
 

Projekttilladelse 

Nedenstående er et udkast til en projekttilladelse, som efter en endelig vedtagelse af lokalplan 444 og 

kommuneplantillæg 15 meddeles til ansøger. Udkastet til projekttilladelsen sendes i offentlig høring 

sammen med planforslag.  

Ringkøbing-Skjern Kommune har på Byrådsmøde den XX.XX.XXXX vedtaget tillæg nr. 15 til 

Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 27 for et område til testvindmøller ved Sdr. Bork. Samtidig 

besluttede Byrådet at meddele tilladelse til projektet, som er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten 

”Testvindmøller ved Sdr. Bork, Miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt”, juli 2021.  

I forlængelse af Byrådets beslutning meddeler Ringkøbing-Skjern Kommune hermed projekttilladelse 

til etablering af fem testvindmøller, to målemaster, adgangsveje samt tilhørende teknikbygninger og 

transformerstation i medfør af § 25 i Miljøvurderingsloven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering 

af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Tilladelsen meddeles på baggrund af bygherres ansøgning af 12. maj 2017, miljøkonsekvensrapport 

samt resultater af de høringer der er foretaget.  

Projekttilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter at den er meddelt, eller ikke 

har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. 

 

Offentlig høring 

Miljøkonsekvensrapporten og udkast til projekttilladelse har sammen med forslag til 

kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til Lokalplan nr. 444 været i offentlig høring i 8 uger fra den 

XX.XX.XXXX til den XX.XX.XXXX.  

I høringsperioden er der indkommet XX høringssvar. Høringssvarene omhandler følgende emner: XX. 

Behandlingen af høringssvarene fremgår af den sammenfattende redegørelse.   

 

Vilkår for tilladelsen 

Projekttilladelsen meddeles på baggrund af projektansøgning fra Sdr. Bork Vindkraft K/S samt 

miljøkonsekvensrapporten.  

Vilkårene tager udgangspunkt i de miljøpåvirkninger, som miljøkonsekvensrapporten afdækker. 

 

VVM-tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

1. Opstilling, drift og nedtagning af vindmøllerne samt retablering af arealer skal foregå som 

beskrevet i Lokalplan nr. 444 og Tillæg nr. 15 og den tilhørende miljørapport.  

2. De 19 eksisterende vindmøller skal nedtages inden nettilslutning af den første mølle. 

3. Inden den enkelte vindmølle idriftsættes, skal der installeres et softwareprogram i møllen, så 

ingen nabobeboelser udsættes for skyggekast i mere end ti timer årligt samlet set fra 

vindmøllerne, beregnet som reel skyggetid efter WindPRO, Shadow-programmet eller et 

tilsvarende program. 

4. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for olieudslip fra vindmøllerne. Beredskabsplanen skal 

godkendes af Ringkøbing-Skjern Kommune, inden den første vindmøller sættes i drift.  



 

5. Der skal udføres støjmåling ved først givne lejlighed efter idriftsættelse af møllerne, hvor 

vindforholdene svarer til kravene i bekendtgørelse nr. 135 af 7. februar 2019 om støj fra 

vindmøller (eller de til enhver tid gældende regler herfor). Støjmålingerne skal udføres som 

beskrevet i bekendtgørelsen. Resultaterne skal indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune, så 

snart de foreligger. Støjmålingen skal så vidt muligt foretages senest tre måneder efter 

idriftsættelse. 

6. Etablering af fundamenter og opstilling af vindmøllerne må ikke begrænse eventuel fremtidigt 

ophør af den kunstige afvanding i området. Det skal sikres, at fundamenterne stadig har den 

rigtige lasteevne og at vindmøller, transformerstation og tekniske installationer, herunder 

kabler kan tåle påvirkningen efter evt. vandstigning. Adgangen til møllerne skal endvidere 

sikres. Der skal etableres afværgeforanstaltninger, som beskrevet Lokalplan nr. 444og Tillæg 

nr. 15 og i den tilhørende miljørapport.  

7. Projektansøger forudsættes at opfylde de politisk vedtagne kriterier for projektets 

gennemførelse. 

8. Opsætning af nye møller eller ændring af mølledele, skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern 

Kommune.  

9. Ændringer, jf. vilkår 8, der medfører ændrede støjforhold, skal ved konkret støjberegning 

meddeles Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 
Andre tilladelser mv. 
 
Projekttilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets 
realisering jf. ovenstående forudsætninger. 
 

Klagevejledning 
 
Klagevejledning Afgørelsen kan i henhold til § 49 i Miljøvurderingsloven, Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.  
 
Klagefristen er fire uger og udløber den XX.XX.XXXX.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via 
Klageportalen, som du finder ved at søge efter ”klageportal” på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du 
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, som du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 
indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet og når du har indbetalt et gebyr på 900 kr. for 
privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder eller organisationer til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Du betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Miljø- og Fødevareklagenævnet 
skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige 
grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 
anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes.  
 
Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter 
offentliggørelsen af denne afgørelse.  
 



 

Klageberettigede er Miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 

varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, 

som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer jf. 


