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VVM-tilladelse til opstilling af fire forsøgsvindmøller ved Esbjerg 
 
Hermed meddeles Bjarne Christensen VVM-tilladelse til at opstille fire for-
søgsvindmøller ved Esbjerg som angivet i Kommuneplantillæg med VVM-
redegørelse for forsøgsvindmøller ved Esbjerg, udstedt den 23. juni 2010. 
Tilladelsen er meddelt i henhold til planlovens kap. 4, § 11g, jf. § 2 og § 9 i 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurde-
ring af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør 
af lov om planlægning. 
 
Baggrund 
Miljøcenter Odense har den 23. juni 2010 udstedt et kommuneplantillæg til 
Esbjerg Kommune, der inden for nærmere angivne rammer muliggør opstil-
ling af fire forsøgsvindmøller med en totalhøjde på op til 200 m. Hertil kom-
mer en eller to måle/meteorologimaster med samme højde som vindmøller-
nes navhøjde. En af målemasterne vil kunne placeres på søterritoriet. Måle- 
og nettilslutningsanlæg samt op til to markeringsmaster på 200 m med hvidt 
blinkende lys, der skal advare lufttrafikken. 
 
Kommuneplantillægget indeholder rammer for lokalplanlægningen, retnings-
linjer for anvendelsen af nærområdet omkring forsøgsvindmøllerne og ho-
vedstrukturretningslinjer til sikring af det planlægningsmæssige grundlag for 
opsætning af forsøgsvindmøllerne. 
 
Kommuneplantillægget er udstedt til Esbjerg Kommune og er gældende fra 
udstedelsesdagen. Retningslinjer og rammer for forsøgsvindmøllerne kan 
kun ændres af Miljøcenter Odense. Kommuneplantillægget er udarbejdet 
efter planlovens regler, dels reglerne i kapitel 6 om planers tilvejebringelse, 
dels VVM-reglerne i kap. 4 og i ovennævnte bekendtgørelse nr. 1335. Der 
er derfor tillige udarbejdet en VVM-redegørelse for udbygning af forsøgs-
vindmøller ved Esbjerg, der angiver de overordnede rammer for en miljø-
mæssig acceptabel etablering og drift af forsøgsvindmølleanlægget. I den 
forbindelse fastsættes der krav om nærmere angivne afværgeforanstaltnin-
ger overfor særlige miljøgener. VVM-redegørelsen udgør både fagligt og 
juridisk grundlaget for VVM-tilladelsen. 
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Vilkår for tilladelsen 
De overordnede lokaliseringskrav for forsøgsvindmøllerne med tilhørende 
anlæg fremgår af kommuneplantillægget, jf. ovenfor. De detaljerede vilkår 
for lokalisering vil blive fastlagt i Esbjerg Kommunes lokalplan nr. 11-030-
0002 for forsøgsvindmøller ved Esbjerg. 
 
Vilkår for etablering og evt. ophør fastlægges hermed således i forhold til 
den mulige påvirkning af omgivelserne: 
 
Tilladelsen er betinget af  

a. at anlægget i al væsentlighed etableres inden for de fysiske og mil-
jømæssige rammer, som er angivet i VVM-redegørelsen for anlæg-
get. 

b. at der er tale om forsøgsmøller i hht. Energistyrelsens definition. 
c. at afstanden til nærmeste nabobeboelse er mindst fire gange møl-

lens totalhøjde. 
d. at gældende støjkrav overholdes hos alle naboer. 
e. at ingen nabobeboelser udsættes for mere end 10 timers skygge-

kast. 
f. at møllerne fremtræder med samme lysegrå farve (RAL 7035) og at 

vingerne har et maksimalt glanstal på 30. 
g. at måle- og meteorologimaster etableres som master uden bardu-

ner. 
h. at der inden opsætning af den første vindmølle skal nedtages 8 ek-

sisterende vindmøller og at der skal nedtages yderligere 6 eksiste-
rende vindmøller inden alle fire vindmøller kan opstilles, som be-
skrevet i VVM-redegørelsen. 

i. at vindmøllerne, fundamenter ned til 1 meters dybde under terræn 
samt tekniske installationer skal fjernes af mølleejer inden ét år efter 
driften er ophørt. 

 
Tilladelsen giver ret til at etablere anlægget i henhold til planlovens VVM-
regler. Der er ikke hermed taget stilling til nødvendige tilladelser efter anden 
lovgivning, f. eks. dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og tilladelse fra 
Kystdirektoratet til opstilling af måle/meteorologimast på søterritoriet. 
 
Opmærksomheden henledes på at der skal indgås en aftale med Esbjerg 
Skyttekreds og Maade Skydebaner om sikkerhedsprocedurer ved arbejde 
på og omkring mølle fire.  
 
Gyldighed og klagevejledning 
Ifølge planlovens § 56 bortfalder tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 
3 år fra modtagelsen af dette brev. 
 
VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig 
interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisati-
oner, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller vareta-
gelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlo-
vens §§ 58 og 59. 
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Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra offentliggørelsen. Klager 
skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Køben-
havn NV eller som e-post til nkn@nkn.dk. Det er en betingelse for Naturkla-
genævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. 
Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på 
gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før geby-
ret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist 
medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturkla-
genævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Naturklagenævnet kan tillægge rettidig klage opsættende virkning. 
 
Miljøcentrets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
datoen for offentliggørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Birgitte Hjerrild  
72 54 84 20  
birhj@ode.mim.dk  
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