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Den 9. oktober 2014

Offentliggørelse af forslag til
kommuneplantillæg for opstilling af
fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk i
Ringkøbing-Skjern Kommune
Naturstyrelsen offentliggør hermed forslag til tillæg nr. 46 til
kommuneplanen for Ringkøbing-Skjern Kommune samt en vurdering af
virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) for opstilling af fire
forsøgsmøller ved Velling Mærsk.
Materialet består af:
 Forslag til kommuneplantillæg (del 1)
 Samlet miljøvurdering bestående af VVM-redegørelse og
miljørapport (del 2)
 Ikke-teknisk resume (del 2)
Forslaget til kommuneplantillæg, et ikke-teknisk resumé og VVMredegørelse med miljørapport kan ses på
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Plan_og_VVM/ og på
http://www.plansystemdk.dk/eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen
på tlf. 7254 3000.
Som et led i offentliggørelsen inviterer bygherre, Tændpibe Vindmøllebyg
K/S, til borgermøde om projektet og om værditabs- og
køberetsordningerne ift. VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi).
Naturstyrelsen deltager i mødet.
Mødet finder sted den torsdag den 13. november 2014 fra kl. 19.00 i Velling
Forsamlingshus, Velling Kirkeby 17, 6950 Ringkøbing.
Materialet er offentligt fremlagt i 8 uger. Offentlighedsfasen løber fra den
10. oktober 2014 og frem til den 12.december 2014.
Skriftlige indsigelser og bemærkninger til kommuneplanlægget, VVMredegørelsen og miljørapporten kan inden senest den 12.december 2014
sendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller som email til nst@nst.dk med angivelse af journalnummer NST-131-00122.
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Den videre proces
Når den offentlige høring af forslaget er afsluttet, vil de indkomne forslag,
indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Naturstyrelsen. Der vil
blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som vedlægges kopi af de
indkomne bemærkninger og sendes til udtalelse i Ringkøbing-Skjern
Kommune. Herefter beslutter Naturstyrelsen, om et endeligt
kommuneplantillæg skal udstedes til kommunen og VVM-tilladelse skal
gives til bygherre.
Umiddelbart herefter offentliggør Naturstyrelsen det endelige
kommuneplantillæg, den sammenfattende redegørelse og VVM-tilladelsen.
Kommuneplantillægget, VVM-redegørelsen/miljørapporten, den
sammenfattende redegørelse og VVM-tilladelsen kan efter udstedelse
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i
sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der
som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§
58 og 59.
Læsevejledning
VVM-redegørelsen/miljørapporten er udarbejdet efter bekendtgørelsen nr.
1510 af 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning og efter
bekendtgørelse af lov nr. 939 af 03/07/2013 om miljøvurdering af planer
og programmer (MV).
For læsbarhedens skyld benyttes ordet "VVM-redegørelse" for begge
redegørelser, da de er udarbejdet som et samlet dokument (del 2).
VVM-redegørelsen indeholder selve beskrivelsen af projektet og en
vurdering af miljøkonsekvenserne ved det ansøgte.
I VVM-redegørelsen er der et ikke-teknisk resume, som giver en
overordnet information om projektet og dets væsentligste
miljøpåvirkninger.
Med venlig hilsen

Christian Bertelsen
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Tlf.: 7254 3000
e-post: nst@nst.dk
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