Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for
testvindmøller ved Sdr. Bork

Ringkøbing-Skjern Kommune skal i gang med at udarbejde et plangrundlag for et område til fem
testvindmøller med en totalhøjde på op til 180 meter ved Sdr. Bork. Dette besluttede Økonomiudvalget
på deres møde den 2. oktober 2018. Plangrundlaget vil bestå af lokalplan, kommuneplantillæg samt en
miljørapport.
Planerne skal give mulighed for at opføre fem testvindmøller med en totalhøjde på op til 180 meter og
to målemaster med en totalhøjde på 100 til 120 meter samt nødvendige teknikbygninger.
Området er beliggende i den sydlige del af kommunen tæt ved grænsen til Varde Kommune. Et kort
over området fremgår af debatoplægget som kan ses her.
Planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering. Der vil derfor blive udarbejdet en miljørapport,
der redegør for planernes påvirkning af miljøet.
Der henvises i øvrigt til debatoplæg med uddybende beskrivelse af projektet og planprocessen.
Debatoplægget kan ses på kommunens hjemmeside via følgende link.
Da projektet omhandler vindmøller med en totalhøjde over 150 meter er det Miljøstyrelsen der
myndighed for miljøvurdering af det konkrete projekt.

Ideer og forslag
Har du ideer og forslag til den videre planlægning, så modtages disse pr. e-mail på:
vindmoeller.sdr.bork@rksk.dk
Du kan også sende dine ideer og forslag pr. brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By, og Kultur,
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.
Dine ideer og forslag skal være os i hænde senest den 31. december 2018.

Offentliggørelse af indkomne ideer og forslag
De modtagne ideer og forslag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den
politiske behandling af sagen.

Den videre proces
De indkomne ideer og forslag vil indgå i den videre planlægning. Der vil senere blive offentliggjort et

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen samt en tilhørende miljørapport. I den forbindelse vil
der igen være mulighed for at komme med bemærkninger til planerne og miljørapporten.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til planlægningen eller planprocessen, kan du kontakte planlægger Juliane Løndahl
Jensen på tlf. 9974 1115.
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