
Åbnings- og telefontider 

Mandag 10.00-17.00  

Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 

  
Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere, 

kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse 

 

 
  

 

 

 

 

 

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 438 for et område til to forsøgsmøller ved 

Velling Mærsk 

 

Byrådet har på sit møde den 15. januar 2019 vedtaget lokalplan nr. 438 endeligt  

Dertil besluttede byrådet at godkende notat med behandling af bemærkninger og indsigelser fra den 

offentlige høring. Du kan som indsiger finde svar på din indsigelse i notatet i tilknytning til planernes 

annoncering, og kan findes i lokalplan nr. 438 på kommunens hjemmeside. Du kan se annonceringen 

her. 

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

op til 200 meter samt en transformerstation.   

 

Miljøvurdering af planerne 

Planerne er omfattet af Miljøvurderingsloven1 og der har derfor været gennemført en miljøvurdering. 

Ved planernes endelige vedtagelse er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som bl.a. 

beskriver, hvordan miljøhensyn er inddraget i planen, hvordan miljøvurderingen og de indkomne 

bemærkninger er taget i betragtning, hvorfor det valgte alternativ er besluttet godkendt samt hvordan 

kommunen vil overvåge de væsentligste indvirkninger på miljøet. 

 

Kommuneplantillæg og VVM redegørelse 

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

Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen, der er myndighed for Kommuneplantillæg samt VVM redegørelse 

og miljøvurdering. Erhvervsstyrelsen udstedte kommuneplantillæg nr. 7 den 11. januar 2019. 

Miljøstyrelsen meddeler VVM-tilladelse til projektet.  

 

Retsvirkninger 

Lokalplanen er indberettet til Plandata.dk. 

 

                                                             
1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 

https://www.rksk.dk/databeskyttelse
https://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/kommuneplan-lokalplaner-og-varmeplaner/2019/januar/lokalplan-438-forsoegsmoeller-velling-maersk


 

 
2 

Lokalplanen er herefter gældende for de berørte ejendomme og er bindende for den enkelte borger. 

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre 

der meddeles dispensation efter reglerne i Planlovens §§ 19 eller 40. 

Byrådet kan for arealer i byzone modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med 

kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Desuden kan byrådet inden for byzoner og 

sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller 

ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i 

kommuneplanens rammedel. Se mere i Planlovens § 12, stk. 2 og 3. 

 

Lovgrundlag 

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget efter lov om planlægning2. Den sammenfattende 

redegørelse er udarbejdet efter Miljøvurderingsloven3. 

 

Klagevejledning 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan i henhold til planlovens (Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere 

ændringer) § 58, stk. 1, nr. 3 påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.  

 

Klagefristen er 4 uger og udløber den 13. februar 2019 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via 

Klageportalen, på dette link: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er indsendt til Planklagenævnet og når du har indbetalt et gebyr på 900 

kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder eller organisationer til Planklagenævnet. Du 

betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

kommunen, der har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til 

Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klageberettiget er erhvervs- og vækstministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens 

udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Klageberettigede er 

desuden landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur 

og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, 

 at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og 
 at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 

                                                             
2 Planlovens § 27 LBK nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer 
3 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 13, stk. 2, LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter denne 

orientering.  

 

 


