Svendborg Kommune
Byg, Plan og Erhverv
Ramsherred 5, 2. sal
5700 Svendborg
Sendt med mail til jan.roedland@svendborg.dk

Dispensation til genopførelse af 2 vindmøller som erstatning for
eksisterende vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 18d og 19a, Gesinge, Bjerreby, i Svendborg
Kommune
Ansøgning
Svendborg Kommune har ved brev af 13.12.2012 fremsendt forespørgsel om
muligheden for, at Naturstyrelsen kan meddele dispensation fra
strandbeskyttelseslinjen til udskiftning af 2 vindmøller på ejendommen matr. nr.
18d og 19a, Gesinge, Bjerreby i Svendborg Kommune.
Naturstyrelsen svarede den 10.1.2013, at Naturstyrelsen er sindet at dispensere til
det ansøgte.
Svendborg Kommune meddeler herefter, at kommunen ønsker at ansøge om
dispensation. Dispensation gives den 1. marts 2013.
Naturstyrelsen har den 6. august 2015 konstateret, at den fremsendte afgørelse
tager udgangspunkt i udpegningsgrundlag for Natura 2000 gældende fra 1. januar
2007 – 30. december 2012. Dermed er der ikke taget udgangspunkt i det rigtige
udpegningsgrundlag, idet et revideret udpegningsgrundlag trådte i kraft den 31.
december 2012. Naturstyrelsen har derfor valgt at genoptage sagen og udarbejde
en afgørelse på baggrund af det rette Natura 2000 udpegningsgrundlag.
Afgørelse
Naturstyrelsen giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 1 §
65, stk. 1, jf. § 15, til udskiftning af de 2 vindmøller som ansøgt.
Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter
anden lovgivning kan være nødvendige.
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet
om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan
dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre
Natur- og Miljøklagenævnet konkret bestemmer andet.
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Det åbne land
J.nr. NST-4132-479-00094
Ref. mesim
Den 27. august 2015

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:


at vindmøllerne inklusive fundamenter og nedgravede kabler fjernes, såfremt
disse henstår ude af drift i 2 år eller mere

Naturstyrelsen tinglyser ovennævnte vilkår på ejendommen efter klagefristens
udløb. Hvis der klages over dispensationen, sker tinglysningen kun, såfremt
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster dispensationen.

Redegørelse for sagen
Svendborg Kommune ønsker at nedtage tre eksisterende vindmøller ved Skiftekær,
Tåsinge og erstatte dem med to nye og mere effektive møller.
Strømmen fra de eksisterende og de nye møller forsyner dels et økologisk jordbrug
og dels en virksomhed, der arbejder med udvikling af vindmøller. Jordbruget
(Skiftekær) arbejder i sin produktion aktivt med at flytte energiforbruget over på
vedvarende energi. Her er produktionen af strømmen fra den lokale vindmølle
bærende i målsætningen om at blive selvforsynende. Kravet til energiforsyningen i
produktionen er stigende.
De ønskede møller er 850 kW-vindmøller med en følgende dimensioner:
Totalhøjde
80 m
Rotordiameter.
66 m
Navhøjde
47 m
Møllerne skal opstilles ved Skiftekær ca. 200 meter fra kysten, på samme
placering, hvor to af de eksisterende møller på 40-45 meter i dag står.
Placeringen indenfor strandbeskyttelseszonen er nødvendig for at støjkravene kan
opfyldes samtidig med, at den tilstrækkelige effektivitet sikres. Placeringen af
møllerne fremgår af oversigtskortet herunder:

Luftfoto fra 2012. De røde ringe markerer placeringen af vindmøllerne.
Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. 127 (habitatområde nr.
111, fuglebeskyttelsesområde nr. 71 og F72) jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj
2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde
samt beskyttelse af visse arter. Svendborg Kommune har fået udarbejdet en
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Natura 2000 væsentlighedsvurdering. Af denne fremgår det, at afstanden fra
projektområdet til fuglebeskyttelsesområde nr. F72 er så stor (15 km), at det
vurderes, at der ikke vil ske en påvirkning af arter på udpegningsgrundlaget,
hvorfor det ikke inddrages videre.
Udpegningsgrundlaget for de øvrige områder i Natura 2000-område nr. 127
fremgår af nedenstående tabeller.
Habitatområde nr. 111

Fuglebeskyttelsesområde nr. F 71
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Lovgivning
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i
tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden
og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne
og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller
arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres
bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for
strandbeskyttelseslinjen.
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf.
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger
en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser
for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.
Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge
bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, foretages
en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der
foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura
2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende
område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale
naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis
det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Begrundelse for afgørelsen
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og forudsætter derfor
dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
Udbredelsen af vedvarende energi er et anerkendelsesværdigt formål, og
ansøgninger herom skal derfor efter omstændighederne behandles lempeligere
end andre typer af anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen, jf. Natur- og
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Miljøklagenævnets NoMO nr. 77
Naturstyrelsen har i afgørelsen lagt særligt vægt på, at der i forvejen er opstillet to
vindmøller med samme placering. De nye højere møller vil efter Naturstyrelsens
vurdering betyde en begrænset øget påvirkning af kystlandskabet, som opvejes af
den større miljømæssig gevinst ved de nye møller.
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http://www.nmkn.dk/Afgorelser/NoMO/NoMO_2012/NoMO_77.htm
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En eventuel placering umiddelbart udenfor strandbeskyttelseszonen ville give
konflikt med støjkravene og ville efter Naturstyrelsens vurdering betyde stort set
samme kystlandskabelige påvirkning.
I den gennemførte væsentlighedsvurdering er det konkluderet, at der ikke ses at
være risiko for negativ påvirkning af arter eller naturtyper på
udpegningsgrundlaget undtaget for arten havørn. For havørnen kunne det ikke
afvises, at der var risiko for negativ indvirkning på artens mulighed for opnåelse af
gunstig bevaringsstatus. Der er derfor foretaget en særskilt undersøgelse af
forekomst og adfærd af havørn på det vestlig Tåsinge. På baggrund af denne
undersøgelse konkluderes det, at ” det er usandsynligt, at de planlagte vindmøller
ved Skiftekær vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af bevaringsstatus for
havørnen i F71, Det Sydfynske Øhav. De eksisterende vindmøller har så vidt vides
ikke givet anledning til kollisionsdrab hos de lokale havørne.”
På baggrund af den gennemførte væsentlighedsvurdering og yderligere
undersøgelser om havørnens forekomst og adfærd er det Naturstyrelsens
vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke
ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i
udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Naturstyrelsens vurdering
ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan man klage over til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

adressaten for afgørelsen,

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder,

en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,

landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.
Der klages via Klageportalen, som der er et linket til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på via
www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem
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Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 500 kr. i gebyr
at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning
til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen videresender herefter anmodningen til Naturog Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan
imødekommes.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i
naturbeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen

Mette Hald Simonsen
Naturgeograf
tlf.: 9358 7978
mesim@nst.dk
Kopi af afgørelsen er sendt til:












Svendborg Kommune, mt@svendborg.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg, svendborg@dn.dk
Friluftsrådet, Kreds Sydfyn v/ Per Brunsgaard, sydfyn@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening Svendborg, svendborg@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, toni.reese@get2net.dk /
toni.reese.naesborg@gmail.com
Svendborg Museum, per.thomsen@svendborgmuseum.dk
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn v/ Rudi Rusfort
Kragh, formanden@byogland-sydfyn.dk
Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk
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