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Forord  
Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til testvindmøller ved Sønder 
Bork. 
 
Kommuneplantillægget består af: 
En redegørelse, der beskriver planens baggrund og formål. 
Bestemmelser med tilhørende kort, der omhandler ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og der 
regulerer rammerne for lokalplanlægningen. 

 

Redegørelse 

 
Baggrund og formål 
Dette tillæg til kommuneplanen er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 444 efter et ønske om at 
opføre et testvindmølle anlæg syd for Sønder Bork. 
Området er på ca. 35 ha, og bruges i dag til landbrugsjord og teknisk anlæg i form af 19 vindmøller. For 
dele af området er kommuneplanramme nr. 00ta086 gældende. Ved vedtagelse af kommuneplantillæg 

nr. 15 vil ramme område 00ta086 ændres. Herudover udlægger kommuneplantillægget en ny støjkonse-
kvenszone. Da der vil være støjpåvirkning i Varde Kommune vil Ringkøbing-Skjern Kommune anmode 
Varde Kommune om at udlægge en støjkonsekvenszone.  
 

Der været gennemført en foroffentlighedsfase med høring af berørte myndigheder og offentligheden for 
både miljøkonsekvensrapporten samt kommuneplantillæg, lokalplan og tilhørende miljørapport. 

 

Der har i forbindelse med kommuneplantillægget være afholdt en foroffentlighedsfase til indkaldelse af 
forslag og ideer. Høringen forløb over 5 uger fra mandag den 26. november til mandag den 31. december 
2018. 

Her havde privatpersoner, virksomheder, foreninger, organisationer og myndigheder mulighed for at 
komme med bemærkninger og forslag til det fremtidige plangrundlag for det ansøgte projekt.  

Relevante myndigheder er desuden blevet hørt som en del af foroffentlighedsfase. 

I høringsperioden er der indkommet besvarelser med forslag og idéer. 

Forslagene og idéerne omhandler primært:  

 

 Støj og skyggepåvirkning 
 Påvirkning af helbred og sundhed 

 Påvirkning af landskabet 
 Påvirkning af biodiversiteten 
 Risiko for færdsel i nærheden af vindmøllerne 

 
Ringkøbing-Skjern Kommune er ansvarlig for godkendelse af miljøkonsekvensvurderingen, for udarbej-
delsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt for miljøvurderingen af planforslagene. 

 

Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede på mødet den 2. oktober 2018, at der 
kan igangsættes udarbejdelse af plangrundlag for et område til testvindmøller med en totalhøjde på 180 
meter. 
 
Forholdet til kysten 
Området ligger udenfor kystnærhedszonen.  

 
Natura2000 
De nærmeste Natura 2000 områder er placeret ca. 2 km fra planområdet og er fuglebeskyttelses-
området ved Ringkøbing Fjord samt Habitatsområdet Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Ud fra 
Miljøkonsekvensrapportens redegørelse for fuglebeskyttelsesområdet og Habitatsområdet samt af-
standen til områderne, vurderes det, at vindmøllerne ikke vil påvirke Natura2000 områderne.   
 

Bilag IV-arter 

Der er i miljøkonsekvensrapporten foretaget undersøgelser af forekomsten af bilag IV arter i lokal-
planområdet og nærområdet. Alle møller er placeret i åbent landbrugslandskab langt fra egnede 
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ynglesteder for flagermus. Derfor vurderes flagermus ikke at blive påvirket væsentligt af planlæg-
ningen. Der er ikke observeret andre bilag IV-arter i området.  

 
Miljøvurdering 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3j (anlæg til ud-

nyttelse af vindkraft til energiproduktion, vindmøller bortset fra enkeltstående vindmøller i landzone med 

en totalhøjde på 25 meter. (Husstandsmøller)). Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at planforsla-

gene er omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt. jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1.  
 
Miljørapporten indeholdende miljøvurderingen af lokalplan 658 og kommuneplantillæg nr. 15 ligger i et 
selvstændigt dokument. 
 

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens afsnit III om miljøvurdering mv.af konkrete 

projekter. Bygherren har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet. Rapporten ligger i et selv-
stændigt dokument.  
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Bestemmelser 
Kommuneplanens retningslinje nr. 19 for vindmøller fastsætter at der i forbindelse med planlægning for 
vindmøller skal udlægges en støjkonsekvenszone. Støjkonsekvenszonen afgrænses ud fra den beregnede 
støj påvirkning af området. Støjkonsekvenszonen fra de eksisterende vindmøller udtages fra Ringkøbing-
Skjern Kommuneplan 2021-2033.  
 
Støjkonsekvenszonen skal sikre, at der ikke bliver etableret støjfølsom anvendelse, som f.eks. boliger jf. 
planlovens § 15a, indenfor det støjbelastede område. 

 
 
 

 
Figur 1: Støjkonsekvenszoner omkring vindmølleområde 00ta086 ved Sønder Bork (vist med rød streg). De eksisterende 
vindmøller langs Tarmvej indgår også i støjberegningen, der ligger til grund for støjkonsekvenszonerne. I zone A må der 
ikke opføres nye enkeltboliger i det åbne land eller støjfølsom arealanvendelse. I zone B må der ikke opføres støjfølsom 
arealanvendelse. Dele af zonen, der ligger uden for kommunegrænsen udlægges ikke. Støjkonsekvenszoner i Varde 

Kommune udlægges på et senere tidspunkt. 
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Bestemmelser 
I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændrin-
ger) foretages følgende ændring af Kommuneplan 2021-2033: 
 
Kortet til retningslinje 1 i afsnittet ”Vindmøller” ændres 
Den eksisterende retningslinje 1 i Kommuneplan 2021-2033 i afsnittet ”Vindmøller” lyder som følger:  
 
”Nye vindmøller kan kun placeres i vindmølleområder, som kommuneplanen udlægger. Se kortet.” 

 
På det tilhørende kort til retningslinje 1 ændres rammeområde 00ta086. 
 
Kortet til retningslinje 4 i afsnittet ”Støjbelastede arealer og øvrige konsekvenszoner” ændres 

 
Den eksisterende retningslinje 4 i Kommuneplan 2021-2033 i afsnittet ” Støjbelastede arealer og øvrige 
konsekvenszoner” lyder som følger:  

 
”Omkring planlagte vindmølleområder udlægges støjkonsekvenszoner, som vist på kortet 
 

a) Indenfor zone A må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødven-
digt for jordbrugserhvervene, ikke etableres ny beboelse i det åbne land. Endvidere må der 
ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse. 

 
b) Indenfor zone B må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødven-
digt for jordbrugserhvervene og beboelse i det åbne land, ikke etableres ny støjfølsom are-
alanvendelse.” 

 
På det tilhørende kort tilføjes en støjkonsekvenszone jf. figur 1. 

 

Eksisterende rammebestemmelser (Se kortbilag 1) 
 
Områdets anvendelse  
Teknisk anlæg 
 
Bebyggelsens art og anvendelse 
Vindmølleanlæg. Der kan rejses max. 10 vindmøller i området, når de eksisterende vindmøller er fjernet. 

Derudover kan der etableres teknikbygninger, der er nødvendige for vindmøllerne. 
 
 
Bebyggelsesforhold 
Max totalhøjde: Vindmøller 149,9 m. Min totalhøjde: Vindmøller 100 m. Vindmøllerne skal opstilles på en 
til tre parallelle linjer. 

 
Miljø 

Området er støjbelastet. Der udlægges støjkonsekvenszoner, jf. retningslinje nr. 4 i hovedstrukturens 
afsnit om støjbelastede arealer.  
 
Zonestatus 
Eksisterende zone: Landzone 
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Kortbilag 1: Eksisterende rammeområde 00ta086 
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Nye rammebestemmelser (Se kortbilag 2) 
 
Områdets anvendelse  

Teknisk anlæg 
 
 
Bebyggelsens art og anvendelse 
Specifik anvendelse er vindmølleanlæg. Vindmølleanlæg til forsøgsformål Max. 5 vindmøller i området, 
når de eksisterende vindmøller er fjernet. Derudover kan der etableres teknikbygninger, målemaster og 
transformerstationer, der er nødvendige for vindmøllerne. 

 
Bebyggelsesforhold 

For hele rammeområdet gælder 
Max totalhøjde: Vindmøller 180 m. Min totalhøjde: Vindmøller 100 m. Max totalhøjde: målemaster 130 
m. Min totalhøjde: målemaster 100 m Vindmøllerne skal opstilles på en ret linje. 
 

Miljø 
Området er støjbelastet.  
 
Zonestatus 
Fremtidig zonestatus er landzone. 
 

 
 
 
Kortbilag 2 (Nyt rammeområde) 
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Planloven 
I henhold til Planlovens § 24 skal der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om reglerne i 

Planlovens § 12 stk. 2 og 3. 

 

I henhold til §12, stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i 

strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågæl-

dende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommu-

neplanen. 

 

I henhold til §12, stk. 3 kan byrådet inde for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af 

bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller an-

vendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, 

når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfat-

tet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

 

Forslag til Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-2033 offentliggøres samtidig med forslag til Lokalplan nr. 

444 i henhold til Planlovens § 24, med en frist på 8 uger til at fremkomme med indsigelser mod, eller 

ændringsforslag til planforslagene. 

 
 
 

Vedtagelsespåtegning 
 
Forslag til kommuneplantillægget 
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 vedtagelse af kommuneplantillægget 
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 kommuneplantillægget 
Kommuneplantillægget er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den       2021. 

Kommuneplantillægget er i henhold til § 54b i Lov om planlægning registreret i Plandata.dk. 
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