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Udstedelse af kommuneplantillæg til Esbjerg Kommunes Kom-
muneplan 2010-2022 
 
Til Esbjerg Kommunes Kommuneplan 2010-2022 udstedes hermed kom-
muneplantillæg for forsøgsvindmøller ved Esbjerg (ændring nr. 2009.47). 
 
Kommuneplantillægget supplerer Kommuneplan 2010-2022’s retningslinjer 
og rammer for området ved Måde 
 
Kommuneplantillægget retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen 
giver mulighed for, at Miljøcenter Odense kan give tilladelse til at etablere 
fire forsøgsvindmøller på nærmere vilkår. Kommuneplantillægget vedlæg-
ges i kopi. 
 
Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVM-
pligtige anlæg i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om 
planlægning §§ 11g, h og i samt § 11 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private an-
lægs virkning på miljøet (VVM). 
 
Miljøcenter Odense varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsens 
opgaver og beføjelser for anlægget, fordi projektet omfatter vindmøller på 
150 m totalhøjde eller derover jf. bekendtgørelse 1335 af 06/12/2006 § 11 
stk. 3 nr. 4. En eventuel senere ændring af tillægget forudsætter miljø-
centrets accept. 
 
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget giver Miljøcenter 
Odense Bjarne Christensen tilladelse til at opstille fire forsøgsvindmøller 
ved Esbjerg. Tilladelsen meddeles efter § 2, stk. 3, nr. 2 i bekendtgørelse 
nr. 1335 af 6. december 2006. Tilladelsen vedlægges i kopi. 
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Redegørelse for planprocessen 
Kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse er en forud-
sætning for at meddele VVM-tilladelse til Bjarne Christensen. 
 
Som en del af planprocessen har forslaget til kommuneplantillæg for for-
søgsvindmøller ved Esbjerg været i offentlig høring. Da høringsperioden 
udløb havde Miljøcenter Odense modtaget 82 henvendelser samt 251 un-
derskrifter om projektet fra borgere og andre myndigheder. 
 
De indkomne bemærkninger er behandlet i den sammenfattende redegørel-
se, som efterfølgende har været i høring hos Esbjerg Kommune. Redegø-
relsen er vedlagt i sin endelige form. 
 
Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der foretaget en kon-
sekvensvurdering i forhold til de nærliggende Natura 2000-område, jf. habi-
tatreglerne. Konsekvensvurderingen fremgår af den tilhørende VVM-
redegørelse.  
 
Esbjerg Kommune har tilsluttet sig udstedelsen af kommuneplantillægget. 
 
De i høringsfasen indkomne bemærkninger og den efterfølgende høring af 
den sammenfattende redegørelse hos Esbjerg Kommune har ikke givet 
anledning til ændringer i forhold til det udsendte forslag til kommuneplantil-
læg for forsøgsvindmøller ved Esbjerg. 
 
Klagevejledning  
Kommuneplantillægget kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med 
retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og orga-
nisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller va-
retagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. 
planlovens §§ 58 og 59. Kommuneplantillægget kan kun påklages for så 
vidt angår retlige spørgsmål. 
 
Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted onsdag den 30. juni 2010 i 
Ugeavisen Esbjerg, Ugeavisen Ribe og Jyske Vestkysten. 
 
Klagevejledning 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen – dvs. den 30. juni 2010. Klager 
skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Køben-
havn NV eller som e-post til nkn@nkn.dk. Det er en betingelse for Naturkla-
genævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. 
Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på 
gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før 
gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller del-
vist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Na-
turklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
datoen for offentliggørelsen. 
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Med venlig hilsen 
 
Birgitte Hjerrild  
72 54 84 20  
birhj@ode.mim.dk  
 
 
 
Vedlagt: 
Kommuneplantillæg og sammenfattende redegørelse  
VVM-tilladelse efter § 2, stk. 3, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. decem-
ber 2006.   
 
 
Kopi af brevet er sendt til: 
Bjarne Christensen 
Kystdirektoratet 
Miljøcenter Ribe 
Danmarks Naturfredningsforening 
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