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Endelig vedtagelse og offentliggørelse af kommuneplantillæg 22 –
Vindmølleplan
Endelig vedtagelse
Den 21. december 2017 vedtager Byrådet at udtage tre områder af kommuneplantillæg 22 – Vindmølleplan og derefter vedtages planen endeligt.
Områderne der udtages er 6.T.02 Birkende, 6.T.03 Holev og 6.T.04 Motorvejen. Grundet en nummereringsfejl skifter område 4.T.02, Vindmøller, Havneterminalen rammenummer således at den, i den endeligt vedtagne plan,
benævnes 4.T.03, Vindmøller, Havneterminalen.

Den endelige plan offentliggøres via plansystemet og på kommunens hjemmeside den 2. februar 2018. Se planen på www.kerteminde.dk – skriv eventuelt plannummeret i søgefeltet.
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Historik
Kerteminde Kommune fremlagde i 2015 forslag til kommuneplantillæg 22 –
Vindmølleplan. I forslaget var der udpeget 5 mulige rammeområder til opstilling af vindmøller i Kerteminde Kommune. Af de fem rammeområder var to
placeret ved Munkebo, et ved Birkende og to ved kommunegrænsen mod
Odense ved henholdsvis Holev og ved motorvejen.
På byrådsmødet den 31. marts 2016 beslutter Byrådet at udtage tre af de
fem udpegede rammeområder af planen og vedtage kommuneplantillæg 22
- Vindmølleplan. Planen offentliggøres via plansystem.dk og på kommunens
hjemmeside den 17. august 2016, men bliver efterfølgende påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en virksomhed med interesse i at opstille vindmøller i et af de områder der tages ud af den endelige plan.
Den 4. oktober 2017 træffer Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse og ophæver Kerteminde Kommunes afgørelse om endelig vedtagelse af vindmølleplanen. Natur- og Miljøklagenævnet begrunder afgørelsen med, at der ikke
er foretaget en supplerende høring af virksomheden med interesse i at opstille vindmøller.
Kerteminde Kommune foretager derfor supplerende høring af virksomheden
i perioden 12. oktober 2017 til 2. november 2017.
Venlig hilsen
Mia Schmidt Vernon
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.
Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk,
www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kerteminde Kommune via
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere
og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Kerteminde Kommune.
Hvis Kerteminde Kommune fastholder afgørelsen, sender Kerteminde
Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får
besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kerteminde Kommune. Kerteminde Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på:
www.kerteminde.dk

