Udkast
Delstatslig forordning
om delopstilling af regionalplanen for planområdet I i Slesvig-Holsten
kapitel 5.8 (emne vindenergi på land)
(Regionalplan I - delopstilling - forordning VO)
Fra den

På grundlag af § 5, stk. 1, og 11 i delstatsplanlægningsloven i versionen af
27. Januar 2014 (GVOBI. Schl.-H. S. 8) sidst ændret ved artikel 1 i loven af
26. august 2020 (GVOBI. Schl.-H. S. XX) bestemmer delstatsregeringen:
§1
Delopstillingen over den regionale plan for planområdet I i Slesvig-Holsten kapitel 5.8
(emne Vindenergi på land) får ordlyden som det fremgår af bilaget. Bilaget med
regionalplanen, inklusive plantekster med begrundelse og kortene, samt
miljøundersøgelsen, offentliggøres på internettet på adressen: https://www.schleswigholstein.de/raumordnungsplaene og holdes tilgængelige hos
delstatsplanlægningsmyndigheden.
§2
(1) Enhver person har gratis adgang til indsigt iflg. § 10, stk. 2, sætn. 1, ROG, (emne:
Vindenergi på land) i regionalplanen for planlægningsområdet med begrundelse,
belæring om klageadgang ved rettens hjælp, miljøundersøgelse med
opsummerende erklæring iflg. § 10, stk. 3, ROG, og udfærdigelse af
overvågningsforanstaltninger iflg. § 8, stk. 4, sætn. 1, ROG, hos
delstatsplanlægningsmyndigheden, Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung, Düsternbrooker Weg 104, 24105 Kiel , inden for de
sædvanlige åbningstider (normalt hverdage fra 9.00 til 15.00, samt efter aftale).
Desuden kan dokumenterne ses på internettet på adressen: https://www.schleswigholstein.de/raumordnungsplaene.
(2) Med hensyn til forudsætningerne for at gøre skadelidelse gældende pga. procesog formforskrifter og de dermed forbundne retslige konsekvenser meddeles iflg.
§ 11, stk. 5, punkt 2 ROG, § 7, stk. 2 LaplaG som følger:
Ifølge lovreglerne lades en iht. § 11, stk. 1, nr. 1 og 2 ROG væsentlig krænkelse af
de deri nævnte proces- og formforskrifter ifølge § 11, stk. 3 ROG væsentlige
mangler i vurderingsprocessen samt en ifølge 11, stk. 4 ROG væsentlig krænkelse
af forskrifterne om miljøundersøgelsen ude af betragtning, hvis de ikke er gjort
gældende inden for et år efter bekendtgørelsen af denne retsforordning mod
delstatsplanlægningsmyndigheden, Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung i delstaten Slesvig-Holsten, Düsternbrooker
Weg 104, 24105 Kiel , med redegørelse for begrundelsen for krænkelsen.

-2§3
Denne forordning træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse.

Ovenstående forordning udfærdiges hermed og skal offentliggøres.
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