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VVM-tilladelse til opstilling af 6 vindmøller ved Sønder Herreds Plan-
tage. 
 
 
 
 
 
 
 
Morsø Kommune meddeler herved tilladelse til opstilling af 6 vindmøller ved Sønder Herreds Plan-
tage. 
 
De 6 vindmøller placeres på følgende matrikelnumre:  
1ar Ovtrup By, Ovtrup;  
1t Ejstrup Gårde., Hvidbjerg;  
4k Redsted By, Redsted;  
6o Redsted By, Redsted;  
8g Rakkeby By, Rakkeby. 
 
 
Tilladelse meddeles i henhold til § 2, stk.4 nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen jf. Bek. nr. 1510 af 
15.12.2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør 
af lov om planlægning.  
 
Morsø Kommune har ikke kendskab til, eller finder det sandsynligt, at projektet vil medføre negati-
ve konsekvenser for fredede dyre- og plantearter på EF Habitatdirektivets bilag IV. Der stilles vilkår 
om lytninger efter flagermus i eftersommeren/efteråret inden vindmøllerne stilles op. Hvis lytnin-
gerne viser, at der er flagermus i området, tages der stilling til behovet for afbødende foranstaltnin-
ger.  
 
VVM-tilladelsen meddeles på baggrund af Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 – 2021 
for et vindmølleområde ved Sønder Herreds Plantage og Lokalplan 40.34.  
 
Der er i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene udarbejdet en tilhørende Miljørapport, 
som består af en VVM-redegørelse og en Miljøvurdering.  
 
I forhold til planernes endelige vedtagelse er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som kan 
ses som bilag til Kommuneplantillæg nr. 1.  
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Der er ikke meddelt VVM-tilladelse til at påbegynde det ansøgte anlæg efter en vurdering af an-
læggets påvirkning på miljøet, da der ved detailprojektering af vindmøllerne fremkom ændringer til 
projektet i form af ændrede placeringer samt valg af anden mølletype.  
 
Projektændringerne er screenet for VVM-pligt i forhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 3 jf. Be-
kendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010 og i forhold til udpegningen af de væsentligste miljøpåvirknin-
ger i den tidligere gennemførte VVM-redegørelse i form af en Miljørapport.  
 
Morsø Kommune har på baggrund af projektet og en gennemført VVM-screening vurderet, at den 
anmeldte ændring af projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet, og at projektet ikke 
bryder med den planlægningsmæssige anvendelse af området.  
 
Plangrundlaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2012.  
 
Afgørelsen om at projektændringerne ikke medfører VVM-pligt annonceres samtidig med fremsen-
delse af nærværende VVM-tilladelse.    
 
 
Tilladelse meddeles på betingelse af:  
 
at  der opstilles vindmøller med en maksimal højde på 145 meter og med en minimum 

højde på 120 meter,  
 
at  anlægget i al væsentlighed etableres indenfor de fysiske og miljømæssige rammer, 

som er angivet i VVM-redegørelsen for anlægget, 
 
at afstanden til nærmeste nabobeboelser er minimum fire gange vindmøllernes total-

højde, 
 
at  gældende støjkrav skal overholdes for nabobeboelser i henhold til Bekendtgørelse 

om støj fra vindmøller, jf. Bek. nr. 1284 af 15.12.2011,   
 
at  vindmøllerne placeres og udformes i overensstemmelse med bestemmelserne i Lo-

kalplan 40.34, herunder at forholdet mellem navhøjde og vingediameter skal ligge i 
intervallet mellem 1:1 og max. 1:1,35. Vindmøllerne skal opføres på rørtårn og med 
tre vinger,  

 
at  nabobeboelser maksimalt påføres 10 timers reel skyggetid beregnet i henhold til ret-

ningslinjerne i Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af 
vindmøller jf. Vej. nr. 9296 af 22.05.2009. Såfremt beregninger for den valgte mølle-
type viser overskridelse af de maksimale grænseværdier skal vindmøllerne have in-
stalleret skyggestop, 

 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 3 år efter den er meddelt, jf. Planlovens § 56 jf. Lov. 
nr. 937 af 24.09.2009.  
 
 
Andre tilladelser 
Opstilling af de to vestligste møller samt vingeoverslag fra tredje mølle mod vest kræver dispensa-
tion fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser omkring skovbyggelinjen.  
 
VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets 
realisering.  
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Inden opstilling af møllerne skal der indgives anmeldelse herom til Morsø Kommune i henhold til 
bekendtgørelse om støj fra vindmøller, jf. Bek. nr. 1284 af 15.12.2011. 
 
Det ansøgte kræver endvidere byggetilladelse fra Morsø Kommune. 
 
 
Offentlig bekendtgørelse 
Annonceringen af vedtagelsen af Lokalplan 40.34, Kommuneplantillæg nr. 1 med sammenfattende 
redegørelse og afgørelsen om udstedelse af VVM-tilladelse offentliggøres den 6. juli 2012 på 
www.morsoe.dk.   
 
 
Klageregler 
VVM-tilladelsen kan ifølge planlovens kapitel 14 påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Det kan 
klages over retlige spørgsmål, de stillede vilkår og kommunens vurdering af om der bør meddeles 
VVM-tilladelse.  
 
Klageberettiget er i henhold til planlovens § 59 Miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig inte-
resse i sagen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har be-
skyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendel-
se (planlovens §§58 og 59).  
 
Klagen skal være skriftlig og sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kø-
benhavn NV eller på e-mail: nmkn@nmkn.dk . Klagen skal være modtaget af Natur- og Miljøklage-
nævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af VVM-tilladelsen, som er den 6. juli 2012.   
 
For oplysninger om gebyr i forbindelse med klager m.v., se Natur- og Miljøklagenævnets hjemme-
side www.nmkn.dk. Ved indbringelse af spørgsmål om afgørelsen for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder fra datoen for VVM-tilladelsens offentliggørelse den 6. juli 2012.  
 
 
 
 
 
 
 

Venlig hilsen 
 
 

 
Arne Kirk 

 
Natur- og Miljøchef 
Morsø Kommune 

Kaj Hyldig 
 

Miljøingeniør 
Morsø Kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nmkn@nmkn.dk
http://www.nmkn.dk/


4 
 
 

 
Morsø Kommune    •   Jernbanevej 7 .  •   7900 Nykøbing Mors    •   tlf. 9970 7000    •    kommunen@morsoe.dk  . •   www.morsoe.dk 

 

Kopi af VVM-tilladelsen er sendt til:  
 
Miljøcenter Århus, post@aar.mim.dk 
Friluftsrådet v. Jacob Funder, jf@danskoplysning.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Morsø afdeling, morsoe@dn.dk 
Morslands Historiske Museum, dueholm@museum.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
DOF Nordvestjylland, v. Jan Kristensen, oz1iil@tdcadsl.dk 
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