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Att. Erling Olesen

Fornyet VVM-tilladelse – opstilling af 3 vindmøller i Torrild

Odder Kommune meddeler hermed fornyet VVM-tilladelse til opstilling 
af 3 vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 100 m på dele af matr. 
nr. 15k, 18d, 27a, 28a alle Torrild By, Torrild. 

Ansøger anmodede om fornyet VVM-tilladelse den 15.1.2019, da den 
tidligere VVM-tilladelse udløb den 12.2.2019.
 
Den fornyede tilladelse meddeles i henhold til § 25, stk. 1 i Lovbekendt-
gørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 – Bekendtgørelse af lov om vurde-
ring af planer og programmer og af konkrete projekter. Tilladelsen bort-
falder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt jf. Plan-
lovens § 56.

Baggrund
Byrådet vedtog den 25. januar 2016 tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-
25 og lokalplan 1126 for vindmøller syd for Torrild på baggrund af en 
samlet Miljørapport udarbejdet efter såvel VVM-bekendtgørelsen som 
Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. 
december 2015). 

Siden har projektmager ansøgt om et ændret vindmølleprojekt. Det æn-
drede projekt blev VVM-screenet, og afgørelse om, at ændringen ikke 
var omfattet af VVM-pligt, blev sendt i naboorientering / partshøring fra 
den 28. nov. – 22. dec. 2017. Herefter besluttede byrådet, på møde den 
5. feb. 2018, at projektet ikke var omfattet af VVM-pligt. Der blev samti-
dig truffet beslutning om at give dispensation fra lokalplan nr. 1126, § 
7.3 og 8.2. vedr. ændret harmoniforhold og en lidt mere grå nuance. 
Dispensation og afgørelse om ikke VVM-pligt blev meddelt projektma-
ger den 9.2.2018.

Den fornyede VVM-tilladelse meddeles på grundlag af de vedtagne pla-
ner samt ovennævnte dispensation.

Den fornyede VVM-tilladelse bygger på forudsætninger om, at opstilling 
og drift af vindmøllerne sker i overensstemmelse med de ovennævnte 
planer, dispensation og den projektbeskrivelse, der har dannet grundlag 
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for Miljørapportens vurdering af de mulige miljøpåvirkningers art, om-
fang og væsentlighed.

Betingelser
Den fornyede VVM-tilladelse gives på følgende betingelser:

 At vindmøllerne i al væsentlighed opstilles inden for de fysiske 
og miljømæssige rammer, som er angivet for anlægget i lokal-
plan 1126 og Miljørapporten samt efterfølgende dispensation fra 
lokalplanens § 7.3 og 8.2. 

 At opstiller tinglyser deklaration med Odder Kommune som påta-
leberettiget om, at vindmøllerne inklusive fundamenter og anlæg 
skal fjernes ned til 1 meters dybde under terræn af vindmøllee-
jer, såfremt de ikke har været anvendt til energiforsyning i ét år. 
Deklarationen skal inden tinglysning godkendes af Odder Kom-
mune. 

 Støj: Støjgrænserne, jf. bekendtgørelse nr.135 af 7. februar 
2019 om støj fra vindmøller, skal overholdes, derfor skal vind-
møllerne som beskrevet i Miljørapporten leveres i forskellige 
driftmodes. Odder Kommune vil i den forbindelse forhøre sig hos 
opstiller, om vindmøllens indstillinger er i overensstemmelse 
med de forudsætninger, der er lagt til grund i støjanmeldelsen.  
Der skal foretages en støjmåling senest 3 måneder efter nettil-
slutning af vindmøllerne, da de beregnede støjbelastninger lig-
ger tæt på grænseværdierne. Målingen skal udføres af et labora-
torium/én person, der er opført på Miljøstyrelsens sidst revide-
rede liste over laboratorier/personer, der er akkrediteret/certifice-
ret til at udføre miljømåling af ekstern støj. Målingen skal udføres 
som angivet i Bekendtgørelse nr. 135 af 7. feb. 2019 om støj fra 
vindmøller. Hvis måling og beregning viser, at vindmøllerne ikke 
overholder grænseværdierne, skal der foretages en støjdæmp-
ning. Kan støjdæmpning ikke gennemføres, skal driften indstil-
les, til grænseværdierne kan overholdes. 
Odder Kommune vil derudover om nødvendigt påbyde støjmålin-
ger gennemført i forbindelse med behandling af naboklager over 
støj, når byrådet anser dette for at være nødvendigt. 

 Skyggekast: Nabobeboelse må efter retningslinjer i Kommune-
plan 2017-29 maksimalt påføres 10 timers reel skyggetid per år 
beregnet i henhold til retningslinjerne i ”Vejledning om planlæg-
ning for og zonetilladelse til opstilling af vindmøller”. Til overhol-
delse af dette skal vindmøllerne ved igangsættelse i drift være 
forsynet med et softwareprogram, som sikrer, at vindmøllerne 
stopper i de kritiske perioder. Ved klage kan kommunens miljøtil-
syn kræve supplerende dokumentation for overholdelse af 
grænseværdien for skyggekast.

 Flagermus: Opstiller skal udarbejde et overvågningsprogram 
med for eksempel lytning, autobokse og eftersøgning af døde 
flagermus for at afklare, om der er behov for afværgeforanstalt-
ninger. Odder Kommune stiller krav om, at overvågningsperio-
den strækker sig fra 1. maj til 15. oktober. Overvågningspro-
grammet skal godkendes af Odder Kommune og udføres på op-
stillers regning. Hvis overvågningen viser, at der er forøget risiko 
for kollision mellem flagermus og vindmøller i hele eller dele af 
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perioden, vil der blive stillet vilkår om driftsstop. Vilkårene for 
dette driftsstop sættes derfor til følgende tre parametre, der alle 
skal være opfyldt på samme tid. 

o Hele eller del af perioden 1.maj til 15. oktober.
o Skumringstid, defineret som en to timers periode omkring 

det daglige solnedgangstidspunkt eller en to timers peri-
ode omkring det daglige solopgangstidspunkt.

o Lave vindhastigheder, defineret som vindhastigheder på 
6 m/s eller derunder målt på den individuelle vindmølles 
nacelle. 

 Grundvand: Opstiller skal udarbejde en beredskabsplan for 
eventuelt oliespild. Beredskabsplanen skal godkendes af Odder 
Kommune. I tilfælde af et uheld skal Odder Kommune orienteres 
efter, at man har rengjort møllen og fjernet olien m.v., og det skal 
dokumenteres ved jordprøve, at forureningen er fjernet. Evt. va-
skevand fra møllerne skal opsamles og håndteres som spilde-
vand.

 Såfremt det under byggefasen bliver nødvendigt at sænke 
grundvandet stiller Odder Kommune krav om, at det oppumpede 
vand kontrolleres for blandt andet okker efter program udarbej-
det af opstiller og godkendt af Odder Kommune.

Begrundelse for afgørelsen
Odder Kommune lægger vægt på, at etablering af vindmøller inden for 
lokalplanområdet kan overholde gældende lovgivning. Kommunens 
samlede vurdering er, at der ikke vil være væsentlige, negative påvirk-
ninger af miljøet. Odder Kommune lægger ligeledes vægt på, at med 
etablering af vindmølleområdet vil der ske en reduktion af CO2-udled-
ningen på min. 180.000 ton i vindmøllernes levetid (20 år), hvilket sva-
rer til en reduktion på min. 8.980 ton pr. år.

Andre tilladelse m.v.
Den fornyede VVM-tilladelse erstatter ikke tilladelser efter anden lovgiv-
ning, som er nødvendige for projektets realisering. 

Inden opstilling af møllerne skal der indgives anmeldelse herom til Od-
der Kommune jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (Bek. nr. 135 af 
7. februar 2019). 

Etablering af vindmøllerne skal efter Byggelovens regler anmeldes til 
Odder Kommune. 

Gennembrud af beskyttede jorddiger kræver dispensation fra Odder 
Kommune. 

Odder Kommune skal som vejmyndighed meddele tilladelse til etable-
ring af ny overkørsel til Petersholmsvej. 

Offentliggørelse 
Afgørelse om at meddele fornyet VVM-tilladelse vil blive offentliggjort på 
https://odder.dk den 17. juni 2019.

https://odder.dk/
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Klage og søgsmål
Klagevejledning er vedlagt dette brev.

Med venlig hilsen
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Klagevejledning
Efter Planlovens § 58 stk. 1 nr. 3 kan VVM-tilladelsen påklages til Miljø-
og Fødevareklagenævnet uanset hvad, der begrunder klagen. Nævnet 
kan tage stilling til alle spørgsmål og kan ændre den påklagede afgø-
relse, både hvis den er i strid med gældende retsregler og hvis nævnet 
mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget din klage inden 4 
uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

Hvem kan klage
 Miljøministeren
 Enhver med retlig interesse i sagens udfald
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hoved-

formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væ-
sentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse, på betin-
gelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller 
love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller or-
ganisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage via Kla-
geportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevnenes-
hus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der 
har truffet afgørelsen. Når du klager skal du betale et gebyr på kr. 900. 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for 
at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Od-
der Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller på plan@odder.dk. 
Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 

Domstolsprøvelse
Hvis du ønsker afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 
for 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
mailto:plan@odder.dk
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