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Morsø Kommune har den 4. august 2011 modtaget anmeldelse om opstilling af 6 kw husstandsvindmølle af typen: Thy-Mølle – TWP 6kw på ejendommen beliggende Næssundvej 498, 7960
Karby.
Afgørelse
Morsø Kommune afgør, at ovennævnte projekt, ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor
ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse (ingen VVM-pligt).
Resultatet af VVM-screeningen ses i vedlagte notat.
Lovgrundlag
Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), bilag
2. Vindmøller er omfattet af planlovens VVM-regler, idet VVM-bekendtgørelsens (bkg. Nr. 1510 af
2010) bilag 2 – punkt 3 nævner vindmøller, der således som minimum skal screenes efter bekendgørelsens regler. Dette gælder således også for husstandsmøller. Ved en husstandsmølle forståes
normalt en mindre, enkeltstående mølle med en totalhøjde på under 25 meter, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land
Klagemulighed
Kommunens afgørelse om VVM-pligt kan, jf. planlovens § 58, påklages til Naturklagenævnet for så
vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald samt en række landsdækkende organisationer og foreninger.
Klage sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på e-mail til
nkn@nkn.dk. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales
et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende klager en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vej-
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ledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk.
Klagefristen er normalt 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse.
Naturklagenævnet kan bestemme, at en evt. klage har opsættende virkning. Hvis du vil indbringe
afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra du har modtaget dette brev.
Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort i Morsø Folkeblad den 23. marts 2012. Afgørelsen vil desuden blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, www.morsoe.dk.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Helle Thorning Bertelsen på tlf. nr.
99707211 eller e-mail htb@morsoe.dk

Venlig hilsen
Helle Thorning Bertelsen
Landinspektør

Bilag: Screeningsskema

Kopi af dette brev er sendt pr. mail til:
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
• DN Morsø Afdeling, morsoe@dn.dk
• Friluftsrådet, Nordvest, jf@danskoplysning.dk
• Dansk ornitologisk forening, dof@dof.dk
• Dansk ornitologisk forening, DOF-Nordvestjylland, oz1iil@tdcadsl.dk
• Morslands Historiske Museum, Dueholmsgade 7, 7900 Nykøbing, dueholm@museum.dk
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