
 

Plan- og virksomhedsområdet 
J.nr. ROS-403-01908 
Ref. geagg/pekan 
Dato 27. maj 2010 
 

 Dong Energy, Environment and Licensing 
 Att.: Birte Hansen   
 A. C. Meyers Vænge 9   
 2450 København SV 
  

 
 
 
 
  

VVM-tilladelse til etablering af op til 7 vindmøller på 150 - 200 m´s to-
talhøjde ved Kappel i Lolland Kommune 
 
Hermed meddeles Dong Energy VVM-tilladelse til at etablere op til 7 særligt 
store vindmøller inden for de planlægningsmæssige rammer, som fremgår 
af ”Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for en vindmøllepark ved 
Kappel i Lolland Kommune.” Udstedt af Miljøcenter Roskilde 17. maj 2010 
(kommuneplantillæg nr. 360-18 til Lolland Kommuneplan). Tilladelsen med-
deles i henhold til VVM-pligtige anlæg i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. 
april 2009 af lov om planlægning §§ 11g, h og § 11 i Miljøministeriets be-
kendtgørelse nr. 1335 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.   
 
Det drejer sig overordnet set om at etablere op til 7 forsøgsvindmøller, heraf 
4 møller på op til 160 m´s totalhøjde, 2 møller på ca. 175 m´s totalhøjde og 
1 mølle på op til 200 m´s totalhøjde, samt 2 markeringsmaster på 200 m. 
De eksisterende 24 vindmøller langs kysten foran de nye vindmøller, samt 2 
andre eksisterende DONGejede møller, nedtages før etableringen af de 
nye.  Projektet medfører at etablering af en samlet elproduktionskapacitet 
på 36 – 40 MW. Anlægget er nærmere beskrevet i kommuneplantillæggets 
redegørelse.  
  
Det nævnte Kommuneplantillæg er udstedt til Lolland Kommune i maj 2010 
af Miljøcenter Roskilde. Kommuneplantillæggets retningslinjer for vindmøl-
lerne kan kun ændres af Miljøcenter Roskilde. Den tilhørende VVM-
redegørelse beskriver de overordnede miljømæssige rammer for en miljø-
mæssig acceptabel etablering og drift af vindmøllerne. I den forbindelse er 
der opstillet krav om nærmere angivne afværgeforanstaltninger overfor sær-
lige miljøgener. I det omfang de nævnte afværgeforanstaltninger er plan-
lægningsmæssigt relevante, fremgår de af nedenstående vilkår for VVM-
tilladelsen.   
 
Vilkår for tilladelsen 
VVM-tilladelsen meddeles på baggrund af VVM-redegørelsens angivelser af 
de mulige miljøpåvirkninger fra anlægget. De overordnede lokaliseringsmu-
ligheder og –krav, der er fastlagt for vindmøllerne, fremgår af kommune-
plantillægget for det omhandlede område. De detaljerede vilkår for lokaliser-
ing fastlægges i Lolland Kommunes lokalplan for området.  
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Tilladelsen er betinget af : 
a) at vindmøllerne i al væsentlighed etableres og drives inden for de fysiske 
og miljømæssige rammer, som er angivet i VVM-redegørelsen for det sam-
lede anlæg 
b) at de gældende beregningsmæssige støjgrænseværdier i hele anlæggets 
levetid overholdes hos alle naboer 
c) at markeringsmaster med belysning indrettes og anvendes på en sådan 
måde, at genevirkningerne i omgivelserne minimeres  
d) at vindmøllerne under normal drift ikke begrænser mulighederne for at 
benytte stien på toppen af havdiget foran området som et led i et lokalt og 
regionalt vandre- og cykelstinet 
e) at den nævnte sti i særlige situationer kan afspærres f.eks. ved skiltning, 
hvis ekstreme vejrforhold medfører risiko for isnedfald eller lignende   
f) at beboelser inde i planlægningsområdet, hvor støjgrænserne ikke kan 
overholdes, overtages af DONG Energy og nedlægges som boliger før møl-
lerne tages i brug  
  
Begrundelse for afgørelsen  
Det er Miljøcenter Roskildes samlede vurdering, at de miljømæssige gener, 
som anlægget med de omtalte afværgeforanstaltninger ifølge VVM-
redegørelsen giver anledning til, ikke har en sådan størrelse og karakter, at 
de taler afgørende imod, at anlægget etableres. Det indgår i denne 
afvejning, at anlægget placeres i et relativt tyndt befolket landområde tæt på 
kysten med gode vindforhold, at støjgrænseværdierne vil blive overholdt 
hos alle naboer, samt at det planlagte vindmølleanlæg indgår som en del af 
en samlet indsats for at øge andelen af vedvarende energi i dansk energi-
forsyning.   
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen om at meddele VVM-tilladelse vil blive offentliggjort i Lollands-
posten og EKSTRA-posten hhv. den 31. maj og 1. juni 2010. Klagemulighe-
derne fremgår af nedenstående klagevejledning. 
  
Det fremgår af tilladelsen, at der er knyttet en række vilkår til VVM-
tilladelsen, der retter sig mod lokaliseringen og etableringen af anlægget, 
mens Lolland Kommune som miljømyndighed vil føre tilsyn med, at anlæg-
get overholder de rammer, der er lagt for anlæggets drift.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Gert Agger 
Fuldmægtig, Cand. Techn. Soc. 
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Gyldighed, klageregler mv. 
I følge planlovens[fodnote] § 56 bortfalder tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra offentliggø-
relsen. 
 
Tilladelsen omfatter kun forholdet til planlovens VVM-regler. Der er ikke taget stilling til om anlægget 
forudsætter tilladelse mv. efter anden lovgivning. 
 
Tilladelsen kan i medfør af planlovens § 59 påklages til Naturklagenævnet af: 

• enhver med retlig interesse i sagens udfald, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur 

og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen. 
• miljøministeren 

 
En klage skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på e-
mail til nkn@nkn.dk. Klagen skal være skriftlig og være modtaget af Naturklagenævnet senest 4 uger fra 
datoen for afgørelsens offentliggørelse 1. juni 2010. 
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. 
Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke 
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.  Betales gebyret ikke inden for den fastsat-
te frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur-
klagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold 
i klagen. 
 
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Naturklagenævnet kan i medfør af 
planlovens § 60, stk. 3, beslutte, at tilladelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at evt. 
igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold tilladelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra tilladel-
sens offentliggørelse, jf. planlovens § 62. 
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