
OFFENTLIGT MØDE 
OM VINDMØLLER 
VED VESTER BARDE

I anledning af de af Ringkøbing-
Skjern Kommune den 30. juni 2009 
offentliggjorte kommuneplantil-
læg med tilhørende VVM-redegø-
relser vedrørende opførelse af 
5 stk. henholdsvis 7 stk. vindmøller 
ved Vester Barde – 5  3 MW vind-
møller i en række eller 7 2,3 MW 
vindmøller i to rækker,
 indbyder Ringkøbing-Skjern 
Kommune, mølleopstillerne, Wind1 
A/S, Holgersgade 1, 7900 Nykøbing 
Mors og Wind Estate A/S, Skolevej 
1, 8900 Randers herved til offent-
ligt informationsmøde om projek-
tet.

Mødet afholdes 

torsdag 6. august 2009 

på Hotel Falken · Falkevej 3 

6920 Videbæk  · Kl. 19.00

På mødet vil der nærmere blive 
redegjort for projekternes konse-
kvenser for de omkringliggende 
ejendomme, idet det præciseres, 
at der alene gennemføres eet pro-
jekt.
 Der gøres opmærksom på, at 
såfremt der ønskes indgivet an-
meldelse om krav på værditab på 
fast ejendom som følge af vind-
møllernes etablering, skal dette 
ske skriftligt til:

Energinet.dk
Tonne Kjærsvej 65 · 7000 Fredericia 

Energinet skal have ansøgningen 
senest den 3. september 2009. 
 Skema til brug for anmeldelse 
kan fi ndes på www.energinet.dk 

og kan sendes til fo@energinet.
dk., eller pr. post til ovenstående 
adresse.
 Er ejendommen, for hvilken der 
anmeldes krav om erstatning for 
værditab, beliggende mere end 
6 x totalhøjde – henholdsvis 140,5 
og 126,5 meter - fra nærmeste 
mølle (i luftlinie) i et af de to al-
ternativer, skal der sammen med 
anmeldelsen indbetales et gebyr 
på kr. 4.000, ved kontooverførsel 
til Energinet.dk – kontonummer 
fremgår af ansøgningsskemaet.
 Opnås der erstatning for værdi-
tab eller kan sagen ikke realitets-
behandles tilbagebetales gebyret. 
 Er den ejendom, for hvilken der 
anmeldes krav om værditab, belig-
gende mindre end 6 x totalhøjde 
fra nærmeste mølle i et af de to 
alternativer, betales ikke gebyr.
 På mødet orienteres om, hvilke 
ejendomme der er beliggende 
mindre end 6 x totalhøjde fra nær-
meste mølle.
 Overskridelse af fristen og/eller 
manglende indbetaling af gebyr 
medfører, at mølleopstiller ikke er 
forpligtet til at betale erstatning 
for værditab.
 Under særlige omstændigheder 
kan der senere end den 03.09.2009  
anmeldes krav på erstatning for 
værditab.
 Energinet.dk orienterer mølle-
opstiller om modtagelse af ansøg-
ning om erstatning for værditab. 
 Ejendommens ejer og mølleop-
stiller har i en periode på 4 uger 
fra anmeldelsens modtagelse hos 
Energinet.dk mulighed for at ind-
gå aftale om erstatning.

 En indgået aftale om erstatning 
kan ikke indbringes for anden ad-
ministrativ myndighed.
 Opnås der ikke enighed om er-
statning overgiver Energinet.dk 
sagen til en taksations-myndig-
hed, der består af to medlemmer 
– et sagkyndigt medlem og en for-
mand.
 Taksationsmyndigheden træf-
fer afgørelse hurtigst muligt, og 
denne afgørelse kan ikke indbrin-
ges for anden administrativ myn-
dighed.
 Ønskes taksationsmyndighe-
dens afgørelse efterprøvet ved de 
almindelige domstole, er der ikke 
fastsat nogen tidsfrist for indbrin-
gelse. Har mølleopstiller betalt 
erstatningsbeløbet er fristen 3 
måneder for indbringelse af sagen 
for domstolene.
 Udgør værditabet 1% eller min-
dre af ejendommens værdi betales 
der ikke erstatning.
 Reglerne om erstatning for 
værditab vil blive gennemgået på 
mødet.
 Spørgsmål om værditabsord-
ningen kan rettes til Energinet.dk, 
Front Offi ce, tlf. 7020 1353, 
e-mail: fo@energinet.dk.
 Under mødet vil der blive ori-
enteret om reglerne for medejer-
skab via køb af andele. – Se senere 
annonce.

Alle er velkomne...


