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Modtaget
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Besked:

Dokumentkategori:
Dokumentdato:
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Fysisk placering:
Afsender
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Tekst:
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Emne: Vindmøller ved Vildbjerg og Abildå
---------------------------------------------------------

e-brev

Journalnr: 2011-321/4835

Vedr.: Vindmøller ved Vildbjerg og Abildå.
Jordbrugskommissionen har ved Herning Kommunes mail af 16. marts 2011
modtaget henvendelse omkring vindmøller ved Vildbjerg og Abildå
Jordbrugskommissionen behandler kun henvendelser af denne art i det omfang,
hvori de kommer fra FødevareErhverv.
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Med henvisning hertil foretager Jordbrugskommissionen herefter ikke videre i
anledning af Herning Kommunes henvendelse.
Med venlig hilsen
Helle Simmelsgaard
Sekretariatet for Jordbrugskommissionen
Statsforvaltningen Midtjylland

St. Blichersvej 6, 6950 Ringkøbing
Telefon 7256 8300, Fax 9732 4517
E-post: midtjylland@statsforvaltning.dk
Hjemmeside: www.statsforvaltning.dk
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VS: Herning Kommune indkalder idéer og forslag i forbindelse med vindmøller
ved Vildbjerg og Abildå
Sagsnummer: 2010120157A
Oprettet: 04-04-2011
Dokumentejer: Pernille Falborg
Modtaget
Journalnøgle(r):

E-post
Emne:

VS: Herning Kommune
indkalder idéer og forslag
i forbindelse med
vindmøller ved Vildbjerg
og Abildå

Dokumenttype:

E-post

Besked:

Dokumentkategori:
Dokumentdato:

24-03-2011

Fysisk placering:
Afsender
E-post: "Leth, Karin" <kle@skyline.dk>

Tekst:
Fra: "Leth, Karin" <kle@skyline.dk>
Dato: 24-03-2011 15:44:55
Til: <bekpf@herning.dk>
Emne: VS: Herning Kommune indkalder idéer og forslag i forbindelse med vindmøller ved Vildbjerg og Abildå
---------------------------------------------------------

Hej Pernille Falborg
Vi har undersøgt de to vindmølleprojekter og kan konkludere, at de ikke vil forstyrre
de radiokæder, vi har i området.
Vi skal bede om at blive underrettet, hvis der sker ændringer i masternes
placeringer.
Med venlig hilsen
Karin Leth
Teknisk Koordinator
Direkte: 8711 1151
kle@skyline.dk
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www.skyline.dk

Skyline v/ ELRO Erhverv A/S
Normansvej 1 · 8920 Randers NV
Tlf. 7010 1012 · Fax 8710 1521

Fra: Pernille Falborg [mailto:bekpf@herning.dk]
Sendt: 16. marts 2011 13:14
Til: areal@dffe.dk; dffe@dffe.dk; ens@ens.dk; fd@fd.dk; kuas@kuas.dk;
kum@kum.dk; trm@trm.dk; dcaa@slv.dk; info@trafikstyrelsen.dk; vd@vd.dk;
mst@mst.dk; aar@nst.dk; d62@sns.dk; sns@sns.dk; itst@itst.dk; brs@brs.dk;
kmvib@km.dk; kdj@kyst.dk; fbe@mil.dk; ejendomme@dsb.dk;
banedanmark@bane.dk; kontakt@regionmidtjylland.dk; fm@fm.dk; fd@fd.dk;
kfst@kfst.dk; fmn@fmn.dk; oem@oem.dk; ejtje@aar.mim.dk; et@dera.dk;
bekpf@herning.dk; vd@vd.dk; im@im.dk; jm@jm.dk; nmkn@nmkn.dk; sm@sm.dk;
sif@si-folkesundhed.dk; ftk@mil.dk; ebst@ebst.dk; postru@ebst.dk;
midtjylland@statsforvaltning.dk; vmv@vd.dk; vtu@vtu.dk; yeh@herningvand.dk;
sas@herningvand.dk; lkw@energimidt.dk; plan@viborg.dk; post@rksk.dk;
planafdelingen@holstebro.dk; post@ikast-brande.dk; kommunen@billund.dk;
can@herningvand.dk; herning@dof.dk; beklk@herning.dk; herning@dn.dk;
mail@dkfisk.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; info@skovforeningen.dk;
info@lf.dk; dmu@dmu.dk; dtl@dtl.eu; kl@kl.dk; fr@friluftsraadet.dk;
info.nordic@greenpeace.org; nhcarlsen@gmail.com; noah@noah.dk; wwf@wwf.dk;
db@byplanlab.dk; ejendomsvurdering.herning@skat.dk;
herningmuseum@herningmuseum.dk; herning-pvt@politi.dk;
hf@herningfolkeblad.dk; hmn@naturgas.dk; distribution@dongenergy.dk;
pbh@danskkabeltv.dk; regulation@telenor.dk; info@butlernetworks.com;
tdc@tdc.dk; SkyLine kundeservice; info@dbkas.dk; richardt.larsen@3.dk;
kf@net.telia.dk; info@teracom.dk; info@netdesign.dk; Tv2@tv2.dk;
direktion@dr.dk; ELRO; info@sbstv.dk; boconcept@boconcept.dk; di@di.dk;
info@danskenergi.dk; fo@energinet.dk; dsk@dsk.dk; icp@icp.dk; Joan Berentzen
Emne: Herning Kommune indkalder idéer og forslag i forbindelse med vindmøller
ved Vildbjerg og Abildå
Til rette vedkommende,
Herning Kommune har modtaget ansøgning om to vindmølleprojekter, der begge er
VVM-pligtige. På den baggrund indkaldes idéer og forslag til planprocessen for de to
projekter.
For yderligere information, se vedhæftede filer.
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Ønsker I ikke i fremtiden at modtage besked om fremtidige vindmølleprojekter i
Herning Kommune, skriv da venligst tilbage, og I vil blive slettet fra
udsendelseslisten.
Med venlig hilsen
Pernille Falborg
Kommuneplanlægger, civilingeniør
---------------------Planafdelingen
By, Erhverv og Kultur
Herning Kommune
Telefon: 9628 8548
Mail: bekpf@herning.dk
Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk.
Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren
af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder
på www.datatilsynet.dk
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SV: Herning Kommune indkalder idéer og forslag i forbindelse med vindmøller
ved Vildbjerg og Abildå
Sagsnummer: 2010120157A
Oprettet: 04-04-2011
Dokumentejer: Pernille Falborg
Modtaget
Journalnøgle(r):

E-post
Emne:

SV: Herning Kommune
indkalder idéer og forslag
i forbindelse med
vindmøller ved Vildbjerg
og Abildå

Dokumenttype:

E-post

Besked:

Dokumentkategori:
Dokumentdato:

25-03-2011

Fysisk placering:
Afsender
E-post: Lisbeth Karin Hansen <lk@itst.dk>

Tekst:
Fra: Lisbeth Karin Hansen <lk@itst.dk>
Dato: 25-03-2011 14:16:08
Til: "'bekpf@herning.dk'" <bekpf@herning.dk>
Kopier til: "Peter M. Madsen" <pem@itst.dk>, Hugo Engelstoft Hansen <hueh@itst.dk>
Emne: SV: Herning Kommune indkalder idéer og forslag i forbindelse med vindmøller ved Vildbjerg og Abildå
---------------------------------------------------------

Herning Kommune
By, Erhverv og kultur

Vedr. Idéer og forslag i forbindelse med vindmøller ved Vildbjerg og Abildå
IT- og Telestyrelsen har modtaget kommunens mail 16. marts 2011 angående ovennævnte og skal
for god ordens skyld henlede opmærksomheden på eventuelle radiokæder i området.
Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokædes sigtelinie, forringe signalet væsentligt, og de bør
derfor placeres mindst 200 m fra en radiokædes sigtelinie.
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Udover IT- og Telestyrelsen har de enkelte operatører af radiokæder, i relation til lokalplaner,
selvstændig indsigelsesret overfor planmyndighederne, hvorfor materiale angående planlægning og
opstilling af vindmøller og vindmølleparker i sådanne sager bør sendes direkte til de relevante
operatører.
En liste med radiokædeoperatører er tilgængelig på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk på dette link:
http://www.itst.dk/frekvenser-og-udstyr/frekvenstilladelser-mv/efter-tilladelse-er-udstedt/vejledninger/r
adiokede/radiokedeoperatorer-1/radiokedeoperatorer/?searchterm=None.
Det kan endvidere oplyses, at IT- og Telestyrelsen meget gerne modtager planforslag på
e-mailadressen itst@itst.dk.
Giver ovennævnte anledning til spørgsmål, kan henvendelse ske til Hugo Engelstoft Hansen, på tlf.:
35450263 eller via e-mail: hue@itst.dk.
Med venlig hilsen
Lisbeth Karin Hansen
Sekretær
Mobilkontoret
Direkte telefon: +45 3545 0376
E-mail: lk@itst.dk
Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling
IT- og Telestyrelsen
Holsteinsgade 63
DK-2100 København Ø.
Telefon: +45 3545 0000
Fax: +45 3545 0010
E-mail: itst@itst.dk
www.itst.dk
Besøgsadresse:
Artillerivej 88
DK-2300 København S.

Fra: Pernille Falborg [mailto:bekpf@herning.dk]
Sendt: 16. marts 2011 13:31
Til: areal@dffe.dk; dffe@dffe.dk; ens@ens.dk; fd@fd.dk; kuas@kuas.dk; kum@kum.dk;
trm@trm.dk; Statens Luftfartsvæsen; info@trafikstyrelsen.dk; vd@vd.dk; mst@mst.dk; aar@nst.dk;
d62@sns.dk; sns@sns.dk; I-ITST - enhedspostkasse; brs@brs.dk; kmvib@km.dk; kdj@kyst.dk;
fbe@mil.dk; ejendomme@dsb.dk; banedanmark@bane.dk; kontakt@regionmidtjylland.dk;
fm@fm.dk; fd@fd.dk; kfst@kfst.dk; fmn@fmn.dk; oem@oem.dk; ejtje@aar.mim.dk; et@dera.dk;
bekpf@herning.dk; vd@vd.dk; im@im.dk; jm@jm.dk; nmkn@nmkn.dk; sm@sm.dk;
sif@si-folkesundhed.dk; ftk@mil.dk; ebst@ebst.dk; postru@ebst.dk; midtjylland@statsforvaltning.dk;
vmv@vd.dk; D-DEP - enhedspostkasse; yeh@herningvand.dk; sas@herningvand.dk;
lkw@energimidt.dk; plan@viborg.dk; post@rksk.dk; planafdelingen@holstebro.dk;
post@ikast-brande.dk; kommunen@billund.dk; can@herningvand.dk; herning@dof.dk;
beklk@herning.dk; herning@dn.dk; mail@dkfisk.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk;
info@skovforeningen.dk; info@lf.dk; dmu@dmu.dk; dtl@dtl.eu; kl@kl.dk; fr@friluftsraadet.dk;
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info.nordic@greenpeace.org; nhcarlsen@gmail.com; noah@noah.dk; wwf@wwf.dk;
db@byplanlab.dk; ejendomsvurdering.herning@skat.dk; herningmuseum@herningmuseum.dk;
herning-pvt@politi.dk; hf@herningfolkeblad.dk; hmn@naturgas.dk; distribution@dongenergy.dk;
pbh@danskkabeltv.dk; regulation@telenor.dk; info@butlernetworks.com; tdc@tdc.dk;
info@skyline.dk; info@dbkas.dk; richardt.larsen@3.dk; kf@net.telia.dk; info@teracom.dk;
info@netdesign.dk; Tv2@tv2.dk; direktion@dr.dk; elro@elro.dk; info@sbstv.dk;
boconcept@boconcept.dk; di@di.dk; info@danskenergi.dk; fo@energinet.dk; dsk@dsk.dk;
icp@icp.dk; Joan Berentzen
Emne: Herning Kommune indkalder idéer og forslag i forbindelse med vindmøller ved Vildbjerg og
Abildå
Til rette vedkommende,
Herning Kommune har modtaget ansøgning om to vindmølleprojekter, der begge er VVM-pligtige. På
den baggrund indkaldes idéer og forslag til planprocessen for de to projekter.
For yderligere information, se vedhæftede filer samt følgende link:
http://www.herning.dk/Vaerd%20at%20vide/2011/03/ideer%20og%20forslag%20i%20forbindelse%20
med%20vindmoller%20ved%20Vildbjerg%20og%20Abildaa.aspx

Ønsker I ikke i fremtiden at modtage besked om fremtidige vindmølleprojekter i Herning Kommune,
skriv da venligst tilbage, og I vil blive slettet fra udsendelseslisten.

OBS: Denne mail er udsendt igen, da den forrige mail var meget stor, og derfor ikke kunne modtages
af mange. Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen
Pernille Falborg
Kommuneplanlægger, civilingeniør
---------------------Planafdelingen
By, Erhverv og Kultur
Herning Kommune
Telefon: 9628 8548
Mail: bekpf@herning.dk
Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de
oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig
videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk
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Returadresse

Plan, Udvikling og Kultur Lokalplanteam
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Herning Kommune
Planafdelingen
Att.: Pernille Falborg

Sagsbehandler

Rebecca Molders
Direkte telefon

99741040
E-post

rebecca.molders@rksk.dk
Dato

24. marts 2011
Sagsnummer

2011032336A

⎯

Høringssvar vindmølleprojekter i Herning Kommune
Herning Kommune har indkaldt idéer og bemærkninger til planlægningen for to vindmølleprojekter i Herning Kommune jf. mail af 16. marts
2011.
Vedr. område T16 ved Vildbjerg
Administrationen har ingen bemærkninger grundet områdets afstand til
kommunegrænsen.
Vedr. område T17 ved Abildå
Projektet i område T17 ved Abildå omfatter 4 vindmøller med en totalhøjde på 140 meter. Vindmølleområdet grænser op til kommunegrænsen til Ringkøbing-Skjern Kommune. Det betyder, at en stor del af
nærzonen (0-4,5 km) omkring vindmøllerne vil berøre arealer i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Område T17 ligger under 4 km fra det eksisterende vindmølleområde
ved Fjaldene. Område 32 i Ringkøbing-Skjern Kommunes temaplan for
vindmøller.
Herudover ligger område T17 under 3 km fra temaplanens område 12,
vindmøller ved Vesterbarde Plantage, som er planlagt og er under opførelse samt temaplanens område 11,vindmøller ved Videbæk Mose,
hvor planlægningen er igangsat og pt. er i offentlighedsfasen.
På baggrund af nærheden til de nævnte områder i Ringkøbing-Skjern
Kommune, skal VVM-redegørelsen for projektet i område T17 behandle
den visuelle påvirkning af landskabet og synliggøre samspillet med de
eksisterende og planlagte vindmøller i nærzonen samt forholdet til de
vindmølleområder i nærzonen der er under planlægning.
Ringkøbing-Skjern Kommune forventer herudover at blive inddraget i
forbindelse med scopingen for område T17.

Åbningstider
mandag – onsdag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00
9.30 – 16.45
9.30 – 13.00

Telefontider
mandag – onsdag
torsdag
fredag

8.00 – 15.30
8.00 – 17.00
8.00 – 13.30

Hjemmeside www.rksk.dk
Telefon 99 74 24 24
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Såfremt I har spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger er I velkomne til at kontakte undertegnede.
Venlig hilsen

Rebecca Molders
Byplanlægger, Skov- og landskabsingeniør
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Vs: Sag 2010120158A vindmøller
Sagsnummer: 2011020094A
Oprettet: 04-04-2011
Dokumentejer: Pernille Falborg
Modtaget
Journalnøgle(r):

E-post
Emne:

Vs: Sag 2010120158A
vindmøller

Dokumenttype:

E-post

Besked:

Dokumentkategori:
Dokumentdato:

28-03-2011

Fysisk placering:
Afsender
E-post: Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning
Kommune

Tekst:
Fra: Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning Kommune
Dato: 28-03-2011 16:39:22
Til: Pernille Falborg/BEK/Herning Kommune@Herning Kommune
Emne: Vs: Sag 2010120158A vindmøller
---------------------------------------------------------

----- Videresendt af Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning Kommune den 28-03-2011 16:39 -----

Sag 2010120158A vindmøller
Steen og Leila til: bek

Fra:

"Steen og Leila" <rauff@mail.tele.dk>

Til:

<bek@herning.dk>

27-03-2011 14:16

Pernille Falborg
Vi er ikke særligt glade for at få store, høje vindmøller sat op tæt på vores stille naturgrund.
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Vi købte grunden i sin tid, fordi er hersker total stilhed. Det vil blive ødelagt af store
vindmøller, som til stadighed giver en hvislende lyd fra sig.
Venlig hilsen
Linda Leila Nilsson
Steen Jensen
Anemonevej 24
Barde
6920 Videbæk
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Vs: Vindmølleprojekter Vildbjerg og Abilå S
Sagsnummer: 2010120157A
Oprettet: 07-04-2011
Dokumentejer: Pernille Falborg
Modtaget
Journalnøgle(r):

E-post
Emne:

Vs: Vindmølleprojekter
Vildbjerg og Abilå S

Dokumenttype:

E-post

Besked:

Dokumentkategori:
Dokumentdato:

07-04-2011

Fysisk placering:
Afsender
E-post: Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning
Kommune

Tekst:
Fra: Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning Kommune
Dato: 07-04-2011 11:07:12
Til: Pernille Falborg/BEK/Herning Kommune@Herning Kommune
Emne: Vs: Vindmølleprojekter Vildbjerg og Abilå S
---------------------------------------------------------

----- Videresendt af Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning Kommune den 07-04-2011 11:07 -----

Vindmølleprojekter Vildbjerg og Abilå S
Tinna Møbjerg til: bek

Fra:

Tinna Møbjerg <tinna@herningmuseum.dk>

Til:

<bek@herning.dk>

06-04-2011 11:47

Herning Museum har den 18. februar 2011 indsendt kommentarer på de forskellige
vindmølleprojekter i Herning Kommune. I de to aktuelle sager vil det være nødvendigt med en
arkæologisk forundersøgelse. Se vedhæftede notat med kommentarer til de to projekter.
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Med venlig hilsen
Tinna Møbjerg
Museumsinspektør, arkæologi

Museum Midtjylland
Herning Museum
Museumsgade 32
7400 Herning
Telefon 96 26 19 10
Mobil 22 40 84 03
tinna@herningmuseum.dk
www.museummidtjylland.dk

image001.jpg

Vildbjerg og Abild å.doc
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Vildbjerg

Der er på nuværende tidspunkt ikke registreret fortidsminder i det pågældende
område, men arealet grænser op til et kulturarvsareal mod vest (se beskrivelse
nedenfor) Tidligere er der desuden registreret en jernalderboplads liGe nord for
området ved Romvig Gårde (HEM 3309). Desuden er her spor efter teglovne lidt vest
for gården (HEM3310). Desuden giver nærheden til Tranholm Bæk mulighed for
tilstedeværelsen af bopladser og der vil også kunne være skjulte fortidsminder på det
berørte areal.
Kulturarvsareal. Siden 1986 har Herning Museum jævnligt foretaget udgravninger
på et bopladsområde, der ligger på et markeret bakkedrag vest for Tranholm Bæk. Der
er undersøgt grave både fra førromersk jernalder og ældre romersk jernalder. Desuden
er der fundet omfattende og ofte velbevarede bopladsspor fra hele ældre jernalder
samt gårdsanlæg fra ældre germanertid. Til bebyggelsen fra førromersk jernalder kan
knyttes en grube med spor efter bronzestøbning. Til den sene førromerske del er der
bl.a. bevaret jernudvindingsovne, og til gårdsanlægget fra ældre germanertid er der en
lang række slaggegrubeovne. Området er delvist bebygget af fabriksbygninger, delvist
lager og parkeringsarealer og den nordligste del er dyrket mark. Bebyggelsen har vist
sig at være meget tæt og at stamme fra både ældre og yngre jernalder med flere
velbevarede spor efter bl.a. metalhåndtering.

Abildå S

Topografisk set kan placeringen tæt på Abild Å betyde, at der kan være skjulte
fortidsminder fra især ældre stenalder. Der er allerede registreret en Ertebølleboplads
nord for området samt pladser fra ældre og yngre stenalder vest for det afmærkede
areal. Desuden er der en registrering af en overpløjet gravhøj i den nordøstlige del af
arealet.
Tinna Møbjerg
6.april 2011

