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VVM-tilladelse til etablering af 46 vindmøller ved Overgaard 
 

Randers byråd har den 18. juni 2018 vedtaget Tillæg 4 til Randers Kommuneplan 

2017 og Lokalplan 644 og tilhørende miljørapport1 med VVM-redegørelse.  

 

Offentliggørelsen af ovennævnte plangrundlag finder sted i dag, den 22. juni 2018, 

hvorfra planernes bestemmelser og endelige retsvirkning træder i kraft. 

 

Afgørelse 

Randers Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse til det konkrete projekt, som 

omfatter opstilling af de 46 vindmøller ved Overgaard med tilhørende anlæg og 

transformerstation, som fremgår af ovennævnte plangrundlag. 

 

VVM-tilladelsen er meddelt i henhold til § 7 i VVM-bekendtgørelsen2. 

 

VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år, efter den er med-

delt. Jf. § 56, stk. 1, i planloven3.  

 

Denne VVM-tilladelse udløber den 22. juni 2021. 

 

Betingelser 

 

Denne VVM-tilladelse meddeles på følgende betingelser: 

 

 At vindmøllerne opstilles og drives inden for de fysiske og miljømæssige 

rammer, som angivet i Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 644 med 

tilhørende miljørapport. 

  

                                                           
1 ”Vindmøller ved Overgaard, Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering”, Ran-
ders kommune, november 2017. 
2 Bkg. nr. 1832 af 16. december 2015, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virk-
ning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
3 Lbk. nr. 287 af 16. april 2018, om planlægning. 
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 At vindmøllerne anmeldes til Trafik-, bygge- og boligstyrelsen og afmærkes 

efter de gældende regler af hensyn til luftfartens sikkerhed. 

 

 At vindmøller inden idriftsættelse forsynes med teknik og software til at 

håndtere skyggestop for at sikre, at ingen nabobeboelser bliver ramt af 

skyggekast fra møllevinger i mere end 10 timer i løbet af et år, beregnet som 

reel skyggetid, efter Wind-PRO Shadow-programmet, eller et tilsvarende 

program. Jf. Vindmøllevejledningen4, der anbefaler maks. skyggekast på 10 

timer årligt for nabobeboelser, beregnet som reelt skyggetid. Randers 

Kommune har valgt, at denne anbefaling skal overholdes. 

 

 At der gennemføres støjmålinger og beregninger efter vindmøllebekendt-

gørelsen5, som dokumentation for, at støjgrænserne er overholdt. Støj-

målingerne skal foretages af en DANAK-akkrediteret akustiker / rådgiver og  

fremsendes til Randers Kommuner senest 3 måneder efter, at vindmøllerne i 

hver etape er sat i drift. Hvis målinger og beregninger viser, at vindmøllerne 

ikke overholder grænseværdierne, skal der foretages en støjdæmpning. Kan 

støjdæmpning ikke gennemføres skal driften indstilles. Støjmålinger og 

beregninger skal udføres i overensstemmelse med bekendtgørelsens 

bestemmelser. 

 

 At der i de to første driftsår skal gennemføres en overvågning af udvalgte 

vindmøller med henblik på indførelse af evt. periodisk stop på disse 

vindmøller i hht. anbefalingerne i Miljøministeriets ”Forvaltningsplan for 

flagermus” 6. Overvågning og evt. møllestop skal gælde for den 2. og 4. mølle 

fra vest i den nordligste række, den vestligste og den østligste mølle i 2. 

række fra nord, den østligste mølle i 3. række fra nord, den vestligste og 

østligste mølle i 4. række fra nord samt de østligste møller i 5. og 7. række fra 

nord. Se miljørapportens s. 105. Disse ni møller skal standses ved vindhastig-

heder på under 5 m/s i navhøjde, i perioden 15. juli til 15. oktober, for at 

undgå drab af flagermus. Når møllerne er sat i drift, kan en monitering af 

flagermus på de berørte møller i løbet af de to første driftsår afklare, om det 

er nødvendigt at indføre møllestop, eller om møllerne kan være i drift uden 

denne begrænsning. 

 

 At mølle nr. 1 fra vest i 4. række fra nord ikke må opstilles, før boligen på 

Tuerne 5, 8970 Havndal, er nedlagt. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Planforslag med tilhørende miljørapport med VVM-redegørelse har været i 10 ugers 

offentlig høring fra den 8. november 2017 til den 17. januar 2018. I løbet af den 

offentlige høring modtog Randers Kommune 21 høringssvar, hvoraf en mindre del 

var relateret til miljørapportens VVM-redegørelse.  

                                                           
4 Vejl. nr. 9296 af 22. maj 2009, om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vind-
møller 
5 Bkg. nr. 1736 af 21. december 2015, om støj fra vindmøller. 
6 "Forvaltningsplan for flagermus, Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter 
og deres levesteder", Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013, ISBN: 978-87-7279-407-5. 
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Samtlige høringssvar er gennemgået af forvaltningen i et skærskilt notat. På denne 

baggrund er den sammenfattende redegørelse udarbejdet og godkendt af byrådet. 

Randers Kommune vurderer, at ovennævnte planer med tilhørende miljørapport 

giver et retvisende billede af projektets indvirkning på det omkringliggende miljø. 

Herunder er landskabelige hensyn, nabohensyn, natur- og miljømæssige hensyn 

integreret i planmaterialet. Gældende lovgivning er overholdt.  

 

Overgangsbestemmelser 

Miljørapporten med VVM-redegørelse og nærværende VVM-tilladelse er udarbejdet 

efter VVM-bekendtgørelsen fra 20157. Det sker i henhold til overgangsbestemmel-

serne i § 57 stk. 8, nr. 2, i miljøvurderingsloven8.  

 

Ifølge § 57, stk. 8, nr. 2, i miljøvurderingsloven, fremgår det, at loven finder ikke 

anvendelse på konkrete projekter, hvor der inden lovens ikrafttrædelsestidspunkt er 

offentliggjort en kort beskrivelse af hovedtrækkene i det påtænkte projekt, med 

henbilk på at indkalde idéer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til 

brug for en afgrænsning af VVM-redegørelsens indhold.  

 

Randers Kommune offentliggjorde den 5. april 2017 en kort beskrivelse af hoved-

trækkene i det påtænkte projekt for vindmøller ved Overgaard, med henbilk på at 

indkalde idéer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for en 

afgrænsning af VVM-redegørelsens indhold. Miljøvurderingsloven trådte i kraft knap 

6 uger sendere, den 16. maj 2017. Derfor gælder overgangsbestemmelserne i 

miljøvurderingslovens § 57, stk. 8, nr. 2. 

 

Offentliggørelse 

Denne VVM-tilladelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 22. juni 

2018. Offentliggørelsen af VVM-tilladelsen sker samtidig med offentliggørelsen af 

byrådets endelige vedtagelse af Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 644 

med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse. 

 

Andre tilladelser m.v. 

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

for projektets realisering. Lokalplan 644 inderholder et afsnit om hvilket andre 

tilladelser der skal indhentes fra offentlige myndigheder, i forbindelse med en 

realisering af projektet. Se lokalplanens s. 37 – 41. 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Thomas Djernæs 

Landinspektør og planlægger 

Udvikling, Miljø og Teknik 

                                                           
7 Bkg. nr. 1832 af 16. december 2015, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virk-
ning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
8 Lbk. nr. 448 af 10. maj 2017, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-
jekter (VVM). 
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Sendt i kopi til: 

Thomas Brendstrup, Sødring Bygade 13, 8970 Havndal, brendstrupt@gmail.com  

Erik Christensen, Fjordblink 5, 9560 Hadsund, kvik.christensen@mail.dk  

Gert Sørensen, Sagavej 13, Harridslev, 8930 Randers NØ, harridslevvaben@gmail.com  

Flemming E. Mortensen, Lyshøj Møllevej 12, 8970 Havndal, auto.fem87@gmail.com 

Lars Pilgaard Christiansen, Bjerrevej 1, 8970 Havndal, larspil@sport.dk  

Karen S. Aborg, Nedre Vej 43, Vestrup, 8930 Randers N.Ø., ksaborg@gmail.com  

Brian Bugge, Under Bakken 41, 8970 Havndal, brian@bugge.net  

Michael Christiansen, Johannes Ewalds Vej 23, 8230 Åbyhøj, michael.bjerring.christiansen@gmail.com  

Maja og Mogens Thomassen, Madsdige 4, 8970 Havndal, majavthomassen@gmail.com  

Lone, Lars og Lotte Frederiksen, Under Bakken 25, 8970 Havndal, ub25frederiksen@gmail.com  

Laila og Carsten Schøler, Under Bakken 43, 8970 Havndal, kontakt@cshandel.dk 

Finn Thomassen, Vestervangsvej 25, 8970 Havndal, vestervangsvej25@gmail.com  

Allan Andersen, Under bakken 33, 8970 Havndal, winnieogallan@jubii.dk  

Tine Vinstrup og Lars Konradsen, Heden 9, 8970 Havndal, tinevinstrup@gmail.com  

Mariagerfjord Kommune, raadhus@mariagerfjord.dk  

Norddjurs Kommune, norddjurs@norddjurs.dk  

Erhvervsstyrelsen,  erst@erst.dk  

Energistyrelsen, ens@ens.dk 

Netselskabet N1, kontakt@n1.dk 

Energinet.dk, info@energinet.dk 

Naturstyrelsen, nst@nst.dk  

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

MST Østjylland, att. Hans Hoyer, hah@mst.dk  

Trafik- bygge- og boligstyrelsen, info@tbst.dk 

Landbrugsstyrelsen,  mail@lbst.dk  

Sundhedsstyrelsen, sst@sst.dk  

Kirkeministeriet, km@km.dk 

Aarhus Stift, kmaar@km.dk  

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  

Museum Østjylland, mail@museumoj.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

Danske Ornitologisk Forening, dof@dof.dk  

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  
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Klagevejledning 

Denne VVM-tilladelse kan påklages til Planklagenævnet, for så vidt angår retlige 

spørgsmål. Jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Afgørelsen kan påklages af enhver med 

retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, 

der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsent-

lige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Jf. planlovens § 59. 

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på kommunens hjem-

meside. Jf. § 2 i bekendtgørelsen om udnyttelse af tilladelser9. 

 

Hvis du ønsker at klage skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på 

forsiden af www.nmkn.dk Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du kla-

ger, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder 

og organisationer. Jf. § 8 i lov om Planklagenævnet10.  

 

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du 

får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes 

på Planklage-nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klage-

portalen, 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 Randers Kommune. 

Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer af-

gørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Betingelser mens en klage behandles  

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet be-

stemmer noget andet. Det betyder, at bygherre kan handle efter kommunens afgø-

relse. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulig-

hed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende 

virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, 

og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder stand-

set. 

 

Mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene 

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens of-

fentlige bekendtgørelse 

                                                           
9 Bkg. nr. 130 af 28. januar 2017, om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af 
klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om plan-
lægning og visse andre love. 
10 Lov nr. 1658 af 20. december 2016, om Planklagenævnet. 
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