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Sendt til ejere eller brugere af boliger i en afstand af ca.
6*møllehøjden fra området omfattet af forslag til lokalplan nr. 341
samt forslag til kommuneplantillæg nr. 12

Følgebrev til høring af forslag til lokalplan nr. 341 og
kommuneplantillæg nr. 12 for vindmøller ved Lyngs
Struer Byråd har den 26. juni 2018 vedtaget at sende forslag til lokalplan nr.
341 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 12 med tilhørende miljørapport
(VVM og miljøvurdering) i offentlig høring.
Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for opstilling af tre stk. 150 m høje vindmøller.
Miljørapporten beskriver konsekvenserne ved forslaget for bl.a. landskabet,
naboerne og naturen. På side 9-16 i miljørapporten er medtaget et ”ikke
teknisk resumé”, der kort beskriver vindmølleprojektets påvirkninger i forhold til støj og skyggekast ved naboer samt påvirkninger i forhold natur,
miljø, landskab mv.
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Angivelse af den omtrentlige placering af møllerne er vist på kortet nedenfor.
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Efter planlovens § 171 er der inden for planområdet et midlertidigt forbud
mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse, som kan foregribe
indholdet i den endelige lokalplan.
Offentlig høring og borgermøde
Struer Byråd har besluttet at udsende planforslagene i 14 ugers offentlig
høring. Eventuelle indsigelser eller bemærkninger kan sendes til Struer
Kommune, Plan & Miljø, Østergade 13, 7600 Struer - og meget gerne på
teknisk@struer.dk. Fristen er 12. oktober 2018.
Forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg med den tilhørende
miljørapport med bl.a. visualiseringer af vindmøllerne kan ses i PlansystemDK og på Struer Kommunes hjemmeside under ”INFORMATION”
Hvis du ikke har mulighed for at se planmaterialet på nettet, er der fra den
9. juli også fremlagt en papirudgave på Infocenter Struer - Borgercervice,
Smedegade 1, 7600 Struer og fra den 13. august på Midtpunktet Thyholm,
Rughavevej 5, 7790 Thyholm
Som del af den offentlige høring vil der den 20. august 2018 kl. 19.00 blive
holdt et offentligt møde i Midtpunktet på Thyholm, hvor der orienteres om
vindmølleprojektet og herunder om værditabsordningen og køberetsordningen.
Til orientering oplyses det at sagsbehandleren holder ferie indtil den 1. august, og at henvendelser først kan forventes besvaret efter denne dato.

Med venlig hilsen
Mads Bylov Tanderup
Planlægger
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Bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 af lov om planlægning
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