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Afgørelse om VVM pligt for opstilling af 4 testmøller ved Velling
Mærsk, Ringkøbing-Skjern kommune

Naturstyrelsen har den 6. marts 2014 modtaget jeres anmeldelse via RingkøbingSkjern kommune om opstilling af 4 testmøller på optil 250 meters højde med
tilhørende anlæg fx målemaster i Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern kommune.
Afgørelse
Naturstyrelsen har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at projektet er omfattet
af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 38 for ”vindmøller over 80 m totalhøjde
eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller”. Da projektet indebærer
opstilling af fire 250 meter høje testmøller og er dermed VVM-pligtigt.
Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1. i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15.
december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i
medfør af lov om planlægning.
VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udstedt
kommuneplanretningslinjer for anlægget, ledsaget af en redegørelse der
indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt
tilladelse til projektet.
Offentliggørelse
Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i forbindelse med den indledende
indkaldelse af ideer og forslag.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige
spørgsmål 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.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes
til Naturstyrelsen, Tværgående Planlægning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
eller som e-post til nst@nst.dk. Det er en betingelse for Natur- og
Miljøklagenævnets 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.
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Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er
modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
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