
 

 

VVM-tilladelse til opstilling af vindmøller i rammeområde 

10.00.T3.044 Øst for Broholm.  

Svendborg Kommune har på byrådsmøde den XX.XX 2020 vedtaget tillæg nr. 2017.27 til Svendborg 

Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 658 for vindmøller øst for Broholm. Samtidig besluttede 

byrådet, at der skal meddeles VVM-tilladelse til projektet, som er beskrevet Miljøkonsekvensrapporten 

”Vindmøller ved Broholm. Januar 2020.”  

Afgørelse 

I forlængelse af byrådets beslutning meddeler Svendborg Kommune hermed VVM-tilladelse til opstilling 

af tre ens vindmøller, adgangsveje samt teknikbygninger i medfør af Lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (LBK nr 1225 af 25/10/2018) §25 stk. 1 på matr.nr. 1a Albjerg By, 

Oure og matr.nr. 1d Broholm Hgd. Gudme. 

Vilkår 

VVM-tilladelsen meddeles på følgende vilkår:  

 Opstilling, drift og nedtagning af vindmøllerne samt retablering af arealer skal foregå som beskrevet 

i Lokalplan nr. 658 og tillæg nr. 2017.27 og den tilhørende miljørapport. 

 

 Inden den enkelte vindmølle idriftsættes, skal der installeres et softwareprogram i møllen, så ingen 

nabobeboelser udsættes for skyggekast i mere end ti timer årligt samlet set fra vindmøllerne, 

beregnet som reel skyggetid efter WindPRO, Shadow-programmet eller et tilsvarende program. 

 Der skal gennemføres et vindmøllestop for flagermus ved den sydligste vindmølle, som stoppes 

ved lave vindhastigheder (under ca. 5-6 m/s i nacellehøjde) i perioden ca. 15. juli - 15. oktober.  
 

 Der skal i samarbejde med Svendborg Kommune gennemføres en overvågning over to år ved den 

sydligste mølle for at dokumenterer behovet for et vindmøllestop for flagermus, samt i hvilke 

perioder, vindretninger og temperatur et møllestop er relevant.  

 Ophører brugen af vindmøllerne skal vindmøllerne, inkl. fundamenter, tekniske anlæg og 

installationer samt arbejdsarealer og veje, der alene anvendes til vindmøllerne, fjernes af mølleejer 

inden ét år efter, at driften er ophørt. Arealer, der før vindmøllerejsningen var landbrugsarealer, 

skal af mølleejer retableres til landbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgift for det offentlige, 

det vil sige at stabilgrus og andet vejmateriale skal fjernes. 
 

Gyldighed 

Denne VVM-tilladelse bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, efter den er meddelt eller ikke har 

været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingsloven §39. 

Begrundelse for afgørelse 

Afgørelsen om, at projektet kan tillades, er truffet på baggrund af miljøkonsekvensrapportens 

vurderinger. Det vurderes i miljøkonsekvensrapporten, at det ansøgte projekt kan etableres og drives 

uden væsentlige negative påvirkninger af miljøet, såfremt vindmøllerne med tilhørende tekniske anlæg, 

indrettes og drives i overensstemmelse med indholdet i miljøkonsekvensrapporten, bestemmelserne i 

lokalplan 658 for vindmøller øst for Broholm og vilkårene i denne tilladelse.  

Beskrivelse af projektet 

Projektet muliggør opstilling af tre ens vindmøller med en totalhøjde på 149,9 meter med tilhørende 

adgangsveje og teknikbygninger i overensstemmelse med lokalplan 658 for vindmøller øst for Broholm. 

Vindmøllerne opstilles med en afstand på ca. 380 meter, se figur 1. 



 

 

 

Figur 1 - Lokalplanens afgrænsning og placering af vindmøller, adgangsveje og servicepladser. 

Andre tilladelser mv. 

VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets 

realisering jf. ovenstående forudsætninger. 

Offentliggørelse 

Tilladelsen vil blive offentliggjort på Svendborg kommunes hjemmeside den XX.XX 2020. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver 

med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål 

har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 

mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du 

klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på 



 

 

www.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Kommunen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i 

Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og 

organisationer. Du kan betale ved indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med betalingsfrist.  

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette 

tidspunkt. En klage over VVM-afgørelser har ikke opsættende virkning, men klagenævnet kan bestemme, at 

en meddelt tilladelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses. Hvis 

afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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