POSTBOKS 19
ØSTERGADE 11-15
7600 STRUER

T: 96 84 84 84
F: 96 84 81 09
E: STRUER@STRUER.DK

WWW.STRUER.DK

Udsendt til ansøger, ejer og naboer som vil blive påvirket af
mere end 10 timers skyggekast

VVM-tilladelse for et vindmølleprojekt ved Lyngs, 7790
Thyholm
Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til at opstille tre
vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m. ved Lyngs på
Thyholm som beskrevet i ”Vindmøller ved Lyngs, Miljørapport – VVM-redegørelse og miljøvurdering”. For at projektet
kan realiseres, er der tillige udarbejdet kommuneplantillæg
nr. 12 og tilhørende lokalplan nr. 341 for vindmøller ved
Lyngs. Plangrundlaget er endeligt vedtaget af Struer byråd
den 26. marts 2019.
VVM-redegørelsen beskriver de overordnede miljømæssige
påvirkninger af miljøet. I den forbindelse er der opstillet krav
om nærmere angivne afværgeforanstaltninger overfor særlige
miljøgener og problematikker. I det omfang afværgeforanstaltningerne er planlægningsmæssigt relevante fremgår de af nedenstående vilkår for VVM-tilladelsen.
Tilladelsen er meddelt efter miljøvurderingslovens1 § 57, stk. 8.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter,
at den er meddelt, jf. planlovens2 § 56.
Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår:
1. Vindmøllerne skal i al væsentlighed etableres, drives og
nedtages inden for de fysiske og miljømæssige rammer,
som er angivet i kommuneplantillæg og lokalplan samt
VVM-redegørelsen for det samlede anlæg.
2. Der skal installeres et softwareprogram i vindmøllerne

som sikrer, at nabobeboelse og udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning hertil højest påføres 10 timers reel tid med rotorskygge om året.

1
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3. Struer Kommune kan af vindmølleejer kræve doku-

mentation for, at der er installeret skyggestop, som opfylder vilkåret om skyggereduktion. Krav om dokumentation kan f.eks. i forbindelse med klager kræves gentaget – dog maksimalt en gang årligt.
4. Materialer til etablering af tilkørselsveje og arbejdsare-

aler skal være rene materialer som sand og grus. Alternativt kan der anvendes genbrugsmaterialer jf. restproduktbekendtgørelsen3
5. Brændstof til generatorer eller specialkøretøjer an-

vendt i anlægsfasen skal opbevares i brændstoftanke
med dobbelt væg, som står på en oplagsplads med
tæt belægning uden afløb eller med spærreventil. Der
skal på pladsen forefindes spildudstyr og CO2-slukkere. Beredskabsplan for evt. oliespild skal foreligge
og være godkendt af Struer Kommune inden vindmøllerne opstilles.
6. Vindmøllerne skal af hensyn til lufttrafikken gives en

lysafmærkning som påbudt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
7. De enkelte vindmøller skal vedligeholdes, så de er

driftsklare.
8. Ved ophør af elproduktionen skal vindmøllerne inkl.

fundamenter og tekniske installationer uden udgift for
det offentlige fjernes af mølleejer inden ét år efter, at
driften er ophørt. Hvis fjernelse ikke er sket inden ét år,
kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejers
regning.
9. Fundamenter skal fjernes ned til minimum en meters

dybde. Arealer, der før var landbrugsarealer, skal af
vindmølleejer retableres til jordbrugsformål eller henligge som natur.
Struer Kommune vil i medfør af planlovens § 55 lade vilkår nr.
8 og 9 tinglyse på ejendommene på anmelders bekostning.
Når klagefristen er udløbet, vil der blive fremsendt regning til
anmelder.
Andre tilladelser mv.
Denne VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser mv. efter anden lovgivning, som er nødvendig for projektets realisering.
Der skal eksempelvis også ske anmeldelse af vindmøllerne
efter støjbekendtgørelsen, ansøgning om byggetilladelse og
3

Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 af restproduktbekendtgørelse
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tilladelse etablering/ændret anvendelse af overkørsler efter
vejloven.
Partshøring
Udkast til VVM-tilladelse har efter forvaltningslovens regler
om partshøring været til udtalelse hos ansøgere, lodsejere
samt de naboer, der ifølge miljørapportens beregninger vil
kunne blive belastet med mere end 10 timers skyggekast fra
vindmøllerne.
Offentliggørelse
VVM-tilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside
www.struer.dk den 3. maj 2019.
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Klage- og søgsmålsvejledning
Afgørelsen kan efter miljøvurderingsloven påklages til Miljøog Fødevareklagenævnet
Afgørelsen efter miljøvurderingsloven kan påklages af:
Miljø- og Fødevare ministeren, enhver med retlig interesse i
sagens udfald landsdækkende foreninger og organisationer,
der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres
formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Jf. miljøvurderingslovens § 50
En klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnes
klage portal sammen med eventuelle bemærkninger og sagsakter. Klageportalen tilgås via https://kpo.naevneneshus.dk eller www.borger.dk eller www.virk.dk.
Yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:
https://mfkn.naevneneshus.dk/.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Eventuel klage over afgørelsen skal være fremsendt senest
fredag den 31. maj 2019 kl 23.59.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt jf. miljøvurderingslovens § 54, stk. 1.
Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Med venlig hilsen
Mads Tanderup
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