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Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVM-
tilladelse  
 
 
Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens He-
degård plantage ikke blevet vist korrekt på PlansystemDK, efter at det er 
blevet offentliggjort.  
 
Klagefristen for ovennævnte kommuneplantillæg og VVM-tilladelse til opstil-
ling af fem vindmøller ved Rens Hedegård plantage forlænges derfor til den 
3. februar 2010. 
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VVM-tilladelse til opstilling af vindmøller ved Rens Hedegård 
  
Hermed meddeles Wind1 A/S VVM-tilladelse til at opstille fem vindmøller 
med en højde på mellem 125 m og 141 m i området syd for Rens Hedegård 
Plantage, som angivet i Kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hede-
gård Plantage, Aabenraa Kommune (udstedt 15. december 2009). Tilladel-
sen er meddelt i henhold til planlovens kap. 4, § 11g, jf. § 2 og § 9 i Miljømi-
nisteriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov 
om planlægning.  
 
Baggrund 
Miljøcenter Odense har den 15. december 2009 udstedt et kommuneplantil-
læg til Tinglev Kommuneplan 2005-2016, som muliggør opstilling af op til 
fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på 141 m ved Rens Hedegård 
Plantage i Aabenraa Kommune. De fem vindmøller planlægges opstillet 
meget tæt på den dansk-tyske grænse, og der vil derfor være tale om en 
påvirkning af miljøet på tværs af landegrænser, hvorfor Miljøcenter Odense 
er myndighed i den pågældende sag. 
 
Kommuneplantillægget indeholder retningslinjer for vindmøllernes omfang 
og udseende, placering og effekt.  
 
Kommuneplantillægget er udstedt til Aabenraa Kommune og er gældende 
fra udstedelsesdagen. Retningslinjerne for vindmølleområdet kan kun ænd-
res af Miljøcenter Odense. 
 
Kommuneplantillægget er udarbejdet efter planlovens regler, dels reglerne i 
kapitel 6 om planers tilvejebringelse, dels VVM-reglerne i kapitel 4 og i 
ovennævnte bekendtgørelse 1335 af 6. december 2006. Der er derfor tillige 
udarbejdet en VVM-redegørelse for opstilling af fem vindmøller ved Rens 
Hedegård Plantage i september 2009, som angiver rammerne for en miljø-
mæssig acceptabel etablering og drift af de planlagte vindmøller. I den for-
bindelse fastsættes der krav om nærmere angivne afværgeforanstaltninger 
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overfor særlige miljøgener. VVM-redegørelsen udgør både fagligt og juridisk 
grundlaget for VVM-tilladelsen. 
 
Vilkår 
VVM-redegørelsen tager udgangspunkt i, at vindmølleparkens forventede 
virkninger på miljøet i driftsfasen – og delvis i anlægsfasen – reguleres og 
begrænses som angivet nedenfor: 
 
De overordnede lokaliseringskrav til de fem vindmøller fremgår af Kommu-
neplantillæg, Vindmøller ved Rens Hedegård Plantage, Aabenraa Kommu-
ne (jf. ovenfor). De detaljerede vilkår for lokalisering er fastlagt i Lokalplan 
nr. 7, Vindmøller ved Rens Hedegård Plantage.  
 
Vilkår for etablering, drift og eventuel nedtagning fastlægges hermed såle-
des i forhold til den mulige påvirkning af omgivelserne: 
 
Tilladelsen er betinget af 
 

a. at vindmøllerne i al væsentlighed opstilles indenfor de fysiske og 
miljømæssige rammer, som er angivet i VVM-redegørelsen for anlægget, 

 
b. at vindmøllerne opstilles fortløbende startende med nr. 1 herefter nr. 2, 3, 4 

og 5. Rækken af møller kan påbegyndes fra enten øst eller vest, 
 

c. at de gældende danske grænseværdier for støj fra vindmøller ikke 
overskrides ved nabobeboelse i såvel Danmark som Tyskland, jf. 
Bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006, og 
 
at de gældende tyske grænseværdier for støj fra vindmøller ikke 
overskrides ved nabobeboelse i Tyskland, jf. nedenstående:  
Vindmølleanlægget skal drives således at der undgås væsentlige 
nabogener i Tyskland. I Tyskland tages der udgangs punkt i ’Den tekniske 
anvisning for beskyttelse mod larm’ - TA–lärm. (GMBI 1998, Nr. 26, af 
26.08.1998). Man skal være opmærksom på, at vurderingsniveauerne som 
stammer fra lydkilder i påvirkningsområdet ved de tættest beliggende 
boliger i landzone ikke må overskride henholdsvis: 
 
60 dB(A) om dagen (fra kl. 06.00 til 22.00) 
45 dB(A) om natten (fra kl. 22.00 til kl. 06.00) 
 
Når møllerne er sat i drift, og ved eventuelle klager, vil kommunens 
miljøtilsyn forlange, at ejeren/-erne af møllerne får udført støjmålinger. Hvis 
disse målinger viser, at vindmøllerne ikke overholder de gældende støjkrav, 
skal driften af møllerne indstilles, indtil de er blevet støjdæmpet, 

 
d. at nabobeboelse i såvel Danmark som Tyskland ikke påføres skyggekast 

på mere end 10 timer årligt (beregnet som reel tid), og 
at nabobeboelse i Tyskland ikke påføres skyggekast på mere end 30 
minutters skyggekast pr. dag og samlet 30 timer årligt (beregnet som ’worst 
case’), 
 

e. at det i forbindelse med anlægsarbejderne sikres, at der ikke tilføres 
opgravet materiale til Gammelå, 
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f. at trafik til og fra mølleområdet sker via markvejen syd for Rens Hedegård 
Plantage af hensyn til eventuelt ynglende stor hornugle, 

 
g. at anlægsfasen af hensyn til eventuelt forekommende odder skal være så 

kort som muligt,  
 

h. at møllerne skal afmærkes med lavintensivt fast rødt lys på minimum 10 
candela, der er aktiveret døgnet rundt. Lyset skal placeres på møllehatten, 
og skal være synligt 360 grader i et vandret plan. 

 
i. at møllerne inklusiv fundamenter og anlæg fjernes såfremt de ikke har 

været anvendt til energiforsyning i et år.  
 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Miljøcenter Odense har lagt vægt på, at såvel hovedforslagets som alterna-
tivernes fem vindmøller kan placeres indenfor de rammer, som er fastlagt i 
Tillæg nr. 31 til Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt, dog med 
undtagelse af retningslinje 2.8.3 vedrørende forholdet mellem navhøjde og 
rotordiameter (se ovenfor).  
 
Dernæst viser VVM-redegørelsen, at møllerne kan opsættes uden væsent-
lige påvirkninger af miljøet. De gældende grænseværdier for støj og ret-
ningslinjerne for skyggekast kan overholdes i forhold til de omkringliggende 
nabobeboelser i såvel Danmark som Tyskland. Afgørende er det desuden, 
at møllerne ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundla-
get i forhold til EF-fuglebeskyttelsesområdet nord for Rens Hedegård Plan-
tage og EF-habitatområdet langs Sønderå, ligesom erkendte og potentielt 
forekommende bilag IV-arter kun påvirkes i mindre omfang og da primært i 
anlægsfasen.   
 
Det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-
redegørelse har givet anledning til præciserende bemærkninger fra tre tyske 
myndigheder. Bemærkningerne går primært på, at tysk lovgivning i forhold 
til planforhold herunder afstandskrav, støj og skyggekast skal overholdes.  
 
Miljøcenter Odense vurderer, at de i VVM-redegørelsen foreslåede afvær-
geforanstaltninger vil være tilstrækkelige til at sikre dette. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen om, at VVM-tilladelsen vil blive meddelt, offentliggøres i Aaben-
raa Ugeavis den 26. december 2009. 
 
Gyldighed, klageregler mv. 
I følge planlovens § 56 bortfalder tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 
3 år fra modtagelsen af dette brev. Tilladelsen omfatter kun forholdet til 
planlovens VVM-regler. Der er ikke taget stilling til om anlægget forudsætter 
tilladelse mv. efter anden lovgivning.  
 
Tilladelsen kan i medfør af planlovens § 59 påklages til Naturklagenævnet 
af:  
• enhver med retlig interesse i sagens udfald,  
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• landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteres-
ser indenfor arealanvendelsen 
• miljøministeren  
 
En klage skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 
København NV eller på e-mail til nkn@nkn.dk. Klagen skal være skriftlig og 
være modtaget af Naturklagenævnet senest 4 uger fra datoen for afgørel-
sens offentliggørelse.  
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sen-
de en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden 
for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside 
www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist med-
hold i klagen.  
 
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Naturkla-
genævnet kan i medfør af planlovens § 60, stk. 3, beslutte, at tilladelsen 
ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at eventuelt igangsatte 
bygge- og anlægsarbejder standses.  
 
Et eventuelt søgsmål i forhold tilladelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra tilladelsens offentliggørelse, jf. planlovens § 62.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Bjørkbom 
Kontorchef 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


