklamer og logoer, da 
det vil øge synligheden af vindmøllerne 
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6.6 Lys 
Vindmøllerne kan afmærkes af hensyn til lufttra-
fikken efter krav fra Trafikstyrelsen i henhold til 
de til enhver tid gældende regler. 

 
Anden permanent belysning af møllerne med til-
hørende anlæg er ikke tilladt. 
 

 
Lysafmærkning af vindmøllen forventes at bestå af 

mellemintensivt hvidt blinkende lys på toppen af na-
cellen, samt lavintensivt rødt fast lys på midten af 
vindmøllen. I de mørke timer vil det hvide lys erstat-
tes af rødt lavintensivt fast lys. Målemasten vil blive 
afmærket med lavintensivt fast rødt lys øverst på ma-
sten.  

6.7 Teknikbygninger og transformatorsta-

tion 
Teknikbygninger samt elforsyningsanlæg og 
lign., herunder transformatorstation og kob-
lingsstation jf. § 5.9 til 5.10 skal udføres i neu-
trale farver, der videst muligt falder ind i omgi-

velserne og afskærmes af beplantning i mindst 

samme højde som byggeriet. Transformersta-
tion skal stå på betonbund med kant der kan 
danne et opsamlingskar til oliespild. Bund og 
opsamlingskar dimensioneres i forhold til hvor 
meget olie der er i den konkrete transformer. 

 

  

7. Ubebyggede arealer  

  
7.1 Generelt 
Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til ad-
gangsveje, arbejds- og vendepladser, skal så 
vidt muligt fortsat anvendes til land- eller skov-
brugsformål. 
 

Ubebyggede arealer og arbejdsarealer, som ikke 
kan anvendes som land- eller skovbrugsformål, 
skal gives et ordentligt udseende ved tilsåning, 
beplantning eller henligge som naturareal. 

 
 
 
 
 
 

Det kan for eksempel være arealer, som er svært til-
gængelige med landbrugsmaskiner. 

  
7.2 Faste hegn 
Der må ikke etableres faste hegn omkring vind-

møllerne, men det er tilladt omkring elforsy-
ningsanlæg jf. § 5.10. Ved elforsyningsanlæg 
skal hegningen ske indenfor beplantning. 

 

  

7.3 Terrænregulering 

Der må højst foretages terrænregulering på +/- 

0,5 meter i forhold til eksisterende terræn ved 

opstilling af vindmøllerne. 

 

Ved transformatorstationen og adgangsvejene 

må der foretages terrænregulering på +/- 1 me-

ter. 
 

Terrænreguleringer skal udføres med bløde 
overgange, så det færdige terræn fremstår som 
en naturlig del af landskabet. 

 

  

8. Veje, stier og parkering  

  
8.1 Vejbetjening  



Planbestemmelser 
Lokalplan nr. 444  

Testvindmøller ved Sønder Bork 

31 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Tarmvej. Vej-
adgang til vindmøllerne skal etableres i princip-
pet som vist på bilag 3 

Ingen bestemmelser om stier og parkering. 
 

  

8.2 Adgangsveje 
Veje må maksimalt have en kørebanebredde på 
7 meter. Vejene skal udføres med en kørefast 
belægning. 
 
Adgangsvejene må hæves med maksimum 1 
meter, for at sikre adgangen til vindmøllerne, 
hvis planområdet omdannes til vådområde. 

 
Som kørefast belægning kan anvendes grus eller ma-
terialer, som genanvendes i medfør af de til enhver 
tid gældende regler herfor. P.t. bek. 1672 af 15-12-
2016 om anvendelse af restprodukter og jord til 
bygge- og anlægsarbejder. 
 

  
8.3 Arbejdsarealer 

I tilknytning til den enkelte vindmølle må der 
anlægges et arbejdsareal i hele møllens levetid 
på maksimalt 1.000 m2 i princippet som vist på 
kortbilag 3. Arbejdsarealerne skal udføres med 

en kørefast belægning, jf. §. 8.2. I anlægsfasen 
må der midlertidigt anlægges et større arbejds-
areal på yderligere 500 m2. Arealet skal retable-
res til eksisterende anvendelse, når anlægsar-
bejdet og alle testaktiviteter er gennemført 
 

 

En arbejds-/vendeplads er et areal med fast belæg-
ning, som anvendes af større kraner i forbindelse med 
opsætning og nedtagning af mølledele dels i anlægs-
fasen, dels i møllens driftsperiode 

8.4 Belysning 
Der må ikke etableres permanent belysning af 

adgangsveje eller arbejds- og vendepladser. 

 

  

9. Tekniske anlæg  

  
9.1 Elkabler 
Alle ledningsanlæg skal udføres som jordlednin-
ger. 

 
Ledningsanlæg skal kunne tåle at stå permanent 
under vand. 

 

  
9.2 Nettilslutning 

Nettilslutning skal ske via jordkabler. 
 

  

10. Miljø  

 Ingen bestemmelser 

11. Grundejerforening  

 Ingen bestemmelser 

  

12. Betingelser for, at ny bebyg-

gelse må tages i brug 

 

  
12.1 Generelt 
Før nye vindmøller tages i brug skal området 
være ryddet for byggeaffald og med tilsåning el-
ler belægning være givet et ordentligt ud-

seende, jf. § 7. Skærmende beplantning af 

Med ’ordentlig’ menes i denne sammenhæng rydde-
ligt og velholdt 
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eventuelle teknikbygninger og transformersta-
tion skal ligeledes være etableret, inden ibrug-
tagning af vindmøllerne, jf. § 6.7 
  

13. Lokalplan og byplanvedtægt  

  
13.1. En del af lokalplanområdet er omfattet af 
Lokalplan nr. 059 fra tidligere Egvad Kommune. 
Lokalplan nr. 059 vil blive ophævet ved endelige 
vedtagelse af forslaget om ophævelsen af lokal-
plan nr. 59.  

 

  

14. Servitutter  
  
  
  
14.1. Ophævelse af servitutter 
Der ophæves ingen tilstandsservitutter i forbin-
delse med vedtagelsen af denne lokalplan.  

 

 

  

  

15. Retsvirkninger  

  
Midlertidige retsvirkninger  
Når forslaget til lokalplan er offentliggjort, må 

de ejendomme, der er omfattet af forslaget, 
ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe 
indholdet af den endelige plan. 

Da forslaget til lokalplan kan blive ændret ved Byrå-

dets endelige vedtagelse, omfatter bestemmelsen 
også bebyggelse og anvendelse af bebyggelse, der er 
i overensstemmelse med forslaget. 

  
Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1, et 

midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse 
og ændring af anvendelsen. Den eksisterende 
lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 
som hidtil. 

 

  
De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lo-

kalplanen er endeligt vedtaget og vedtagelsen 
er offentliggjort, dog højst et år efter offentlig-
gørelsen. 

Efter udløbet af indsigelsesfristen i forbindelse med 

den offentlig høringsperiode kan Byrådet eventuelt 
give tilladelse til, at en ejendom udnyttes i overens-
stemmelse med forslaget. 

  
 
Endelige retsvirkninger 

 

Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet 

og vedtagelsen er offentliggjort, må der ikke 
retligt eller faktisk etableres forhold i strid med 
planens bestemmelser. 

En lokalplan medfører ikke “handlepligt”. Det betyder, 

at eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hid-
til. Men når ejerne eller brugerne af en ejendom øn-
sker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, 
bygge om m.v. - så skal ændringerne være i overens-
stemmelse med lokalplanen. 

Dispensationsmuligheder  
Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, 

hvis dispensationen ikke er i strid med princip-
perne i planen. Mere omfattende afvigelser kan 
kun foretages ved at udarbejde en ny lokalplan. 

Dispensation kan kun meddeles efter forudgående na-

boorientering, med mindre Byrådet skønner, at en så-
dan orientering er af underordnet betydning for de 
personer og foreninger, der skal orienteres. 

  
Overtagelsespligt  
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Da der ikke er handlepligt medfører en lokalplan 
som altovervejende hovedregel ikke erstat-
ningspligt for kommunen. Men, hvis en ejendom 
er udlagt til et offentligt formål i en lokalplan, så 

kan ejeren under visse forudsætninger forlange 
ejendommen overtaget af kommunen mod er-
statning.  
  
I henhold til planlovens § 47, kan der foretages 
ekspropriation af privat ejendom eller rettighe-
der over ejendomme, når ekspropriationen er af 

væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en 
lokalplan. 
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Forslag til lokalplan 
Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd/Teknik og Miljøudvalg i henhold til § 24 i Lov 
om planlægning, den       2021.  

 
 
 

 
 Hans Østergaard/John G. Christensen  Jens Peter Hegelund Jensen/Niels Peter V. Lauridsen 
 Borgmester/Formand for Teknik- og Miljøudvalget  Kommunaldirektør/Fagchef for Land, By og Kultur 
 
 
 

Endelig lokalplan 
Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd/Teknik- og Miljøudvalg i henhold til § 27 i Lov 
om planlægning, den       2021. 

 
 
 

 
 Hans Østergaard /John G. Christensen  Jens Peter Hegelund Jensen/ Niels Peter V. Lauridsen 

 Borgmester/Formand for Teknik- og Miljøudvalget  Kommunaldirektør/Fagchef for Land, By og Kultur 
 

 
 

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

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

 

 



Matrikelkort: Bilag 1 
Lokalplan nr. 444 

Vindmøller ved Sønder Bork 

 

35 

 

 

 
 

 



Eksisterende forhold: Bilag 2 
Lokalplan nr. 444 
Testvindmøller ved Sønder Bork 

36 

 
 

 

 
 

 
 
 



Arealanvendelse: Bilag 3 
Lokalplan nr. 444 
Testvindmøller ved Sønder Bork 

 

37 

 


	Tekst69
	Tekst74

