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Tilladelse til at opstille én vindmølle på Thyborøn Sydhavn, 
Vindmølleområde 10E1.16 
Lemvig Kommune meddeler hermed § 25-tilladelse (tidl. VVM-tilladelse) til at op-
stille én vindmølle på Thyborøn Sydhavn som beskrevet i ”Vindmølle på Thyborøn 
Sydhavn. Miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt. Belysning af de miljø-
mæssige konsekvenser ved opstilling af en vindmølle på Thyborøn Sydhavn. Lem-
vig Kommune.” 
 
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 i Lovbekendtgørelse om Miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
Tilladelsen meddeles på baggrund af tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-29 for 
Lemvig Kommune samt tilhørende Miljørapport og Miljøkonsekvensrapport og 
samlet redegørelse og overvågningsprogram. 
 
De overordnede lokaliseringskrav for vindmøllen med tilhørende anlæg fremgår af 
tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-29 og lokalplan nr. 215 for en vindmølle på 
Thyborøn Sydhavn. 
 
Begrundelse 
Lemvig Kommunes afgørelse gives på baggrund af Miljøkonsekvensrapportens 
vurdering om, at vindmøllen med en placering på Thyborøn Sydhavn kan etable-
res og drives uden uacceptable påvirkninger af miljøet, såfremt vilkårene i denne 
tilladelse overholdes.  
 
Ifølge Miljøkonsekvensrapporten vil vindmøllen ikke medføre væsentlig påvirk-
ning af naboboliger, idet rapporten dokumenterer, at eksisterende lovgivning ved 
naboboliger og boligområder herunder afstandskrav er overholdt. Der vil ikke fo-
rekomme skyggekast fra vindmøllen ved nabobeboelse og skyggekast vil ikke 
medføre uacceptable forhold ved færdsel på Thyborønvej. Møllen vurderes heller 
ikke at give anledning til væsentlige gener med reflekser fra møllevingerne, da de 
vil blive overfladebehandlet. 
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Miljøkonsekvensrapporten viser at opstilling af en vindmølle på Thyborøn Syd-
havn vil give et yderligere teknisk indtryk, når den opleves på nær afstand. Over 
længere afstande vil møllen ikke give en væsentlig øget visuel belastning. Land-
skabet som vindmøllen opstilles i er dog allerede domineret af diverse tekniske 
anlæg herunder eksisterende vindmøller ved Rønland og i Nissum Bredning. 
Vindmøllen vurderes derfor ikke at ødelægge væsentlige æstetiske værdier.  
 
Den samlede vurdering af miljøkonsekvenser for naturen i Miljøkonsekvensrap-
porten angiver, at vindmøllen hverken alene eller i sammenhæng med andre pro-
jekter vil få væsentlige negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet i området, 
hvilket også gælder for habitatdirektivets Bilag IV-arter.     
 
For at afbøde de væsentligste konsekvenser stilles vilkår om, at opstilling, drift og 
nedtagning af vindmøllen skal foregå som beskrevet i bl.a. Miljøkonsekvensrap-
porten.  
Der stilles konkret vilkår om, at vindmøllen af hensyn til omgivelser og fremtidige 
interesser i området vil skulle fjernes af mølleejer, når den ikke længere er i drift. 
Derudover meddeles tilladelsen på vilkår om at vindmølleejer udfører støjmålin-
ger, når vindmøllen er i drift med henblik på at dokumentere at støjkravene i gæl-
dende vindmøllebekendtgørelse er overholdt.  
Den aktuelle forekomst af flagemusearter i området er ikke kendt, og derfor anbe-
fales det i Miljøkonsekvensrapporten, at der foretages en monitorering af flager-
musforekomsterne i arternes yngle- og træktid efter vindmøllen er opstillet. Hvis 
der forekommer flagermus i store antal omkring møllen vil standsning af vindmøl-
len ved lave vindhastigheder i rotorhøjde i perioder med mange aktive flagermus, 
ifølge Miljøkonsekvensrapporten, være en sikker metode til at reducere dødelig-
heden af flagermus forårsaget ved kollision. Tilladelsen stiller derfor vilkår herom. 
Lysafmærkning på møllen skal godkendes af Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen ef-
ter Luftfartslovens regler af hensyn til sikkerheden for lufttrafik. I Miljøkonse-
kvensrapporten er det vurderet, at lysafmærkningen på møllen ikke vil give væ-
sentlige øgede gener, da møllen bliver rejst i et område, hvor eksisterende vind-
møller i Nissum Bredning er tilsvarende lysafmærket. Da det blinkende lys kan op-
leves forstyrrende i forhold til det faste lys, særligt, hvis ikke blinkene koordineres 
med de øvrige vindmøller i nærområde stilles der vilkår om koordinering heraf. 
Derudover forpligtes mølleejer til at gå i dialog med Trafik-, Bygge-, og Boligstyrel-
sen om muligheden for at benytte nyeste lysafmærkningsteknologi. Såfremt der 
under driftsperioden fremkommer en bedre lysafmærkningsteknologi skal denne 
søges og anvendes af hensyn til at reducere den visuelle påvirkning.  
 
Mølleejer forpligtes ligeledes til at fremlægge eventuelle ændringer i projektet til 
vurdering hos Lemvig Kommune samt at udarbejde en beredskabsplan, så der sik-
res en koordineret og effektiv håndtering ved uheld med vindmøllen. 
 
Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at der ikke er uacceptable miljø-
mæssige gener, som følge af projektet. Endvidere ses de ændringer projektet 
medfører, ikke at have en sådan karakter eller omfang, at det taler afgørende 
imod, at projektet etableres. 
 
Beskrivelse af møllen 
Nissum Bredning Vind I/S har søgt tilladelse til opstilling af en vindmølle med en 
totalhøjde på 197 meter, alternativt 175 meter på Thyborøn Sydhavn. Møllen øn-
skes opført på samme placering, som den 2-bladet forsøgsmølle, der tidligere har 
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stået i området. Møllen vil være af samme type som de fire kystnære testmøller i 
Nissum Bredning.   
 
Forløb 
Nissum Bredning Vind I/S har i forbindelse med ansøgningen anmodet om, at det 
ansøgte skal undergå en Miljøvurdering med henvisning til Miljøvurderingslovens 
§ 18, stk. 2.  
Det ansøgte er omfattet af Miljøvurderingsloven1, idet det er optaget på Bilag 2 
under punkt 3j) ”Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmøl-
ler), bortset fra enkeltstående vindmøller i landzone med en totalhøjde på op til 25 
m (husstandsmøller)”.  
 
Det er Miljøstyrelsen, der ifølge Samordningsbekendtgørelsen2, varetager kom-
munalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter loven for vindmøller på 150 meter 
totalhøjde eller derover. Lemvig Kommune har dog anmodet Miljøstyrelsen om og 
overtaget myndighedskompetencen for sagsbehandlingen fra Miljøstyrelsen efter 
Samordningsbekendtgørelsen § 3, stk. 2. 
 
Planprocessen er igangsat på baggrund af politisk behandling i Teknik- og Miljøud-
valget den 6. april 2020.   
 
Vilkår 
Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår: 
 
At opstilling, drift og nedtagning af vindmøllen skal foregå som beskrevet i lokal-
plan nr. 215 og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-29 og den tilhørende Miljø-
rapport og Miljøkonsekvensrapport. 
 
At arealet reetableres af mølleejer, når det ikke længere er i brug til vindmølleom-
råde. Ved retablering skal vindmøllen, herunder fundament, teknisk anlæg og in-
stallationer fjernes senest ét år efter driften er ophørt. Fundamentet skal fjernes 
til mindst 1 meter under terræn. 
 
At ejeren af vindmøllen for egen regning udfører støjmålinger når vindmøllen sæt-
tes i drift med henblik på at dokumentere, at støjkravene i gældende Bekendtgø-
relse om støj fra vindmøller overholdes.  
Målingerne skal foretages som miljømåling – støj efter retningslinjerne i Bekendt-
gørelse om støj fra vindmøller under repræsentative driftsforhold og skal udføres 
af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil. Rapporten over målingerne 
skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest to måneder efter, disse er foretaget. 
 
At ejeren af vindmøllen for egen regning foretager monitorering af flagermus på 
udvalgte dage i arternes yngle- og træktid efter møllen er opstillet. Monitore-
ringen kan gennemføres ved brug af fastmonterede flagermusdetektorer 
(lyttebokse) nær vindmøllen, eller/og ved brug af håndbåren detektor. 

 
1 Lovbekendtgørelse om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) 
2 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening mv. for pla-
ner og programmer og af konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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Såfremt der forekommer flagermus i store antal omkring vindmøllen vil vindmøl-
len skulle standses ved lave vindhastigheder i rotorhøjde (dvs. under 5-6 m/sek.).  
 
At lysafmærkningen på møllen koordineres med de øvrige vindmøller i området, 
så de blinker synkront. Ejeren af møllen skal derudover afklare reglerne om lysaf-
mærkning på møller over 150 meter med Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen, så der 
om muligt kan benyttes mindre forstyrrende afmærkning f.eks. afmærkning, der 
er styret af radar. Mølleejer er igennem hele driftsperioden forpligtet til at søge 
og anvende den absolut bedst tilgængelige teknologi, som kan reducere den visu-
elle påvirkning. 
 
At ændringer af anlægget i forhold til det ansøgte skal forelægges Lemvig Kom-
mune til vurdering af tilladelsens vilkår i henhold til Miljøkonsekvensrapporten og 
VVM-reglerne. 
 
At mølleejer udarbejder en beredskabsplan for håndtering af eventuelt oliespild 
m.fl. i forbindelse med både anlægs- og driftsfasen. Beredskabsplanen skal god-
kendes af Lemvig Kommune, inden møllerne opstilles. 
 
Bortfald 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt el-
ler ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. Miljøvurderingslovens 
§ 39. 
 
Andre tilladelser 
Tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for 
projektets realisering. Eksempelvis skal der inden opstilling af møllerne: 

 Indgives anmeldelse til Lemvig Kommune i henhold til støjbekendtgørel-
sen 

 Ansøges om byggetilladelse 
 
Offentliggørelse 
Tilladelsen offentliggøres i lokalavisen den DATO samt på Kommunens hjemme-
side fra nævnte dato og fire uger frem. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages efter Miljøvurderingslovens § 49 Der kan klages over ret-
lige spørgsmål. Der kan f.eks. klages, hvis nogen mener, kommunen ikke har haft 
hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen 
efter andres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 
 
Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af 
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealan-
vendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som 
repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. Miljøvurderingslovens § 50. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på hjemmesiden for 
Nævnenes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:  
 https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. 
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Du kan også tilgå Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
som du plejer, typisk med NEM-ID. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel-
sen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. 
for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Kla-
geportalen.  
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.  
 
En eventuel klage skal være indgivet skriftlig inden 4 uger efter offentliggørelsen 
af afgørelsen. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, eller hvis sagen 
påklages, inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig-
gjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.  
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Anja Trans Mauritsen 
Planlægger, Landinspektør 


