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Referat og noter fra opstartsmøde i Følgegruppen for planlægningen for 

energitestcenter ved Lem Kærmøde den 30 september 2020 

Mødedato: 30. september 2020 

Deltagere: 
Rikke Elgård Jørgensen Formand, Velling Lokalråd 
Jørgen Nielsen, Velling Lokalråd 
Kim M. Abildtrup, Lem Borgerforening  
Bjarne Christensen, Lem Borgerforening 
Michael Kjær Pedersen, Højmark Kultur og Fællesskab 
John G. Christensen, Formand Teknik- og Miljøudvalget 
Hans Pedersen, Teknik- og Miljøudvalget 
Niels Peter V. Lauridsen, Planchef 
Jeanette Jeppesen, Planlægger 
Jesper Uth, Vestas 
Christian S. Willadsen, Energicenter Nord (stedfortræder for Mads Willadsen) 
 

Mødets formål: Opstartsmøde i følgegruppen for planlægningen for energitestcenter ved Lem Kær. 

Dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation v. John G Christensen 

2. Hvorfor er Lem Kær energitestprojekt vigtig for Vestas v. Jesper Uth 
3. Præsentation af Lem Kær energitestprojekt v. Jørgen Skovgaard (projektansøger) 

4. Kort om planprocessen v. Jeanette Jeppesen 

5. Projektets bidrag til lokalområdet v. Jørgen Skovgaard 
6. Fælles drøftelse af følgegruppens rolle og inddragelse af lokale v. Niels Peter 

7. Praktiske aftaler om mødefrekvens mv. 

8. Eventuelt 
 

Referat: 

Ad. 1 - Velkomst og præsentation 

Sagsbehandler 

Jeanette Jeppesen 

Direkte telefon 

99741256 

E-post 

jeanette.jeppesen@rksk.dk  
Dato 

5. oktober 2020 

Sagsnummer  

20-018504 
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John G. Christensen bød velkommen. Følgegruppen er indkaldt som et bindeled mellem borgerne og 
Kommunen og til at understøtte en god proces for planlægningen for energitestcenter ved Lem Kær 

 

Ad. 2 - Hvorfor er Lem Kær energitestprojekt vigtig for Vestas 

Jesper Uth præsenterede og svarede på spørgsmål. Præsentationen er udsendt sammen med referatet.  

Noter fra drøftelse i følgegruppen: 

• Præsentationen kan anvendes af følegruppens medlemmer til videre formiling lokalt. 

• Bekymringer ift. højden på vindmøller 

• Oplyser, at både beboere i dele af Lem og i Velling i dag oplever genere fra vindmøllestøj. 

• Bekymringer ift. konsekvenser for lokalsamfundet – vil gener fra vindmøller medføre 

fraflytning og negativ påvirkning ift. hussalg? 

• Ønsker om at buisnescase præsenteret. Hvilken beregningsmodel ligger bag projektet? 

 

Ad. 3 og 5 - Præsentation af Lem Kær energitestprojekt + Projektets bidrag til lokalområdet 

Christian Willadsen præsenterede og svarede på spørgsmål. Præsentationen er udsendt sammen med 

referatet.  

Noter frad drøftelse i følgegruppen: 

• Stort ønske om lokal fond, hvor pengene kan administreres lokalt uden krav om besværlige 

ansøgningsprocedurer. 

• Ansøger er åben for dialog om en eller anden form for fond eller anden kompensation til 

lokalsamfundet. Er åbne for forslag, samt ideer til hvordan det kan formidles, så det ikke 

opfattes forkert i lokalområdet. 

• Vigtigt at borgerne føler, at de har indflydelse på, hvordan pengene bruges lokalt. 

• Der er politisk fokus på inddragelse af lokalsamfundet. 

• Ved præsentation af VE-loven og lovens ordninger, er det vigtigt med letforståeligt materiale, 

konkret tal og eksempler, som borgerne kan forholde sig til. 

• Hvordan formidles ordningen? Hvem gør hvad? 

• Det er vigtigt at få formidlet, at ikke alt bliver bygget på én gang og hvad det betyder for 

borgerne, herunder ift. VE-loven. Ansøger opfordres til at præsentere hvordan de forestiller sig 

at en udbygningsrækkefølge kan være. Hvordan prioriterer ansøger projektet og de forskellige 

delelementer? Hvordan ser en buisnes-case ud? 

• Ansøger har fravalgt at lade biogas indgå i projektet på grund af gener fra transport og lugt. 

• Er der tænkt formidling ind i projektet og vil det medføre trafik fra turister? Der kan være 

bekymringer ift. til meget trafik. Ansøger tænker fremvisning/infocenter ind som en del af 

projektet – lidt som ved Østerild. 

• Hvilke gener er der fra Power-to-X anlæg? 

• Hvordan er vejforhold tænkt? – og hvor meget transport forventes? 

• Hvordan forventes lysafmærkning. Der vil være andre krav til lysafmærkning, når møllerne 

bliver højere end 150 meter. Der arbejdes på løsninger, hvor lyset kun tændes, når der er fly i 

nærheden. Det er i en undersøgelsesfase 
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Ad. 4 - Kort om planprocessen 

Jeanette Jeppesen præsenterede og svarede på spørgsmål. Præsentationen er udsendt sammen med 

referatet. 

Noter fra drøftelse i følgegruppen: 

• Foroffentlighedsfasen forventes at være 4 uger. Der sendes et debatoplæg ud og der afholdes 

et informationsmøde i starten af foroffentlighedsfasen. Informationsmødet arrangeres og 

afholdes af ansøger. Ringkøbing-Skjern Kommune deltager og præsenterer planprocessen mv. 

• Kommunen opfordres til at udsende debatoplæg til et meget stort område, f.eks. hele Lem, 

Velling og Højmark-området. Ingen skal føle sig forbigået. 

• Det er vigtigt at få præsenteret planprocessen på en forståelig måde. Det er vigtigt, at borgerne 

ved, hvilke beslutninger, der bliver truffet hvornår og af hvem. 

• Opfordring til at lave planprocessen i en ”pixibogs-udgave” 

• Foroffentlighedsfasen skal afholdes så hurtigt som muligt, at så der kan komme information ud 

til borgerne.  Jeanette anslår, at foroffentlighedsfasen kan igangsættes i løbet af november. 

• Corona-restriktioner skal indtænkes i hvordan vi afholder foroffentlighedsfasen. Et fysisk 

møde er det mest optimale. Det er vigtigt at møde borgerne. Mange er ikke klar til rent digitale 

møder. Hvis der ikke kan afholdes ét stort fælles informationsmøde, skal der tænkes i at 

kombinere live-stream og fysiske møder med færre deltagere 

• Er der lavet lodsejeraftaler? 

 

Ad. 6 - Fælles drøftelse af følgegruppens rolle og inddragelse af lokale 

Følgegruppen er nedsat som et bindeled mellem borgerne og Kommunen. Borgerforeningens 
repræsentanter kan bringe information ind i gruppen fra borgerens. Kommunen kan bruge 

følgegruppen når information skal bringes ud. I følgegruppen kan der udveksles synspunkter, idé 

udvikles og gives input med henblik på at skabe en god planproces, et godt informationsniveau for 
borgerne og et godt samarbejde mellem ansøger og borgerne. 

Følgegruppen er en gensidig forpligtigelse, hvor vi informerer hinanden og hvor borgerforenings-

repræsentanterne informerer videre ud, men også fortæller Ringkøbing-Skjern Kommune, hvis de 
hører noget, som kommunen skal agere på. 

 

Ad. 7 - Praktiske aftaler om mødefrekvens 

Vi mødes løbende efter behov. Vi mødes næste gang, når debatoplægget er klar. Jeanette forventer at 

indkalde i uge 41. Alle deltager. 

Møder skal afholdes tidligst kl 16.15 og ikke mandag. Møder kan evt. afholdes helt eller delvist virtuelt. 

Ad 8 - Eventuelt 
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