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Vedr. forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan
V.12.01.01, Vordingborg Kommune
Naturstyrelsen Roskilde har med interesse læst ovennævnte planforslag fra
Vordingborg Kommune, som udgør det planlægningsmæssige grundlag for
opstilling af store vindmøller ved Kostervig på Møn. Planforslagene er i
offentlig høring i perioden 3. maj 2012 til 28. juni 2012.
Naturstyrelsen gjorde i brev af 11. juni til Vordingborg Kommune
opmærksom på, at man agtede at fremsætte indsigelse på baggrund af
mangelfuld redegørelse i forhold til påvirkningen af de nærliggende
Natura2000-områder. Naturstyrelsen Roskilde og Vordingborg Kommune
har efterfølgende været i dialog om den påtænkte indsigelse. Naturstyrelsen
har på kommunens foranledning udarbejdet et notat, som uddyber de krav,
Naturstyrelsen stiller til redegørelsen om påvirkning af Natura2000-områder,
og sendt til Vordingborg Kommune i brev af 19. juni 2012. Naturstyrelsen
afventer i øjeblikket supplerende materiale fra Vordingborg Kommune med
henblik på at få bragt planforslagene i overensstemmelse med de statslige
interesser i kommuneplanlægningen.
Grundet afslutningen af den offentlige høringsperiode den 28. juni 2012
fremsætter Naturstyrelsen Roskilde hermed formelt den adviserede statslige
indsigelse, idet Naturstyrelsen på nuværende tidspunkt ikke har modtaget det
supplerende materiale fra Vordingborg Kommune.
Naturstyrelsen Roskilde fremsætter indsigelse efter planlovens § 29 overfor
forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan V.12.01.01 for
Vordingborg Kommune. Hvis der er fremsat statslig indsigelse overfor et
planforsalg, kan planforslaget først vedtages endeligt, når der er opnået
enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28.
Det følger af bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007
(habitatbekendtgørelsen), at der i redegørelsen til planforslag i medfør af
planloven, der kan påvirke et Natura2000-område væsentligt, skal indgå en
vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets
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bevaringsmålsætninger, og at planen ikke kan vedtages, hvis vurderingen
viser, at planen skader Natura2000-området.
Indsigelsen er begrundet i den mangelfulde vurdering i forhold til projektets
påvirkning af de nærliggende Natura2000-områder, hvor Naturstyrelsen
Roskilde ikke finder, at Vordingborg Kommune kan afvise, at projektet har
skadelige virkninger på disse områder.
Der henvises til Naturstyrelsens brev af 19. juni til Vordingborg Kommune,
der er vedlagt indsigelsen, for en uddybende begrundelse for indsigelsen og
de elementer af planforslagene, som Naturstyrelsen Roskilde har vurderet
som værende mangelfulde i forhold til kravene i habitatbekendtgørelsen.
Naturstyrelsen Roskilde ser frem til fortsat dialog med Vordingborg
Kommune og står til rådighed, hvis der måtte være spørgsmål til indsigelsen
eller den fremadrettede proces.
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