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VVM-tilladelse til opstilling af vindmoller ved Quistrup 

Struer Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse i henhold til § 2, stk. 3, 
nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen1  til opstilling af 3 vindmøller på matr. nr . 1 bk 
og 1 r Kvistrup Hgd., Gimsing, beliggende sydøst for Struer. 

VVM-tilladelsen meddeles på baggrund af tillæg nr. 1 til Struer 
Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport 
og lokalplan nr. 312 for vindmøller ved Quistrup. Planerne blev vedtaget 
endeligt af Struer Byråd den 27. april 2010. 

VVM-tilladelsen bygger på forudsætninger om, at opstilling og drift af 
møllerne vil ske i overensstemmelse med de ovenfor nævnte planer og 
VVM-redegørelse og miljørapport. 

For opstilling af vindmøller gælder følgende vilkår: 

1. Der kan opstilles tre vindmøller med en maksimal totalhøjde på 135 
meter og en maksimal rotordiameter på 107 meter. 

2. Vindmøllerne skal være ens og skal opstilles på en lige linje med 
tilnærmelsesvis lige stor afstand (maksimalt en variation i afstanden 
på 5 %) indenfor område omfattet af lokalplan nr. 312. 

3. Alle vindmøllens dele skal fremtræde i samme lys grå farve (RAL 
7035) og må maksimalt have et glanstal på 30 for at undgå 
reflekser. 

4. Vindmøllerne skal af hensyn til lufttrafikken gives en 
lysafmærkning som påbudt af Statens Luftsfartsvæsen (SLV). 
Anden belysning af vindmøllerne er ikke tilladt. 

5. Vejreglernes anbefalinger for oversigtsarealer skal følges ved 
etablering af tilkørselsvej fra Hjermvej til vindmølleområdet. 

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. 
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6. Inden vindmøllerne opføres skal vindmøllerne anmeldes til Struer 
Kommune Anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for, at 
støjgrænser i vindmøllestøjbekendtgørelsen2  overholdes for hele 
vindmøllegruppen. 
Når vindmøllerne er sat i drift skal der iværksættes støjmålinger og 
beregninger som sikrer, at bekendtgørelsens støjgrænser ikke 
overskrides. Hvis målinger og beregninger viser, at vindmøllerne 
ikke overholder grænseværdierne, skal der foretages en 
støjdæmpning. Kan støjdæmpning ikke gennemføres skal driften 
indstilles. Støjmålinger og - beregninger skal udføres i 
overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser. 
Støjmålinger og -beregninger kan kræves gentaget, f. eks. i 
forbindelse med klager. Der kan maksimalt kræves 1 
måling/beregning pr. år. 

7. Ved driften af vindmøllerne skal det sikres at ingen nabo påvirkes 
over ti timers skyggekast om året. Til overholdelse af dette skal 
vindmøllerne være forsynet med et softvareprogram, som sikrer, at 
vindmøllerne stopper i de mest kritiske perioder. Ved klage kan 
kommunens miljøtilsyn fordre supplerende dokumentation for 
overholdelse af grænseværdien for skyggekast. 

8. Vindmøllernes transformere skal indbygges i selve 
møllekonstruktionen. 

9. Alle ledningsanlæg skal udføres som jordledninger 
10. Den enkelte vindmøller skal vedligeholdes, så de er driftsklare. 
11. Ved ophør af brugen af vindmøllerne skal vindmøllerne inklusiv 

fundamenter og tekniske installationer fjernes af vindmølleejer 
inden ét år efter driften er ophørt. Fundamenter skal fjernes net til 
lmeters dybde. Arealer der før var landbrugsarealer, skal af 
vindmølleejer reetableres til landbrugsmæssig drift. Dette skal ske 
uden udgifter for det offentlige. Hvis fjernelse og reetablering ikke 
er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for 
grundejerens regning. 

Ændringer af anlægget i forhold til beskrevet i VVM-redegørelsen skal 
forelægges Struer Kommune til vurdering i henhold til VVM-reglerne. 

Tilladelsen falder bort, hvis der ikke er udnyttet inden 3 år fra 
offentliggørelsen. 

Miljømmistertets bekendtgørelse om støj fra vindmøller nr. 1518 af 14. december 
2006 
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VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er 
nødvendig for projektets realisering. Eksempelvis kræver det ansøgte en 
byggetilladelse. 

VVM-tilladelsen offentliggøres i Struer Ugeavis den 12. maj 2010. 

Klagevejledning - Planloven 

Afgørelsen (VVNI-tilladelsen) kan påklages efter reglerne i planlovens § 58 
stk. 1, nr. 3. 

Klage skal være skriftlig og sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 
2400 København NV, eller e-mail: nkn@nkn.dk.  Klagen skal være modtaget 
af Naturklagenævnet inden 4 uger fra annonceringen og udløber den 9. juni 
2010. 

Klagen har ikke opsættende virkning, men Naturldagenævnet kan bestemme, 
at en meddelt tilladelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og 
anlægsarbejde skal standses. 

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af din klage, at du 
indbetaler et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk  

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske indenfor 6 
måneder fra afgørelsens modtagelse. 

Med venlig hilsen 

Brk 
Planc 

ar.L./7 
Jane L. K. Hansen 
Planlægger 

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR 	 SIDE 3/3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

