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Forslag til Lokalplan nr.  438 med miljøvurdering for område til to 

forsøgsvindmøller ved Velling Mærsk 

 

 

Byrådet har på sit møde den 12. juni 2018 vedtaget at offentliggøre: 

 Forslag til Lokalplan nr. 438 
 Miljøvurdering af Lokalplan nr. 438 

 

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kan anvendes til to forsøgsvindmøller med en 

totalhøjde på mellem 150 og 200 meter, samt at der kan etableres tilhørende teknikbygninger.  

Projektet med to forsøgsvindmøller ved Velling Mærsk er et reduceret projekt ift. det tidligere projekt 

med fire forsøgsvindmøller, som var i høring tilbage i 2014.  

På baggrund af den offentlige høring i 2014 kom det frem, at der ikke var plads til fire 

forsøgsvindmøller grundet indflyvningszonen til Stauning Lufthavn. En uddybning af sagens historik 

kan læses nedenfor.  

 

Planforslagene er vedtaget efter Lov om planlægning1. Miljøvurderingen er udarbejdet efter 

Miljøvurderingsloven2. 

 

Planerne kan på nuværende tidspunkt ikke påklages, da der er tale om forslag. Det samme gør sig 

gældende for miljøvurderingen, hvori der redegøres for de miljømæssige konsekvenser af 
planlægningen. 

 

                                                             
1 Planlovens § 24, LBK nr. 50 af 19. januar 2018 med senere ændringer 

2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, LBK nr. 448 af 10. maj 2017 
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Planerne og miljøvurderingen kan ses på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside. Du kan se 

planerne her.  

 

Spørgsmål til planforslagene og miljøvurdering kan rettes til Planlægger Juliane Løndahl Jensen på 

telefon 99 74 11 15. 

 

Sagens historik 

I 2014 var projektet med fire forsøgsvindmøller ved Velling Mærsk, forslag til kommuneplantillæg 

med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering i høring.  

I perioden december 2014 til februar 2015 havde Ringkøbing-Skjern forslag til lokalplan nr. 383 for et 

område til fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk i offentlig høring.  

Under den offentlige høring blev det klart, at der på grund af indflyvningszonen til Stauning lufthavn 

ikke er plads til 4 vindmøller på stedet. Byrådet besluttede i slutningen af 2016, at mulighederne og 

konsekvenserne for opsætning af de to nordligste forsøgsmøller skulle undersøges.  

Resultatet af undersøgelsen blev at opstilling af de to nordligste møller kan accepteres mod indfrielse 

af krav fra lufthavnen og lufthavnens brugere om forbedring af visse tekniske installationer i 

lufthavnen. 

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog efterfølgende en ansøgning om et projekt med to 

forsøgsvindmøller. Offentliggjort planforslag giver mulighed for dette. 

Da projektet omfatter vindmøller med en totalhøjde over 150 meter er det Staten, ved Miljøstyrelsen 

og Erhvervsstyrelsen, der er myndighed for VVM redegørelse og miljøvurdering samt 

Kommuneplantillæg. Staten har vurderet, at disse er dækkende, på trods af, at projektet er blevet 

mindre. En uddybning af vurderingen kan læses i miljøvurdering af Lokalplan 438.  

 

Midlertidige retsvirkninger 

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges, 

ændre anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige vedtagne 

lokalplan. Se mere i Lov om planlægning3. 

 

Høringsperiode og indsigelser 

Planforslagene og miljøvurdering er i høring i 10 uger fra den 18. juni 2018 til og med den 27. 

august 2018 

Har du bemærkninger eller indsigelse til lokalplanen eller miljøvurderingen, skal Ringkøbing-Skjern 

Kommune have modtaget disse inden høringsperiodens udløb.  

Send dine bemærkninger pr. mail til vindmoeller.velling.maersk@RKSK.dk Skriv ”Bemærkninger til 

lokalplan 438” i emnefeltet. 

                                                             
3 Planlovens § 17, LBK nr. 50 af 19. januar 2018 med senere ændringer 

https://www.rksk.dk/om-kommunen/planer-og-kort/vindmoeller/forsoegsmoeller-velling-maersk
mailto:vindmoeller.velling.maersk@RKSK.dk
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Alternativt kan du sende dine bemærkninger pr. brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og 

Kultur, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.  

 

Venlig hilsen 
 

 

 

 

Juliane Løndahl Jensen 
 

 
Land, By og Kultur – Planlægning 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

 

 


