Natur og Miljø

Morsoe Wind A/S
Holgersgade 1, 7900 Nykøbing Mors
(Sendt til info@wind1.dk)

Meddelelse om dispensation fra skovbyggelinien ved Sønder
Herreds Plantage.

Dato:
Sagsnr.:

04-07-2012
773-2009-14108

Navn:
Direkte tlf.nr.:
E-mail

Ketty Overgard
99707055
kdo@morsoe.dk

Baggrund for dispensationen:
Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune besluttede på mødet den 25. juni 2012 at vedtage Lokalplan 40.34 og Kommuneplantillæg nr. 1 for opstilling af 6 vindmøller ved Sønder Herreds endeligt. Endvidere blev det besluttet at udstede VVM-tilladelse til projektet. Til plangrundlaget hører en
sammenfattende redegørelse udarbejdet på baggrund af den i høringsperioden offentliggjorte Miljørapport. Den sammenfattende redegørelse beskriver valg af alternativer, integrering af miljøhensyn, miljørapportens belysning af relevante problemstillinger, resultatet af den offentlige høring og
beskrivelse af overvågningsprogram.
Dispensationen meddeles på baggrund af den overordnede planlægning i form af Lokalplan 40.34
og Kommuneplantillæg nr. 1 med tilhørende sammenfattende redegørelse.
Dispensationen omhandler:
Der søges dispensation til opførelse af i alt 2 vindmøller (angivet som mølle nr. 6 og nr. 5 på medsendte kortbilag) samt vingeoverslag fra i alt 1 vindmølle (angivet som mølle nr. 4 på medsendte
kortbilag) indenfor skovbyggelinien ved Sønder Herreds Plantage. Kortbilag kan ses i bilag.
Mølle nr. 6 opstilles på matr. nr. 1t , Ejstrup Gårde, Hvidbjerg.
Mølle nr. 5 opstilles på matr. nr. 6o, Redsted By, Redsted.
Mølle nr. 4 opstilles på matr. nr. 4k, Redsted By, Redsted.
Der er foretaget høring ved skovejer, A/S Morsø Sønderherreds Plantage ved Hedeselskabet. Der
er ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte.
Afgørelse:
Der meddeles dispensation til det ansøgte i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, Lov
om naturbeskyttelse, Lov nr. 933 af 24.09.2009.
Begrundelse for afgørelsen
Morsø Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens §17 med begrundelse i den
overordnede planlægning, samt at anlægget placeres på et landbrugsmæssigt dyrket areal med
Spar papir og porto - få en reol eller to i overskud. Hvis du har fået dette brev med posten, kan du skifte til
digital post. Du kan tilmelde dig på www.borger.dk. Spørg os, hvis du er i tvivl. Tak for hjælpen.
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tilknytning til et område med råstofgravning. Beskyttelseslinjen omkring skove skal sikre, at der ikke gennemføres projekter, der vil påvirke oplevelsen af disse markante landskabselementer negativt. Endvidere skal skovbrynene sikres som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.
I forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget for vindmøllerne er tilvejebragt en Miljørapport
med VVM-redegørelse og miljøvurdering. Miljørapporten har afdækket de væsentligste problemstillinger og har været medvirkende til at de landskabelige, natur- og miljømæssige hensyn er integreret i plangrundlaget.
Det er afklaret i Miljørapporten, at der ikke sker påvirkning af internationale beskyttelsesområder
og videre at vindmølleprojektet ikke får konsekvenser for områdets dyre- og plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.
Mølle nr. 4, 3, 2, 1 planlægges opstillet i Sønder Herreds Plantage og kræver derfor ikke dispensation fra skovbyggelinien i medfør af Naturbeskyttelsesloven. Der er til opstilling af disse møller ved
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse september 2011 meddelt dispensation fra Skovloven.
Besigtigelse:
Området er besigtiget i forbindelse med naturvurdering og landskabsvurdering i forbindelse med
udarbejdelse af VVM-redegørelse og Miljøvurdering i form af en Miljørapport i forbindelse med den
overordnede planlægning.
Partshøring naboer
Der er ikke foretaget ikke partshøring ved naboer, da naboer i forbindelse med den forudgående
planlægning har haft mulighed for at komme med synspunkter og vurderinger i forbindelse med
høringsfasen ved udsendelse af forslag til Lokalplan 40.34 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 1
med tilhørende Miljørapport.
Annoncering / Offentliggørelse
Det ansøgte annonceres i Morsø Folkeblad og på Morsø Kommunes hjemmeside www.morsoe.dk
den 6. juli 2012.
Klage over afgørelsen
Dispensationen kan skriftligt påklages i 4 uger fra dispensationen er meddelt. Der medsendes klagevejledning.

Venlig hilsen
Ketty Overgaard
Byggesagsbehandler

Kortbilag kan ses som bilag.
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Kopi af afgørelsen med bilag sendes til orientering til:
DN lokalkomite, v/ / Per T. Nielsen, Østerbyen 3, 7990 Ø. Assels: morsoe@dn.dk
Morslands Historiske museum, Dueholmsgade 7, 7900 Nykøbing Mors: dueholm@museum.dk
Friluftsrådet, v/. Jacob Funder, Fosdalvej 27, 9460 Lerup: jfu@jammerbugt.dk
Botanisk Forening, Jylland, Erik Hammer, Bragesvej 23, 8230 Åbyhøj.
DOF-Viborg v. Per W. Buchwald: morsoe@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
Naturstyrelsen nst@nst.dk og THY@nst.dk
Poul Ørgaard, Vestmorsvej 87, 7970 Redsted Mors.
Hans Ejner Bertelsen, Mariesmindevej 7, 7970 Redsted Mors.
A/S Morsø Sønderherreds Plantage, v. Hedeselskabet, Klostermarken 12, 8800 Viborg.
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Klagevejledning i henhold til Naturbeskyttelsesloven
Forhold der kan påklages:
Kommunalbestyrelsens afgørelse efter loven eller de regler, der udstedes efter loven, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Afgørelser efter § 73, stk. 5, kan dog ikke påklages.
Klageberettigede er
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3) offentlige myndigheder,
4) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,
5) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
og
6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Klagemyndighed:
Klagemyndighed er Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.
Klagen bedes så vidt muligt sendt elektronisk på nmkn@nmkn.dk ellers pr. brev til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV,
Klagefrist:
Klagen skal være modtaget af Kommunen inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, inden
arbejdstdsopfør. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.
En klage skal være skriftlig og indsendes til:
Morsø Kommune
Natur & Miljø
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
e-mail: NaturogMiljo@morsoe.dk.
Hvis der bliver klaget over afgørelsen vil ansøgeren blive underrettet. Herefter sender Kommunen
klagen og sagens akter til Natur- og Miljøklagenævnet.
Opsættende virkning:
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den pågældende afgørelse, med mindre klageinstansen
bestemmer andet. Dette gælder dog ikke klage ove afgørelser efter §27, stk. 1 og 2.
Eventuel domstolsprøvelse
Hvis en afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter at De har
modtaget afgørelsen.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnet af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
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nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 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 Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
Klagevejledning revideret d. 31-03-2011
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