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FØLGEBREV TIL DEBATOPLÆG OM VINDMØLLER VED HEDEVEJ 
 
Struer Kommune udsender hermed debatoplæg om eventuel place-
ring af vindmøller ved Hedevej syd for Fousing. 
 
Hvis projektet realiseres, vil der kunne rejses 5 vindmøller med en 
højde på maksimalt 150 meter i området. 
 
Debatoplægget kan ses på www.struer.dk under ”Nyheder” og under 
”INFORMATION”, hvor debatoplægget og visualiseringer kan ses 
under ”Høringer”. 
 
Som en del af debatfasen afholdes der borgermøde tirsdag den 
2. april 2019 fra kl. 19.00 – 21.30 i Langhøj Hallen, Asp. Alle inte-
resserede er velkomne. På mødet vil projektet og processen bli-
ve gennemgået, der vil være god tid til at stille spørgsmål. 
 
Med debatoplægget ønsker Struer Kommune at indhente inputs fra 
borgere, interesseorganisationer, øvrige myndigheder og andre med 
interesse i projektet, inden der tages stilling til den videre planlæg-
ning. Indkaldelsen af bemærkninger sker efter miljøvurderingslo-
vens[1] § 32, stk. 1 nr. 2 og § 35, stk. 1 nr. 2  for hhv. plangrundlagget 
og det konkrete projekt. Bemærkningerne vil indgå i udarbejdelsen af 
det afgrænsningsnotat, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af 
en miljørapport for planerne og en miljøkonsekvensrapport for projek-
tet jf. miljøvurderingslovens § 11 samt § 23 stk. 1. 
Bemærkningerne kan være om projektet som helhed, særlige forhold 
i lokalområdet, som en miljøvurdering kan vurdere, forslag til visuali-
seringspunkter og andre forhold, som kunne være relevante at un-
dersøge i miljøvurderingen. 
 
Efter debatfasen vil byrådet tage stilling til, om udarbejdelsen af lo-
kalplan med miljøvurdering samt miljøkonsekvensrapport for det kon-
krete projekt skal igangsættes. 
Såfremt byrådet vedtager, at forslag til lokalplan med miljøvurdering 
samt miljøkonsekvensrapport skal udarbejdes, og hvis byrådet efter-
følgende godkender det, vil det blive sendt i offentlig høring. Her vil 
der være mulighed for at afgive høringssvar til planforslaget og miljø-
konsekvensrapporten. Efterfølgende vil byrådet tage endelig stilling 
til, om projektet skal realiseres og endeligt vedtage planen. Herefter 
er der mulighed for at påklage afgørelsen til Planklagenævnet. 
 
Det må forventes, at projektet vil strække sig over mange måneder, 
inden der er udarbejdet et forslag til lokalplan og tilhørende miljøvur-
dering, som kan sendes i offentlig høring. 
 
 
 

                                                 
[1] LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 – bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM) 

DATO: 13-03-2019 

 

JOURNALNUMMER 

01.02.20-P19-1-17 

 

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ 

ØSTERGADE 13 

7600 STRUER 

 

E: TEKNISK@STRUER.DK 

 

SAGSBEHANDLER: 

MADS TANDERUP 

T: 96848427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.struer.dk/


 

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 2 af 2 

Bemærkninger til debatoplægget skal indsendes til Struer Kom-
mune senest den 8. maj 2019 via mail: teknisk@struer.dk eller 
pr. post til: 
 
Struer Kommune, 
Plan og Miljø 
Østergade 11-15 
7600 Struer 
 
Venlig hilsen 
 
Planlægger 
Mads Tanderup 
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