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Ikke medtagede dokumenter

7692109#0
Underskriftsindsamling fra Borgergruppen 'Nej tak til vindermøller i Gundersted/Blære'. Er ikke med i aktindsigten da det indeholder
adresser på alle medunderskrivere, hvoraf nogle potentilt kunne have hemmelig adresse

7846459#0
Debatoplægget er under udarbejdelse, og vil blive gjort tilgængeligt for offentligheden, såfremt økonomiudvalget beslutter at der skal
igangsættes en fordebat.

7899287#0
Debatoplægget er under udarbejdelse, og vil blive gjort tilgængeligt for offentligheden, såfremt økonomiudvalget beslutter at der skal
igangsættes en fordebat.



Blev ringet op af Hans Jakob Martinsen fra Hofor Vind (2795 4698 hama@hofor.dk). Han spurgte ind til vindmølleområdet ved
Bjørnstrup, i forhold til nedtagning af møller, for at kunne opstille nye. Han blev oplyst om, at VHK gerne vil rydde op i vindmøller, og
satser på færre og større møller, dvs vi gerne ser der bliver taget flere møller ned, end der bliver opstillet, og at det er vigtigt for det
landskabelige udtryk, at vindmøllerne opfattes som en samlet helhed, og mindre møller ikke må genere det udtryk.

 

Hofor er ved at udvikle på et projekt som arbejder med nedlæggelser af boliger, som vil kunne give plads til opstilling af seks møller.
De arbejder p.t. kun i det østligt udlagte område.

 

Aftalte at sende Screeningen for vindmølleområder 2017, (ligger på kommuneplan.vesthimmerland.dk) til ham, hvor det er bekskrevet
hvilke møller vi ser nedlagt i forhold til et ny projekt.

 

Han blev informeret om, at vi nok tidligst kan tage et nyt vindmølleprojekt ind i slutningen af foråret, og han blev bedt om at tage
kontakt igen efter jul, for at tale om en mulig tidsplan.

 

KREN
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7653338#0 - Telefonnotat efter samtale med Hofor Vind 16.10.20



Blev ringet op af Hans Jakob Martinsen fra Hofor Vind (2795 4698
hama@hofor.dk). Han spurgte ind til vindmølleområdet ved Bjørnstrup, i forhold
til nedtagning af møller, for at kunne opstille nye. Han blev oplyst om, at VHK
gerne vil rydde op i vindmøller, og satser på færre og større møller, dvs vi gerne ser
der bliver taget flere møller ned, end der bliver opstillet, og at det er vigtigt for det
landskabelige udtryk, at vindmøllerne opfattes som en samlet helhed, og mindre
møller ikke må genere det udtryk.

Hofor er ved at udvikle på et projekt som arbejder med nedlæggelser af boliger,
som vil kunne give plads til opstilling af seks møller. De arbejder p.t. kun i det
østligt udlagte område.

Aftalte at sende Screeningen for vindmølleområder 2017, (ligger på
kommuneplan.vesthimmerland.dk) til ham, hvor det er bekskrevet hvilke møller vi
ser nedlagt i forhold til et ny projekt.

Han blev informeret om, at vi nok tidligst kan tage et nyt vindmølleprojekt ind i
slutningen af foråret, og han blev bedt om at tage kontakt igen efter jul, for at tale
om en mulig tidsplan.

KREN

2



Hans Jacob Martinsen fra Hofor Vind (2795 4698 hama@hofor.dk) havde bedt om et møde for afklaring af mulig tidsplan, nedtagning
af møller mv.

 

Tilstede fra Vesthimmerlands Kommune: Kristin Engerstrøm og Kim Stadsvold.

 

Hofor viste en skitse med seks møller i nord-sydgående retning i forbindelse med det østligt udlagte område 301 Bjørnstrup. Møllerne
var placeret mellem Gunderstedvej og Borupvej.

 

Hofor mener at de vil ha alle lodsejeraftaler på plads i løbet af foråret, og spurgte ind til nedtagelse af møller og mulig tidsplan.

 

Hofor blev oplyst om at VHK gerne ser at der bliver saneret flere møller end der bliver opstillet.

Hofor blev oplyst om at en mulig fordebat tidligst kan igangsættes efter sommerferien, og at der arbejdes med et andet mølleprojekt
et andet sted som er længere fremme, og at det vil være afhængig af om det kommer ind først, samt ressourcer.

 

Hofor blev gjort opmærksom at den nordligste mølle er indenfor fjernbeskyttelseszonen for Gundersted Kirke. Endvidere blev Hofor
fortalt, at der er en kommuneplanrevision på vej på temaet kulturarv, hvor stiftet har bedt om at VHK gennemgår og reviderer
fjernsbeskyttelseszonerne for alle kirker i åbent land i VHK. Det vides endnu ikke om dette vil medføre en reduktion eller udvidelse af
zonerne.

 

Hofor blev gjort opmærksom på, at vindmølleprojekter ofte genererer mange forespørgsler om aktindsigt, og at VHK planlægger at
offentliggøre de journaliserede dokumenter i vindmøllesager fremover.
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7653340#0 - Noter fra møde med Hofor Vind 08.02.2019



Blev ringet op af Hans Jakob Martinsen fra Hofor Vind (2795 4698 hama@hofor.dk).

De er nu klar til at gå igang med en fordebat, de har lodsejeraftaler på plads, og har udarbejdet en næsten færdig VVM. Han spurgte
til en tidsramme, og om vi har andre vindmølleprojekter igang, og om vi kan køre to samtidigt, eller forskudt.

Jeg har svaret ham at det er jeg nødt til at vende med ledelsen, i forhold til at vi er trængt på ressourcer for tiden.

Jeg vil kontakte ham i løbet af næste uge.

4

7653342#0 - Telefonnotat efter samtale med Hofor Vind 29.08.20



Fra: Kristin Engerstrøm [kren@vesthimmerland.dk]
Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk];post [post@vesthimmerland.dk]
Cc: Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk];August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 26-05-2020 09:02
Modtaget Dato: 26-05-2020 09:02
Vedrørende: SV: Ansøgning om 6 vindmøller ved Bjørnstrup

Hej Ida,
 
Din henvendelse er modtaget. Jeg videresender ansøgningen til August Skovmand Larsen, som vil være kontaktperson for projektet fra
kommunens side. Du vil høre fra ham fremover.
 
Med venlig hilsen

Kristin Engerstrøm
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7015

kren@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Ida Iversen Engelund [mailto:iden@hofor.dk] 
Sendt: 25. maj 2020 16:45
Til: Kristin Engerstrøm; post
Cc: Hans Jakob Martinsen
Emne: Ansøgning om 6 vindmøller ved Bjørnstrup
 
Kære Kristin.
 
Jeg indsender hermed på vegne af HOFOR Vind A/S en ansøgning om opstart af lokalplansproces og kommuneplantillæg for 6 vindmøller i
det udpegede område 301 – Bjørnstrup vindmølleområde.
 
Se vedhæftede ansøgning samt kortbilag og Miljøstyrelsens ansøgningsskema til miljøkonsekvensvurderingen.
 
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk
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7650946#0 - SV Ansøgning om 6 vindmøller ved Bjørnstrup
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7650943#0 - MST ansøgningsskema 
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HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk 

HOFOR Vind A/S 
Direkte tlf. 2795 4265 

E-mail iden@hofor.dk 

 

 

 
Ansøgning om opstilling af 6 vindmøller ved Bjørnstrup 

 
HOFOR indsender hermed ansøgning om opstilling af 6 vindmøller ved vindmølleområdet 
Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.   
 
Ansøgningen indeholder følgende: 

- Miljøstyrelsens ansøgningsskema (vedhæftet separat) 
- Kort bilag 1 - viser projektområdet med nye vindmøller, adgangsveje og forslag til 

transformerstation.  
- Kort bilag 2 - viser projektets afstande til naboejendomme, samt hvilke ejendomme 

der nedlægges i forbindelse med projektet.  
- Kort bilag 3 - viser naturbeskyttelse i fm. projektområdet. 

 
Forud for denne ansøgning har HOFOR foretaget en række undersøgelser i området, 
herunder flagermus-tællinger, visualiseringer m.v. som gør, at Miljøkonsekvensrapporten kan 
udarbejdes og færdiggøres forholdsvis hurtigt, når man når dertil i processen.  
 
HOFOR har været i løbende dialog med og indgået aftaler med i alt otte naboboliger med 
henblik på opkøb og nedlæggelse af boligerne. Alle disse boliger er beliggende indenfor 600 
m (4 x totalhøjden) og skal derfor nedlægges ved gennemførelse af projektet. 
Derudover er vi også påbegyndt kontakten til nogle af de nærmeste naboer, dvs. naboer 
indenfor 900 m (6 x totalhøjden) med henblik på orientering om muligheden for 
købstilbud/salgsoption, værditabserstatning m.v. Vi påtænker at tage kontakt pr. brev til alle 
ejendomme indenfor 900 meter i nærmeste fremtid. 
 
Har I spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående og vedhæftede, er I selvfølgelig 
velkomne til at tage kontakt til undertegnede. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Ida Iversen Engelund  
Projektudvikler  
HOFOR Vind A/S 
 

Dato: 25.05.2020 
Opgave: Vindmøller ved Bjørnstrup 
Afsender: Projektudvikler Ida Engelund - HOFOR 
Modtager: Vesthimmerlands Kommune 
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7650944#0 - ansøgning om vindmøller - HOFOR.pdf



 

HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk Side 2 af 4 

Kort bilag 1 - Vindmøller, adgangsveje og transformerstation.   

 
Transformerstation  
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HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk Side 3 af 4 

Kort bilag 2 - Nabooversigt  
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HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk Side 4 af 4 

Kort bilag 3 - Naturbeskyttelse 
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Fra: August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST B]

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk]
Cc: 'Hans Jakob Martinsen' [hama@hofor.dk]
Sendt dato: 26-05-2020 11:00
Modtaget
Dato: 26-05-2020 11:00

Vedrørende: SV: Ansøgning om 6 vindmøller ved Bjørnstrup

Hej Ida,
 
Jeg kvittere hermed for at have modtaget jeres ansøgning om opstilling af 6 vindmølle i tilknytning til kommuneplanens rammeområde nr.
301 – Bjørnstrup vindmølleområde samt en VVM anmeldelse herfor.
 
Jeg tænker umiddelbart, at det vil være ideelt at invitere jer ind til et fysisk opstartsmøde, og tænker også, at dette er muligt indenfor
den nærmeste fremtid. Selv møder jeg for første gange fysisk på min arbejdsplads fra og med i morgen.
 
Jeg vender tilbage når jeg er blevet lidt klogere på vores retningslinjer for fysiske møder her på Rådhuset.
 
Jeg ser frem til et godt samarbejde, og vil efter bedste evne gøre mit til at sikre en god planproces for behandlingen af projektet J
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Kristin Engerstrøm 
Sendt: 26. maj 2020 09:02
Til: 'Ida Iversen Engelund'; post
Cc: Hans Jakob Martinsen; August Bo Skovmand Larsen
Emne: SV: Ansøgning om 6 vindmøller ved Bjørnstrup
 
Hej Ida,
 
Din henvendelse er modtaget. Jeg videresender ansøgningen til August Skovmand Larsen, som vil være kontaktperson for projektet fra
kommunens side. Du vil høre fra ham fremover.
 
Med venlig hilsen

Kristin Engerstrøm
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7015

kren@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Ida Iversen Engelund [mailto:iden@hofor.dk] 
Sendt: 25. maj 2020 16:45
Til: Kristin Engerstrøm; post
Cc: Hans Jakob Martinsen
Emne: Ansøgning om 6 vindmøller ved Bjørnstrup
 
Kære Kristin.
 
Jeg indsender hermed på vegne af HOFOR Vind A/S en ansøgning om opstart af lokalplansproces og kommuneplantillæg for 6 vindmøller i
det udpegede område 301 – Bjørnstrup vindmølleområde.
 
Se vedhæftede ansøgning samt kortbilag og Miljøstyrelsens ansøgningsskema til miljøkonsekvensvurderingen.
 
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel
16

7650930#0 - SV Ansøgning om 6 vindmøller ved Bjørnstrup



Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk
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Fra: August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST B]

Til: 'iden@hofor.dk' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 28-05-2020 09:54
Modtaget
Dato: 28-05-2020 09:54

Vedrørende: Forhåndsdialog om vindmølleprojekt ved Bkørnstrup

Hej Ida,
 
Har du/I tid til et virtuelt møde torsdag den 4. juni fra kl. 10.00 – 11.30?
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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7653322#0 - Forhåndsdialog om vindmølleprojekt ved Bkørnstrup



Fra: August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST B]

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 28-05-2020 10:25
Modtaget
Dato: 28-05-2020 10:25

Vedrørende: SV: Forhåndsdialog om vindmølleprojekt ved Bjørnstrup

Hej Ida,
 
Ja det er ikke noget problem. Jeg vender tilbage med en mødeindkaldelse når mine kollegaer har bekræftet tidspunktet.
 
Jeg kan desuden oplyse, at jeg har modtaget en mail fra Brian Stephansen (Hans Jakob Martinsen har tideligere været i dialog med ham),
der er blevet opmærksom på at I har indsendt jeres ansøgning. Jeg er helt sikker på, at han er meget interesseret i at blive løbende
opdateret i forløbet. Hvis ikke I allerede har gjort det, vil jeg derfor foreslå, at brevet i sender ud, også sendes til ham.  
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Ida Iversen Engelund [mailto:iden@hofor.dk] 
Sendt: 28. maj 2020 09:58
Til: August Bo Skovmand Larsen
Cc: Hans Jakob Martinsen
Emne: SV: Forhåndsdialog om vindmølleprojekt ved Bjørnstrup
 
Hej August.
 
Det kan vi godt.
 
Vi overvejer at invitere vores eksterne konsulent indenfor plan og miljøområdet med på mødet (Christian Achermann fra Urland) Er det ok?
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk
Fra: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 28. maj 2020 09:54
Til: Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>
Emne: Forhåndsdialog om vindmølleprojekt ved Bkørnstrup
 
Hej Ida,
 
Har du/I tid til et virtuelt møde torsdag den 4. juni fra kl. 10.00 – 11.30?
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon

9966 7025
20152833 

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 19

7653403#0 - SV Forhåndsdialog om vindmølleprojekt ved Bjørnstr



E-mail aula@vesthimmerland.dk Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 28-05-2020 10:27
Modtaget Dato: 28-05-2020 10:27
Vedrørende: SV: Forhåndsdialog om vindmølleprojekt ved Bjørnstrup

Hej August.
 
Det er modtaget. Jeg skal nok sørge for at han får et brev også.
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk
Fra: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 28. maj 2020 10:25
Til: Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>
Emne: SV: Forhåndsdialog om vindmølleprojekt ved Bjørnstrup
 
Hej Ida,
 
Ja det er ikke noget problem. Jeg vender tilbage med en mødeindkaldelse når mine kollegaer har bekræftet tidspunktet.
 
Jeg kan desuden oplyse, at jeg har modtaget en mail fra Brian Stephansen (Hans Jakob Martinsen har tideligere været i dialog med ham),
der er blevet opmærksom på at I har indsendt jeres ansøgning. Jeg er helt sikker på, at han er meget interesseret i at blive løbende
opdateret i forløbet. Hvis ikke I allerede har gjort det, vil jeg derfor foreslå, at brevet i sender ud, også sendes til ham.  
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Ida Iversen Engelund [mailto:iden@hofor.dk] 
Sendt: 28. maj 2020 09:58
Til: August Bo Skovmand Larsen
Cc: Hans Jakob Martinsen
Emne: SV: Forhåndsdialog om vindmølleprojekt ved Bjørnstrup
 
Hej August.
 
Det kan vi godt.
 
Vi overvejer at invitere vores eksterne konsulent indenfor plan og miljøområdet med på mødet (Christian Achermann fra Urland) Er det ok?
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk
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HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk
Fra: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 28. maj 2020 09:54
Til: Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>
Emne: Forhåndsdialog om vindmølleprojekt ved Bkørnstrup
 
Hej Ida,
 
Har du/I tid til et virtuelt møde torsdag den 4. juni fra kl. 10.00 – 11.30?
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra: August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST B]

Til: 'iden@hofor.dk' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 29-05-2020 10:46
Modtaget
Dato: 29-05-2020 10:46

Vedrørende: Kontaktoplysninger

Hej Ida,
 
Som aftalt sender jeg her et par kontaktoplysninger til parter, jeg tænker kunne være relevante at få sendt jeres brev ud til.
 
DN Vesthimmerland: vesthimerland@dn.dk
Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk
Blære Beboerforening findes her
Gundersted Borgerforening findes her
 
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: 'iden@hofor.dk' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 11-06-2020 16:19
Modtaget Dato: 11-06-2020 16:19
Vedrørende: Inspiration til fordebats materiale
Vedhæftninger: Fordebat Solceller v. Mosbækvej.docx

FORDEBAT22.3.docx
ideoplæg_vindmøller Malle_FINAL.pdf

Hej Ida,
 
Tak mødet. I efterlod et godt indtryk, så jeg tillader mig at være optimistisk i forhold til den kommende fordebat, planproces mv.
 
Som aftalt fremsender jeg debatoplægget fra de seneste 3 VE-projekter med fordebat.
 
Materialet for solcelleanlægget ved Mosbækvej, er endnu ikke offentliggjort. Men inden for et par dage bliver det lagt offentligt
tilgængeligt som bilag til dagsordenen til det næste møde i økonomiudvalget, så jeg tænker ikke, at det skader, at I ser det nu J
 
I morgen fremsender jeg også de retningslinjer som Kim omtalte i forhold til grøn ordning.
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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FORDEBAT
Om etablering af solcellepark ved matrikel 
nr. 3a Bjørnstrup By, Gundersted

FORDEBAT
Om etablering af en solcellepark ved Mosbækvej, Aars

Roldvej

M
osbæ

kvej

Vejledende illustrationsplan med princip 
for opstilling af solceller i projektområdet
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Vesthimmerlands Kommune har modtaget en ansøgning på et konkret projekt, der går ud på at etablere en solcellepark belig-
gende øst for Aars. På baggrund heraf besluttede Økonomiudvalget den XX juni 2020 at igangsætte en fordebat, med henblik 
på at indsamle forslag og ideer til ny planlægning.  
 
HVAD ER EN FORDEBAT? 
Forud for større ændringer i kommuneplanen skal der, jf. 
Planlovens § 23 c, afholdes en fordebat. 

Fordebatten tager som oftest udgangspunkt i en henvendelse 
om et konkret projekt. Formålet er at give naboer og andre in-
teresserede en mulighed for at bidrage med deres bekymrin-
ger, forslag, ideer og opmærksomhedspunkter, inden der til-
vejebringes et forslag til en ændring af gældende planlægning. 
 
KOM MED DINE IDEER & FORSLAG 
Hvis du har forslag, ideer eller bemærkninger til den forestå-
ende planlægning, vil Byrådet meget gerne høre fra dig. 
Du kan sende dine inputs til: kommuneplan@vesthimmer-
land.dk, så vi har dem senest den XX. XX  2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLANPROCESSENS FORLØB

Planforslaget 
sættes i offent-
lig høring i 8 
uger

Byrådet behand-
ler hørringssvar 
og beslutter om 
planproces for 
tillæg til kommu-
neplan og evt. 
lokalplan skal 
igangsættes

Fordebat afhol-
des i 2-4 uger

Byrådet præ-
senteres for 
projektet, og 
beslutter om 
der skal igang-
sættes en for-
debat

Forvaltningen 
udarbejder 
udkast til plan-
forslag

Forvaltningen 
behandler hø-
ringssvar og 
udarbejder det 
endelige udkast 
til planer

Byrådet be-
handler hø-
ringssvar, og 
beslutter om 
udkast til ende-
lige planer skal 
vedtages ende-
ligt

Endelig vedta-
gelse af planer 
offentliggøres. 
Herefter følger 
4 ugers klage-
frist

Vi er her nu

Følgende hovedspøgsmål kan fungere som inspiration til dine 
inputs til planlægningen:

 Hvilke klima- og miljøpåforhold skal der tages højde for?
 Hvordan vil anlægget påvirke nærliggende kulturmiljøer og land-

skabs- og naturområder?
 Hvordan sikres det at anlægget ikke får en negativ indvirkning 

Natura 2000 området eller de § 3 udpegede naturtyper?
 Er der steder, hvorfra der bør laves visualiseringer af solcellepar-

ken?
 Er der andre særlige forhold, der bør tages højde for?
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PROJEKTET 
Grundejer og European Energy ønsker at etablere en solcellepark ved 
Mosbækvej, Aars. Ejendommen har et samlet areal på 116 ha hvoraf 
60-80 ha planlægges anvendt til solceller. Solcelleanlægget ønskes 
opstillet på matr. nr. 2s, 2d, 1q og 1a alle Mosbæk By, Giver.  
En realisering af projektet vil bidrage til at opfylde regeringens ener-
gipolitiske målsætning om, at hele landets energiforsyning skal dækkes 
af vedvarende energi i 2050. 
Der ansøges om at etablere en solcellepark, der kan producere ca. 60 
MW eller, hvad der svare til ca. 14.500 husstandes årlige forbrug af el. 
Til sammenligning bor der 8.320 indbyggere i Aars og 37.300 indbygge-
re i Vesthimmerlands Kommune. 
Anlægget består af solpaneler som monteres på markstativer, der op-
stilles på parallelle rækker. Solpanelerne kan få en højde på op til cirka 
3,95 meter over reguleret terræn, afhængigt af endeligt valg af model. 
Der kan blive tale om paneler på faste stativer eller paneler monteret på 
stativer, som kan dreje sig efter solen – de såkaldte trackere. Der etab-
leres desuden nødvendige teknikbygninger i området. Teknikbygnin-
gerne har en maksimal højde på 4 meter. 
Arealer, der ikke bebygges med solcelleanlæg og teknikbygninger, vil 
henligge som græsarealer. 
Anlægget vil blive indhegnet af sikkerhedshensyn og for at holde større 
dyr ude af området. Hegnet etableres på indersiden af en afskærmende 
beplantning, som vil blive etableret omkring anlæggene, hvor det findes 
nødvendigt. De præcise vilkår for beplantning og anlæggenes udseen-
de vil blive fastlagt i lokalplanernes bestemmelser. 
Solcelleparken forventes at være i drift i 30 år, hvorefter arealet reetab-
leres og tilbageføres til landbrugsjord. 
 
 
 

 
Foto 1: Solceller monteret på stativer med tracker sy-
stem  

 
 
Foto 2: Solceller monteret på faste stativer 
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OMRÅDET 
Projektområdet afgrænses af Sønderup Å mod vest, som udgør græn-
sen til Rebild Kommune. Sønderup Å indgår i EF-Habitatområde nr. 15 
omkring Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.  
Habitatområde nr. 15 planlægges reduceret, og den nye habitatgrænse 
samt anlægsafgrænsningen følger markgrænsen til Halkær Ådal. Kom-
bineret med respektafstande til Ådalen vurderes det, at habitatområdet 
ikke vil blive påvirket af det planlagte anlæg. 
Hvor der etableres solceller på intensivt dyrket landbrugsarealer, bliver 
markerne taget ud af landbrugsdriften i 30 år. Dette i sig selv fjerner 
risikoen for nedsivning af næringsstoffer og pesticider til grundvand 
eller afstrømning til omkringliggende arealer og vandløb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arealerne vil komme til at fungere som bufferzone til de omkringliggen-
de arealer, så hvis der er naturarealer som naboarealer, vil ændringen i 
arealanvendelsen fra landbrugsjord til solceller ikke have nogen negativ 
effekt på for eksempel beskyttet natur eller habitatområder. Tværtimod 
vil projektet have en positiv effekt som bufferzone og udviklingsmulig-
hed for ny natur. 
Der vil ikke blive etableret anlæg inden for beskyttet natur, fortidsmin-
der, beskyttede sten- og jorddiger. Respektafstande til beskyttet natur, 
fortidsminder mm. fastlægges ved en nærmere planlægning. Der fast-
holdes en minimumafstand på 5 m til beskyttet natur. 
Landskabet bærer præg af tekniske anlæg i form af luftledninger.  

Sønderup Å ligger lavt i terrænet og er ikke synligt fra Mosbækvej, hvor 
den primære trafikafvikling i området finder sted. Oplevelsen af ådalen, 
set fra Mosbækvej vil således være uændret. 

 

 

Foto: Projektområdet set fra Mosbækvej og mod Sønderup Å i øst.  
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PRINCIPPER FOR PLANLÆGNING 
Den kommunale administration har vurderet at fremsendte projektfor-
slag med de påtænkte foranstaltninger ikke vil medføre en væsentlig 
negativ effekt på det omgivende miljø (Der er ikke truffet en afgørelse 
herom. VVM-anmeldelsen er pt. under behandling). På trods af dette, er 
der en række forhold, der er relevante at forholde sig til: 

- Området grænser op til Natura 2000 område nr. 15 omkring Ni-
be Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal 

- Der findes 5 fredede fortidsminder inkl. 100 m beskyttelseslinje 
- § 3 beskyttet natur indenfor området 
- Fredninger 
- En stor del af projektområdet er i kommuneplan udpeget som 

område med naturbeskyttelsesinteresser og økologisk forbin-
delse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Projektområdet er delvist udpeget som værdifuldt kulturmil-
jø/kulturarvsareal 

- Projektområdet er udpeget som bevaringsværdigt landskab 
- Projektområdet er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsom-

råde 
 

I en eventuel kommende planproces skal planlægningen derfor bl.a. 
sikre; 

- At der tages hensyn til anlæggets visuelle påvirkning i landska-
bet   

- At anlægget ikke har en negativ indvirkning på dyre- og plante-
livet i det natura 2000 udpegede område. 

- At anlægget etableres på en sådan vis, at det ikke påvirke de § 
3 udpegede naturtyper, der ligger indenfor projektområdet. 

Visualisering: Beplantningsbælte ved Mosbækvej. Visualisering vi-
ser at et beplantningsbælte vil skjule højspændingsledningerne, når 
området betragtes fra Mosbækvej. Projektet kan således være med 
til at styrke oplevelsen af området.   
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FORDEBAT
Om etablering af solcellepark ved matrikel 
nr. 3a Bjørnstrup By, Gundersted
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Vesthimmerlands Kommune har modtaget en ansøgning på et konkret projekt, der går ud på at etablere en solcellepark umid-
delbart øst for Navnsø. På baggrund heraf besluttede Økonomiudvalget den 13. marts 2019 at igangsætte en fordebat, med 
henblik på at indsamle forslag og ideer til ny planlægning.  
 
HVAD ER EN FORDEBAT? 
Forud for større ændringer i kommuneplanen skal der, jf. 
Planlovens § 23 c, afholdes en fordebat. 

Fordebatten tager som oftest udgangspunkt i en henvendelse 
om et konkret projekt. Formålet er at give naboer og andre in-
teresserede en mulighed for at bidrage med deres bekymrin-
ger, forslag, ideer og opmærksomhedspunkter, inden der til-
vejebringes et forslag til en ændring af gældende planlægning. 
 
KOM MED DINE IDEER & FORSLAG 
Hvis du har forslag, ideer eller bemærkninger til den forestå-
ende planlægning, vil Byrådet meget gerne høre fra dig. 
Du kan sende dine inputs til: kommuneplan@vesthimmer-
land.dk, så vi har dem senest den 3. september  2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLANPROCESSENS FORLØB

Planforslaget 
sættes i offent-
lig høring i 8 
uger

Byrådet behand-
ler hørringssvar 
og beslutter om 
planproces for 
tillæg til kommu-
neplan og evt. 
lokalplan skal 
igangsættes

Fordebat afhol-
des i 2-4 uger

Byrådet præ-
senteres for 
projektet, og 
beslutter om 
der skal igang-
sættes en for-
debat

Forvaltningen 
udarbejder 
udkast til plan-
forslag

Forvaltningen 
behandler hø-
ringssvar og 
udarbejder det 
endelige udkast 
til planer

Byrådet be-
handler hø-
ringssvar, og 
beslutter om 
udkast til ende-
lige planer skal 
vedtages ende-
ligt

Endelig vedta-
gelse af planer 
offentliggøres. 
Herefter følger 
4 ugers klage-
frist

Vi er her nu

Følgende hovedspøgsmål kan fungere som inspiration til dine 
inputs til planlægningen:

 Hvilke klima- og miljøpåforhold skal der tages højde for?
 Hvordan vil anlægget påvirke nærliggende kulturmiljøer og land-

skabs- og naturområder?
 Hvordan sikres det at anlægget ikke får en negativ indvirkning 

Navnsø området eller de § 3 udpegede naturtyper?
 Er der steder, hvorfra der bør laves visualiseringer af solcellepar-

ken?
 Er der andre særlige forhold, der bør tages højde for?
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PROJEKTET 
iEnergy og grundejer ønsker at etablere en solcellepark på matrikel 3a 
Bjørnstrup By, Gundersted. Matriklen udgør et areal på ca. 46 ha og 
ligger i landzone. 
En realisering af projektet vil bidrage til at opfylde regeringens ener-
gipolitiske målsætning om, at hele landets energiforsyning skal dækkes 
af vedvarende energi i 2050. 
Der ansøges om at etablere en solcellepark, der kan producere 28 MW 
eller, hvad der svare til ca. 7.000 hustandes årlige forbrug af el.  
Projektet består af solcellepaneler der er monteret på markstativer. 
Solcellepanelerne vil blive opstillet i rækker med omkring 6 meter mel-
lem hver. Jorden under solcellerne vil blive tilsået med græs.  
Solcellepanelerne forbindes med kabler til inverterer, som monteres 
under panelerne, og disse inverterer forbindes til mindre transformere. 
Transformerne opstilles bag solcellestativerne og forbindes til det of-
fentlige elnet, hvortil elproduktionen leveres. Solcelleparken forventes 
at være i drift i 30 år, hvorefter arealet reetableres og tilbageføres til 
landbrugsjord. 
 
OMRÅDET 
Projektområdet, der ligger placeret ca. 8 km nordvest for Aars og umid-
delbart øst for Navnsø, anvendes i dag som landbrugsjord og grænser 
op til følgende: 

- Mod syd ligger vejen Bjørnstrupvej 
- Mod øst er landbrugsjord og en ejendom med landbrug. Endvi-

dere er der på arealet mod øst opstillet én vindmølle  
- Mod nord er en landejendom  
- Mod nordvest ligger området med Navnsø  
- Mod vest er landbrugsjord  

Der er få naboer til projektområdet. Inden for en afstand af 100 meter til 
projektområdet, er der 3 beboelsesejendomme, indenfor en afstand af 
300 meter, er der 4 og inden for en afstand 500 meter til projektområdet 
er der 12 beboelsesejendomme. 

 
 
 
 

 
 
 
PRINCIPPER FOR PLANLÆGNING 
Den kommunale administration har vurderet at fremsendte projektfor-
slag ikke vil medføre en væsentlig negativ effekt på det omgivende 
miljø. På trods af dette, er der en række forhold, der er relevante at 
forholde sig til: 

- Området grænser helt op til Natura 2000 område nr. 200, 
Navnsø hede 

- Der findes tre § 3 områder inden for projektområdet 
- Ca. havldelen af projektområdet er i Kommuneplan 2017 udlagt 

som særligt værdifuldt landskab 
- En stor del af projektområdet er i kommuneplan udpeget som 

potentiel natur 
 
I en eventuel kommende planproces skal planlægningen derfor bl.a. 
sikre; 

- At der tages hensyn til anlæggets visuelle påvirkning i landska-
bet   

- At anlægget ikke har en negativ indvirkning på dyre- og plante-
livet i det natura 2000 udpegede Navnsø område. 

- At anlægget etableres på en sådan vis, at det ikke påvirke de § 
3 udpegede naturtyper, der ligger indenfor projektområdet.

Den røde markering viser projektområdet, hvor det 
ønskes at placere en ny solcellepark.
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Idéer og forslag til
afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for vindmøl-
leprojeket ved Malle

samt

Idéer og forslag til kommuneplanlægningen for opstil-
ling af vindmøller ved Malle, samt miljøvurderingen af 
plangrundlaget

Idéoplæg
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Informationsmøde 
om nyt
vindmølleprojekt
Vesthimmerlands Kommune og Vollesbak 

Vindmøllelaug I/S indbyder til informati-

onsmøde om det nye vindmølleprojekt.

Informationsmødet afholdes på Vilsted 
Friskole, Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør, 
torsdag den 3. oktober 2019 fra 19.00-
21.00.

Vesthimmerlands Kommune, opstiller og 

PlanEnergi vil på mødet kort redegøre for 

projektet, og der vil her blive mulighed 

for at stille spørgsmål om projektet.

2   

Indledning

Indhold

Vesthimmerlands Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), modtaget en pro-

jektansøgning for fire vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter.

Projektet ønskes placeret i område 308 – Malle, der er udpeget i Kommu-

neplan 2017 for Vesthimmerlands Kommune. Området er udlagt til opstil-

ling af minimum 3 nye vindmøller på række med totalhøjde på minimum 

125 m og maksimum 150 m. Vindmølleprojektets udstrækning vil medføre 

at der skal udlægges en revideres planramme med tilhørende støjkonse-

kvenszone.

Ansøger, Vollesbak Vindmøllelaug I/S, ønsker at opstille 4 vindmøller på 

mellem 142,5 m og 150 m samt serviceveje og tekniske anlæg i form af jord-

kabler og transformatorer. Vindmøllerne ønskes opført i en ret linje under 

hensyn til landskabelige forhold og natur.

Ansøger oplyser, at projektet vil overholde alle grænser i forhold til afstand, 

støj og skyggekast for naboboliger.

Med dette idéoplæg opfordres alle til at komme med ideer og kommenta-

rer forud for den forestående planlægning og miljøvurdering.

INDLEDNING

HVAD GÅR 

PROJEKTET UD PÅ?

MILJØPÅVIRKNINGER

MYNDIGHEDSBEHANDLING

HØRINGSPERIODE, HØRINGS-

SVAR, VE LOVEN

2

4

5

7

8

Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Vesthimmerlands Kommunen idéer og forslag 

til den videre planlægning for vindmøller ved Malle, nordvest for Vilsted.

Det er vurderet at vindprojektets samlede miljøpåvirkninger har et sådant omfang at det 

vil medføre krav om miljøvurdering, hvorfor der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrap-

port, før der kan gives tilladelse til projektets realisering.

Bygherren skal som led i miljøvurderingsprocessen fremlægge miljøkonsekvensrap-

porten for projektet. Omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger og beskrivelser, 

som bygherren skal fremlægge i rapporten, fastsættes af VVM-myndigheden, som for 

vindmøller op til 150 meter er kommunen.

Gennemførelse af det ansøgte projekt vil desuden kræve vedtagelse af et kommuneplan-

tillæg og en ny lokalplan. Planlægningen er omfattet af lov om miljøvurdering, hvorfor der 

skal udarbejdes en miljøvurdering af plangrundlaget. Vesthimmerlands Kommune er 

ansvarlig for udarbejdelse af plangrundlaget og miljøvurderingen.

Forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, kommuneplantillæg, lokalplan og mi-

løvurdering af plangrundlaget indkaldes der til ideer og forslag til det videre planarbejde. 

Berørte myndigheder vil ligeledes blive hørt med hensyn til indholdet i de undersøgelser, 

der laves i forbindelse med miljøvurderingen af plangrundlaget og projektet.

Idéer og forslag skal være modtaget hos Vesthimmerlands Kommune senest den 

24.10.2019. Se bagsiden af idéoplægget for kontaktoplysninger.

Eksisterende
kommuneplanramme
308

Forside: visualisering af projektet
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Idéfase

Formålet med en idéfase er, at give borgere, interesseorganisationer og 

andre interesserede, der kan blive berørt af projektet, mulighed for at stille 

spørgsmål på et tidligt tidspunkt i planprocessen og for, at komme med 

forslag og ideer til emner, som skal have særligt fokus i miljøvurderingen af 

plangrundlaget og projektet, samt idéer og forslag til kommuneplantillæg-

get.

Vesthimmerlands Kommune, inviterer derfor alle interesserede til at 

komme med ideer og forslag til det videre arbejde med kommuneplantil-

lægget, miljøvurderingen af plangrundlaget samt idéer og forslag til hvilke 

emner, der ønskes belyst i miljøkonsekvensrapporten.

Idéfasen er første trin i planlægningsarbejdet. Efter idéfasen besluttes det 

om processen fortsætter. Hvis der på baggrund af idéfasen er politisk 

opbakning til at forstætte planlægningsarbejdet, vil der senere blive gen-

nemført en offentlighedsfase, hvor kommuen vil sende miljøkonsekvens-

rapporten, forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sammen med den 

tilhørende miljørapport i 8 ugers offentlig høring.

Figur 1
Oversigtskort med placering 
af projektets fire vindmøller 
i forhold til den eksisterende 
kommuneplanramme. 

Signatur

Ny vindmølle

Eksisterende
kommuneplanramme
308

Eksisterende vindmølle der 
skal nedtages hvis projektet 
realiseres. 

Service- og adgangsvej til 
vindmøllerne

N
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Hvad går projektet ud på?
Vindmøllernes totalhøjde vil maksimalt være 150 

meter. I forbindelse med planlægningen vil der 

blive taget udgangspunkt i de rotorstørrelser og 

navhøjder der vindteknisk vurderes at være egnet 

til lokaliteten.

Vindmøllerne vil få lysafmærkning af hensyn til luft-

trafikken. Lysafmærkningen vil sandsynligvis blive 

placeret på nacellen, møllehuset, men den præcise 

placering og krav til farve og styrke på lyset vil 

blive afklaret i miljøkonsekvensrapporten.

Vindmøllernes placering er vist på Figur 1, side 

3. Den endelige placering af vindmøller vil blive 

fastlagt i miljøkonsekvensrapporten og i lokalpla-

nen og vil derefter ikke kunne ændres uden ny 

planlægning. 

I tilknytning til de nye vindmøllerne vil der være 

behov for at anlægge nye adgangs- og serviceveje. 

De nye adgangsveje vil blive op til 7 meter brede, 

med øget bredde i vejsving. Ved hver vindmøl-

ler vil der skulle bruges et arbejdsareal, på cirka 

2000-3.000 m2. Derudover kan der være behov 

for etablering af en eller flere teknikbygninger. 

Bygningerne vil hver være 20-60 m2 og placeres i 

nærheden af de nye vindmøller. 

I anlægsfasen vil der være behov for anlæg af 

midlertidige pladser til skurvogne og oplag af 

mølledele. Den præcise placering af disse pladser, 

samt afklaring af svingbaner for transport af de 

store mølledele vil blive afklaret i Miljøkonsekvens-

rapporten. Pladserne vil formentlig blive anlagt i 

tilknytning til vindmøllerne. 

Tidsplaner

Anlægsfasen forventes at strække sig over 3 – 6 

måneder, fra primo 2021. I forbindelse med, at de 

nye vindmøller opstilles, vil der blive nedtaget 5 

specifikke, mindre, vindmøller nord for området

Vindmøllerne forventes at stå i op til 30 år.
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Miljøpåvirkninger
Miljøpåvirkninger vil foregå i forbindelse med 

anlæg, drift og nedtagning af vindmøllerne, og der 

skal derfor foretages vurderinger af miljøpåvirknin-

ger for hele projektets levetid.

Påvirkninger ved nabobeboelser 

I forbindelse med anlæg af vindmøllerne vil der 

være støj fra byggepladsen som fra en større byg-

geplads. Støjen stammer fra gravemaskiner, trans-

port af mølledele, vejmaterialer og fundamentsdele 

samt beton. Endvidere kan der kortvarigt fore-

komme støv, som primært vil lægge sig på vejene 

og de omgivende marker. Støv kan dæmpes ved 

vanding, hvis der bliver behov for det.

I forbindekse med drift af vindmøllerne vil de pri-

mære påvirkninger ved nabobeboelser være visuel 

samt støj og skyggekast.

Vindmøller har ved drift en støjemission og vin-

gerne kaster skygge på omgivelserne, hvor man 

oplever solen bag vindmøllerne. 

I Danmark er der fastsat grænser for støjen fra 

vindmøller ved vindhastighederne 6 meter pr. 

sekund og 8 meter pr. sekund, idet vindmøllerne vil 

støje mest i forhold til støjen fra omgivelserne, kal-

det baggrundsstøjen, ved disse to vindhastigheder.

Grænseværdierne i lovgivningen er:

• Maksimalt 44 dB(A) ved vindhastigheden 8 

meter pr. sekund og 42 dB(A) ved 6 meter pr. 

sekund ved enkeltboliger i det åbne land.

• Maksimalt 39 dB(A) ved vindhastigheden 8 

meter pr. sekund og 37 dB(A) ved 6 meter pr. 

sekund ved støjfølsom arealanvendelse, hvilket 

er sommerhusområder, boligområder, institu-

tioner med videre, hvor der er overnatning.

• Endvidere er der en grænse for lavfrekvent 

støj på 20 dB indendørs ved både enkeltboli-

ger og støjfølsom arealanvendelse. Grænsen 

svarer til grænsen for industristøj om natten.

De nye vindmøller skal overholde støjkravene.

Skyggekast kan være meget generende inden-

dørs og på udendørs opholdsarealer. Derfor skal 

beregnes, hvor mange timer om året, der kan fore-

komme skyggekast. Skyggekast vil derfor indgå i 

miljøvurderingen af plangrundlaget og af projektet.

Gener fra skyggekast kan evt. afværges ved instal-

lation af skyggestop, hvilket vil sige, at vindmøllerne 

kan stoppes i nogle af de korte tidsrum, hvor en 

nabobolig modtager mere end 10 timer årligt  skyg-

gekast. Der installeres skyggestop på alle vindmøl-

lerne, hvis beregninger viser det bliver nødvendigt. 

Både støj og skyggekast bliver beregnet og vur-

deret for selve anlægget og for den kumulerede 

virkning med eventuelle nærtliggende eksisterende 

vindmøller, så det sikres, at grænseværdierne ikke 

overskrides ved nogen naboer.

Ud over støj og skyggekast vil der være visuel 

påvirkning ved nabobeboelserne. Vindmøllerne 

skal ifølge lovgivningen stå mindst fire gange to-

talhøjden fra nabobeboelserne. Dette krav vil blive 

overholdt. Men nogle naboer kan trods dette få en 

visuel påvirkning fra vindmøllerne, enten fordi der 

er frit syn i retning mod vindmøllerne eller fordi de 

bor tæt på dem. Oplevelsen fra de enkelte boliger 

vil derfor indgå i miljøvurderingen, og der vil blive 

visualiseret fra udvalgte naboer, for at illustrere og 

kunne vurdere virkningen.

Påvirkning af landskabet

Vindmølle på 150 meter til øverste vingespids vil 

kunne ses på lang afstand, og vil påvirke oplevelsen 

af landskabet. Både som enkeltanlæg og i samspil 

med eksisterende vindmøller. I miljøvurderingen 

vil der blive redegjort nærmere for dette forhold 

og vindmøllerne vil blive visualiseret fra både 

nært hold og på større afstand op til omkring 10 

kilometer. 

På side 6 er vist et eksempel på, hvorledes de nye 

vindmøller vil kunne se ud i driftsfasen. Der er vist 

vindmøller med en totalthøjde på 150 meter.

Påvirkning af klima

Vindmøller producerer grøn og vedvarende energi, 

og der vil være en direkte positiv påvirkning af 

klimaet, idet elektricitet produceret på konventio-

nelle kraftværker erstattes af vedvarende energi. 
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Produktionen på de nye vindmøller ved Malle, vil 

kunne producere væsentlig mere energi end de 

eksisterende 5 vindmøller, som nedtages i forbin-

delse med projektet, og dermed kunne dække 

elforbruget i flere husstande. I miljøvurderingen vil 

der blive redegjort nærmere for dette forhold samt 

hvor stor en reduktion i udledningen af CO
2
, som 

de nye vindmøller vil medføre.

Påvirkning af flora og fauna

De naturområder, som ligger i eller i nærheden

af projektområdet, skal efter lov- og planmæssige 

bestemmelser beskyttes mod indgreb, der kan 

påvirke naturen og landskabet væsenligt negativt. 

Det vil derfor blive undersøgt i miljøvurderingen 

om og i givet fald hvorledes vindmøllerne vil på-

virke beskyttede arter i området.

Desuden vil det blive undersøgt om vindmøllerne 

og de tilhørende anlæg vil påvirke flora og fauna i 

øvrigt.

Påvirkning af lufttrafikken

Vindmøllerne skal afmærkes med lys af hensyn til 

lufttrafikken. Det vil i løbet af planprocessen blive 

afklaret hvilke krav, der vil være til afmærkningen.

Figur 2
Visualisering af fire 150 
meter høje vindmøller.
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Myndighedsbehandling
Kommuneplantillæg og miljøvurdering af 

plangrundlag

Gennemførelse af det ansøgte projekt vil kræve 

vedtagelse af et kommuneplantillæg og en ny 

lokalplan. Planlægningen er omfattet af miljø-

vurderingsloven, hvorfor der skal udarbejdes en 

miljøvurdering af planerne.

Vesthimmerlands Kommune er ansvarlig for ud-

arbejdelse af plangrundlaget og miljøvurderingen 

deraf.

Vesthimmerlands Kommune indkalder derfor idéer 

og forslag til det videre arbejde med kommune-

plantillægget, og idéer og forslag til hvilke miljø-

forhold, der er vigtige at undersøge i forbindelse 

med udarbejdelsen af miljørapporten. Herunder 

om der er miljøforhold, der ikke er nævnt i afsnittet 

”miljøpåvirkninger” på side 4-6.

Miljøvurdering af projektet

Det er vurderet at vindmølleprojektets samlede 

miljøpåvirkninger har et sådant omfang at det vil 

medføre krav om miljøvurdering, hvorfor der skal 

udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før der 

eventuelt kan gives tilladelse til projektets realise-

ring.

Bygherren skal som led i miljøvurderingsproces-

sen fremlægge miljøkonsekvensrapporten for 

projektet. Omfanget og detaljeringsgraden af de 

oplysninger og beskrivelser, som bygherren skal 

fremlægge i rapporten, fastsættes af Vesthimmer-

lands Kommune, som er ansvarlig VVM-myndig-

hed for vindmøller op til 150 meter.

Vesthimmerlands Kommune indkalder derfor idéer 

og forslag til hvilke miljøforhold, der er vigtige at 

undersøge i forbindelse med udarbejdelsen af 

miljøkonsekvensrapporten. 

Er der forhold Vesthimmerlands Kommune 

mangler at undersøge?

Har du idéer og forslag til det videre arbejde med 

kommuneplantillægget, for eksempel ændrings-

forslag, eller bemærkninger til placeringer eller 

anvendelsesbestemmelser?

Synes du, at der er nogle særlige forhold eller 

bestemte miljøpåvirkninger, som bør belyses i 

miljøkonsekvensrapporten?

Så er du meget velkommen til at skrive til Vesthim-

merlands Kommune i høringsperioden. Kontaktop-

lysninger findes på bagsiden af idéoplægget.

Dit høringssvar vil blive behandlet og vil indgå i 

det videre arbejde med at afgrænse miljøkonse-

kvensrapporten, og/eller i det videre arbejde med 

at udarbejde kommunplantillæget og afgrænse 

miljørapporten.
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Høringssvar

Høringssvar til Vesthimmerlands Kommune

vedr. det videre arbejde med kommunplantil-

lægget, miljøvurderingen af plangrundlaget og 

miljøvurderingen af vindmølleprojektet, kan frem 

til den 24. oktober 2019, kl 23:59 sendes til:

kommuneplan@vesthimmerland.dk

Anfør venligst emnet:

”Idéoplæg vindmøller ved Malle”

VE-loven
Værditabsordningen

VE-Loven (Lov om fremme af vedvarende energi) 

åbner mulighed for kompensation af værditab 

på beboelser i forbindelse med opsætning af 

vindmøller. Energistyrelsen skal informere om 

værditabsordningen på et offentligt møde. På 

mødet skal der redegøres for opstillingens konse-

kvenser for de omkringliggende ejendomme og 

for mulighederne for at søge om værditabserstat-

ning. Mødet skal afholdes senest fire uger inden 

udløbet af høringsfasen for forslag til lokalplan 

- altså senere i planprocessen.

Erstatningen søges gennem Energistyrelsen, 

som administrerer ordningen og der er nedsat en 

taksationskommission, der fastsætter omfanget af 

en evt. erstatning.

Lokalt medejerskab

Der vil i forbindelse med informationsmødet  

torsdag den 3. oktober 2019 på Vilsted Fri-

skole, blive informeret om mulighed for lokalt 

medejerskab.

Høringsperiode
Idéoplægget er i offentlig høring i 4 uger 

fra torsdag den 26. september 

til torsdag den 24. oktober 2019

Idéer og forslag skal være modtaget den 24. 

oktober 2019, kl 23:59.

 

Endelig vedtagelse 
af planer 
offentliggøres. 
Herefter følger 4 
ugers klagefrist 

Byrådet 
præsenteres for 
projektet, og 
beslutter om der 
skal igangsættes 
en fordebat 

Fordebat afholdes 
i 2-4 uger 

Byrådet behandler 
hørringssvar og 
beslutter om 
planproces for tillæg 
til kommuneplan og 
evt. lokalplan skal 
igangsættes 

Forvaltningen 
udarbejder udkast 
til planforslag 

Byrådet behandler 
udkast til planforslag 
og beslutter om 
planforslag skal 
udsendes i offentlig 
høring 

Planforslaget 
sættes i offentlig 
høring i 8 uger 

Forvaltningen 
behandler 
høringssvar og 
udarbejder det 
endelige udkast til 
planer 

Byrådet behandler 
høringssvar, og 
beslutter om 
udkast til endelige 
planer skal 
vedtages endeligt 
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: 'iden@hofor.dk' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 15-06-2020 12:40
Modtaget Dato: 15-06-2020 12:40
Vedrørende: VS: Sender: Kortbilag til retningslinjer 26-7-2017, Retningslinjer for fordeling 26-7-2017
Vedhæftninger: Retningslinjer for fordeling 26-7-2017.doc

Kortbilag til retningslinjer 26-7-2017.pdf

Hej Ida, 

Med lidt forsinkelse (var hjemme med sygt barn i fredags) sender jeg som aftalt vores tidligere retningslinje for grøn ordning. 

Med venlig hilsen 
August Bo Skovmand Larsen 

Planlægger 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Direkte telefon 9966 7025 
Mobiltelefon 20152833 
E-mail aula@vesthimmerland.dk 

Vesthimmerlands Kommune 
Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 99 66 70 00 
www.vesthimmerland.dk 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Kim Stadsvold 
Sendt: 11. juni 2020 16:08 
Til: August Bo Skovmand Larsen 
Emne: Sender: Kortbilag til retningslinjer 26-7-2017, Retningslinjer for fordeling 26-7-2017 

Her som aftalt vedr. Grøn ordning til HOFOR 
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Projekter og Ejendomme 
5-7-2017 
 
Sagsnummer: 820-2012-487592 
Sagsbeh.: Kim Stadsvold 
Telefon: 9966 7129 
Mail: kst@vesthimmerland.dk 

Grøn Ordning. 
 
 
Principper for fordeling af midlerne i forhold til nærhed til møllerne. 
 
 
Områder 
Vesthimmerlands Kommune ønsker at sikre, at en del af midlerne tilfalder det lokalområde 
hvor vindmøllerne opstilles, da det er lokalområdet, der oplever de største gener ved 
opstilling af vindmøllerne. 
 
 

I vedlagte kortbilag er vist afgrænsning af 3 zoner i kommunen i forhold til de to 
vindmølleprojekter Thorup-Sletten og Nørrekær Enge II og i skema nedenfor retningslinje for 
tildeling af midler fra den grønne ordning. 

Zoner jf. kortbilag Afstand til møllerne Andel af midler 
Zone 1 0 – 4½ km samt Løgstør 

by 
 Mindst 50% 

Zone 1- 2  0 til 15 km Tilsammen mindst 75% 
Resten af kommunen  Over 15 km  0-25 % 

  
Den resterende del af puljen på op til 25% til resten af kommunen – dvs. mere en 15 km fra 
vindmøllerne - forbeholdes landdistrikterne og de mindre bysamfund. Med mindre bysamfund 
forstås de byer og landsbyer, der i kommuneplan 2009 er udpeget som lokalbyer og 
landsbyer. I denne fordelingsmodel kan der bl.a. tages udgangspunkter i udviklingsplaner, 
masterplaner o. lign. 
 
Fordelingsprincipperne søger at tage hensyn til Økonomiudvalgets tilkendegivelser på møde 
i juni 2017 om: 

 At der i lyset af, at der såfremt de p.t. aktuelle vindmølleprojekter (Nørrekær Enge og 
Thorups-Sletten) realiseres, vil blive tale om så store midler i den grønne ordning, at 
Løgstør by skal indgå i zonen sammen med områder inden for 4½ km fra møllerne. 
Endvidere er befolkningstallet inden for de 4½ km fra møllerne begrænset i de to 
projekter pga., at store dele af zonen omfatter Limfjorden og 

 
Der tillægges krav om lokal medfinansiering af projekterne. 
 
 
Ved kommunens indstilling af projektforslag til anlægsprojekter o.lign. under grøn ordning 
kan også indgå, hvorvidt der via øvrige midler tildelt lokalområdet i forbindelse med 
mølleprojektet, kan medvirkes til drift og vedligeholdelse af det pågældende anlæg. 
 
Desuden kan der tildeles midler til projekter, der ikke har en direkte geografisk tilknytning, 
som f.eks. informations- og formidlingsprojekter. 
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Side 2

 
FORSLAG TIL FREMTIDIG ADMINISTRATION AF grøn ordning 
Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de forvaltninger, der kan have 
opgaveområder, som der er mulighed for tilskud til jf. retningslinjerne under energinet.dk  
 
Endvidere udpeges der af hensyn til lokal repræsentation blandt borgerforeningerne i zone 1 
2 repræsentanter til indstillingsudvalget og Landsbyudvalget mulighed udpeger 2 af de valgte 
repræsentanter til indstillingsudvalget. 
 
 
Indsendelse af projektforslag: 
 Projektforslag fremsendes til: Afdelingen for Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. 

Forslagene afleveres/indsendes hvert år seneste inden den 1. marts  

 Ovennævnte gruppe gennemgår herefter forslagene med henblik på en samlet vurdering 
og prioritering af projekterne. 

 Vurdering og samlet indstilling vedr. projekter som bør tildeles støtte fremsendes til 
Direktionens godkendelse og efterfølgende til godkendelse i det fagudvalg, hvor 
ejerskabet til projektet ligger.  

 Afdeling for Erhvervs, Turisme, Plan og Udvikling sørger for underskrift fra Borgmester og 
fremsendelse til Energinet.dk, samt at fremsende kopi af ansøgningerne til Teknik- og 
Økonomisk Forvaltning.  

 Ved tidspres kan den politiske sagsbehandling dog godt udskydes til efter ansøgningen 
er afsendt. Ved gruppens vurdering af forslagene skal dels indgå de af Energinet.dk 
fastsatte administrative retningslinjer for tildeling af midler samt de af Økonomiudvalget 
og Byrådet beslutninger på ordningen.  

 Alle projektforslag indgår i kommunens ”projektdatabase” 
 
Udbetaling af projektstøtte: 
Projektstøtte udbetales når der foreligger en endelig projektgodkendelse fra Energinet.dk, og 
ikke før. 
 
  
 
Vedtaget på ØK´s møde den 23. august 2017.
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk]
Cc: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 16-06-2020 08:45
Modtaget Dato: 16-06-2020 08:45
Vedrørende: Tidsplan
Vedhæftninger: Tidsplan 1. udkast.doc

Hej Ida,
 
Hermed fremsender jeg udkast til en tidsplan.
 
Som du kan se har jeg kun udfyldt til og med den anden politiske behandling, hvor der tages stilling til, om der skal udarbejdes planforslag,
der muliggør projektet. Såfremt vi når dertil, tænker jeg, at vi holder et nyt møde, hvor vi får klarlagt, hvem der leverer, hvad og hvornår.
 
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan  
og miljøvurdering 

 
 

Planens nr.  

Planens titel Vindmølleplanlægning ved Bjørnstrup 

Dato 15.06.2020 Planlæggere 
August Skovmand/ 

Kim Stadsvold 

 
 

FORDEBAT PÅ KOMMUNEPLANTILLÆG 
OG VVM 

TIDSPLAN A TIDSPLAN B TIDSPLAN C 

Fordialog mellem projektholder og 
planlæggere 

-   

Deadline for materiale og VVM-anmeldelse -   

Intern høring (screening for VVM og 
miljøvurdering). Evt. møde. 

-   

Deadline for fordebat-oplæg 31.07.20   

Deadline politisk behandling 05.08.20   

Politisk igangsætning 

(Stillingtagen til igangsætning af fordebat) 

TMU 

ØK: 19.08.20 

TMU 

ØK 

TMU 

ØK 

Annoncetekst klar til lokalavis 19.08.20   

Annoncering og udsendelse 26.08.20   

Fordebat (min. 4 uger) 31.08.20 – 
27.09.20 

  

Borgermøde i forbindelse med 
offentlighedsfase 

?   

Behandling af høringssvar 28.09.20 – 
09.10.20 

  

Deadline til dagsorden 19.10.20   

Politisk behandling 

(Stillingtagen til igangsætning af 
planlægningen) 

TMU: 02.11.20 

ØK: 11.11.20 

TMU 

ØK 

TMU 

ØK 

  
  

KOMMUNEPLANTILLÆG, LOKALPLAN 
OG MILJØRAPPORT 

TIDSPLAN A TIDSPLAN B TIDSPLAN C 

Internt opstartsmøde/ideindsamling (hvis 
ikke der har været afholdt fordebat) 

   

Høring om screeningsafgørelse/ indhold i 
miljørapport ved andre relevante 
myndigheder 
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Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

   

Deadline for første udkast    

Deadline for endeligt udkast    

Intern høring i kommunen, evt. screening 
(14 dage) 

   

Introduktionsmøde (afholdes i starten af 
intern høring – indkald relevante teams*) 

   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast 

   

Deadline til dagsorden    

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

   

Offentlig høring (2, 4 eller 8 uger)    

Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

   

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden    

Politisk behandling af endelig plan TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse    

Klagefrist (4 uger)    
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 Byrådet 

behandler 
udkast til 
planforslag 
og beslutter 
om 
planforslag 
skal 
udsendes i 
offentlig 
høring

PLANPROCESSENS 
FORLØB

Planforslage
t sættes i 
offentlig 
høring i 8 
uger

Økonomiudva
lget /Byrådet 
behandler 
hørringssvar 
og beslutter 
om 
planproces 
for tillæg til 
kommunepla
n og evt. 
lokalplan skal 
igangsættes

Fordebat 
afholdes i 2-
4 uger

Økonomiud
valget 
præsentere
s for 
projektet, og 
beslutter om 
der skal 
igangsættes 
en fordebat

Forvaltninge
n/ansøger 
udarbejder 
udkast til 
planforslag

Forvaltninge
n behandler 
høringssvar 
og 
udarbejder 
det endelige 
udkast til 
planer

Byrådet 
behandler 
høringssvar, 
og beslutter 
om udkast 
til endelige 
planer skal 
vedtages 
endeligt

Endelig 
vedtagelse 
af planer 
offentliggøre
s. Herefter 
følger 4 
ugers 
klagefrist
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Borgermødet i Gundersted den 19. juni                               

 

Til Borgmester Per Bach Laursen 

Økonomiudvalget 

Byrådet 

 

Bekymringsbrev vedr. vindmølleprojekt mellem Gundersted og Blære 

På baggrund af et borgermøde I Gundersted Multihus den 19. juni udtrykker vi hermed meget stor bekymring over, 

at Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) netop har indsendt et vindmølleprojekt nær Gundersted og 

Blære til Vesthimmerlands Kommune, som Økonomiudvalget snarligt skal forholde sig til.  

Vindmølleprojektet adskiller sig efter vores opfattelse ikke fra vindmølleprojektet i Malle, som et byrådsflertal i 

december 2019 afviste. Det udpegede vindmølleområde udvides betragteligt med opkøb af flere ejendomme. 

Placeringen af vindmøllerne nær Gundersted betyder endda, at vindmøllerne bliver opstillet nærmere en mere tæt 

bebyggelse end i Malle. 

I ugerne op til afstemningen om vindmøllerne i Malle var der mange og klare politiske udmeldinger imod projektet. 

Det endte med et nej, fordi der var højlydte borgerprotester. Borgmesteren meddelte herefter, at han ville invitere 

til et byrådsseminar vedr. kommunens klima- og energipolitik, da afgørelsen vedr. Malle skabte stor usikkerhed i 

forhold til kommende vindmølleprojekter.  

Forvaltningen har oplyst os, at seminariet er udskudt på ubestemt tid på grund af Covid19. Vi mener, at et samlet 

byråd bør afvikle dette seminar før der arbejdes videre med nye energianlæg i kommunen - og vi som borgere bør 

kunne få indsigt i denne diskussion. Den bør ikke foregå bag lukkede døre. Aktuelt er erstatningen for seminariet et 

embedsmandsnotat.  

Vi mener samtidig, at den naturlige konsekvens af byrådets nej til vindmølleprojektet i Malle bør være, at projektet 

fra HOFOR ikke igangsættes. Vi har meget vanskeligt ved at se, at et byråd med demokratisk ordentlighed kan 

stemme et nyt projekt igennem. Grundlaget for flere vindmøller er uklart, og vi stiller os meget undrende over for 

hvilke andre argumenter, der kan findes for et tilsvarende vindmølleprojekt ved Gundersted og Blære, som ikke også 

var gældende i Malle eller kunne være blevet foreslået? Den nye aftale om ordninger til fremme af lokal og 

kommunal opbakning til vedvarende energi var eksempelvis også kendt på afstemningstidspunktet. 

Budskabet fra borgermødet er, at vi ser dette projekt som et meget stort slag imod vores lokale udvikling. Nogle af 

de der vil blive allermest berørt af dette projekt er op til flere nyligt tilflyttede småbørnsfamilier. Med Malle-

afstemningen gav det håb om jeres anerkendelse af, at vindmøller af den størrelse har en negativ påvirkning på et 

lokalsamfund.  

Vi håber ikke Økonomiudvalget har glemt alt dette blot et halvt år senere.  

I lokalområdet omkring Gundersted og Blære kæmper vi hver dag for bosætning, en købmand, foreningsliv, skole – 

alt det der spiller med på jeres – vores alles - ønske om befolkningstilvækst i kommunen. Forudsætningen for det er, 

at nye familier vil flytte til, og at optimismen kan bevares. Skal vi som kommune alene stille områder til rådighed for 

energianlæg, eller skal vi finde en ny balance i forhold til vores landsbysamfund? Udviklingen i vores kommune kan 

hurtig blæse væk med viden.  

Vi håber, at I som politikere vil reflektere grundigt over den nuværende vindmølleplanlægning i kommunen.  

Bekymringsbrevet er underskrevet af 131 borgere 

Med venlig hilsen 

Borgergruppen 
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7692110#0 - Bekymringsbrev.pdf



Jeg ringede til Ida fra Hofor for at meddele om artikelen i Nordjyske om lokal borgermodstand.
 
Hun meddelte at de havde læst artiklen.
 
Vi talte lidt frem og tilbage om, hvorvidt det ville være en god idé, hvis projektet blev lagt på is indtil, at det udsatte
byrådsseminar har været afholdt.
 
/August Skovmand
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7692961#0 - Telefonsamtale med Ida fra Hofor og borgermodstand



Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: Per Bach Laursen [pbl@vesthimmerland.dk];Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Cc: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk];Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk]
Sendt dato: 01-07-2020 13:24
Modtaget Dato: 01-07-2020 13:24
Vedrørende: HOFOR brev 01072020
Vedhæftninger: HOFOR brev 01072020.pdf

Kære Per Bach Laursen og Henrik Kruuse.
 
Se venligst vedhæftede brev
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jqape-0008T8-
4E&i=57e1b682&c=ANq1XSx7r8xyS3dRon_lG7PrBh9dnrvdU3TFbvg80dRZEIGHKXpMUk3G2vsIeI8-SOcF2sPX2xlRSrZovVk1-
XxpMhzok_AZ2R3E4Z73swpkSIu1wnPP-mK6GF1OntO8MEpzQNNd3HOj9oUHc6gbWgTIAcWX1yxKmV2xC4Zcgp31nhPyODdfPRawdkI2cBI-
bI6hXdOrn32JF0pfWwqakA
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7696231#0 - HOFOR brev 01072020



 

Dato 01.07.2020 Vesthimmerlands Kommune 
Att.: Borgmester Per Bach Laursen og 
kommunaldirektør Henrik Kruuse 
 

Ang. igangsættelse af planlægningsprocessen for vindmøller 
mellem Gundersted og Blære  

 
 
Kære Per Bach Laursen og Henrik Kruuse, 
 
Vi skriver til jer som følge af en artikel i Nordjyske Stiftstidende i går omhandlende vores 
ansøgte vindmølleprojekt mellem Gundersted og Blære. 
 
Det fremgår af artiklen, at der er stor bekymring fra en gruppe lokale borgere om, at 
HOFORs ansøgning er modtaget forud for et kommende byrådsseminar, der skal omhandle 
den fremadrettede tilgang til vindmøller i Vesthimmerlands Kommune, herunder vindmøller i 
de allerede udpegede vindmølleområder i kommuneplanen. 
 
Vi har naturligvis forståelse for, at der er et politisk behov for at drøfte dette emne inden 
HOFORs ansøgning bliver politisk behandlet, og at igangsættelsen af planprocessen derfor 
må afvente en politisk afklaring i Vesthimmerlands Kommune.   
 
Såfremt der forud for byrådsseminaret opstår afklarende spørgsmål til vores konkrete projekt 
i Gundersted/Blære, stiller vi os selvfølgelig til rådighed. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ida Iversen  
Projektudvikler  
HOFOR Vind A/S 
 
Tlf. 27 95 42 65 
E-mail: iden@hofor.dk 
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Møde tid og sted: 
Den 11. juni blev der holdt et virtuelt møde med HOFOR. 
 
Deltagere: 
Til mødet deltog Ida Iversen Engelund og Hans Jakob Martinsen fra HOFOR. Fra 
Vesthimmerlands Kommune deltog Henrik Kruuse (Kommunaldirektør), Kim Stadsvold 
(Lokalplanlægger) og August Skovmand (Kommuneplanlægger). 
 
Baggrund: 
HOFOR fremsendte den 26. maj 2020 en ansøgning om et vindmølleprojekt i tilknytning 
til det udlagte vindmølleområde 301 Bjørnstrup. 
 
Indhold: 
Der blev ikke taget referat på mødet, da det havde en meget uformel karakter. Det var 
en forhåndsdialog, hvor HOFOR fremlagde deres projektforslag og Vesthimmerlands 
Kommune fortalte, hvordan mølleprojekter normalt håndteres  i Kommunen. 
 
Som udgang på mødet blev det aftalt, at fremsendte mølleprojekt skulle fremlægges for 
politisk behandling umiddelbart efter sommerferien. 
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7845736#0 - Notat om møde mellem VHK og HOFOR den 11. juni 202



Ida Iversen Englund fra Hofor ringer. 
 
Hun orienterer om, at en nabo har rettet henvendelse med nogle spørgsmål vedr. Hofors 
planer om at opstille vindmøller. Hofor har i den forbindelse orienteret naboen om, at de 
kommer til Gundersted den 26.- 27. august og indbudt naboen til dialog. I forlængelse 
heraf har dit sendt et brev ud til alle naboer i en afstand af 900 meter fra, hvor de ønsker 
at opstille møller, og skrevet at der er mulighed for at komme forbi til dialog, hvis 
naboerne skulle have nogle bekymringer eller spørgsmål. I alt 5 naboer har ifølge Ida 
takket ja til dette tilbud. 
 
I dag har den 19/8 2020 har en journalist fra Nordjyske henvendt sig til Hofor, og stillet 
nogle kritiske spørgsmål, der går på, hvorfor Hofor kommer til Gundersted når nu 
mølleprojektet er sat på standby indtil, der har været afholdt byrådsseminar den 3. 
september 2020. 
 
Nu er Hofor blevet i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at afholde møderne, og Ida 
ringer for at høre, hvad Kommunens holdning er i forhold til de planlagte møder med 
naboerne. Hun spørger om Kommunen mener at møderne med naboerne bør aflyses. 
 
Jeg svarer, at det vil Kommunen ikke blande sig i. Kommunen vil, såfremt der er politisk 
opbakning hertil, varetage myndighedsopgaven i forhold til den planlægning, der er 
påkrævet for at opstille vindmøller, men vil ikke blande sig i, hvordan Hofor som 
potentiel opstiller går i dialog med naboerne. Hvis de vurderer, at det er god 
nabohåndtering, at gå i dialog med naboerne skal det stå dem frit for, men det er ikke et 
kommunalt anliggende at vurdere, hvorvidt det vil gavne eller skade et potentielt 
vindmølleprojekt.  
 
/August Skovmand
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7727322#0 - Telefonsamtale med HOFOR



Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk]
Cc: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 07-09-2020 11:10
Modtaget Dato: 07-09-2020 11:10
Vedrørende: Foreløbig tidsplan
Vedhæftninger: image001_15631.gif

image002_16540.gif

Hej Ida,
 
Hermed nøgledater frem til, der træffes afgørelse om planlægning for projektet skal igangsættes
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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7793834#0 - Foreløbig tidsplan
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 07-09-2020 12:30
Modtaget Dato: 07-09-2020 12:30
Vedrørende: SV: Foreløbig tidsplan
Vedhæftninger: Tidsplan 2. udksat.docx

Jo det gør der vist. Den har du her
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Ida Iversen Engelund [mailto:iden@hofor.dk] 
Sendt: 7. september 2020 12:05
Til: August Bo Skovmand Larsen
Emne: SV: Foreløbig tidsplan
 
Hej August.
 
Tak, men mon ikke der mangler en vedhæftelse?
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kFE1A-0000Cr-
5Z&i=57e1b682&c=VVoioF8pTAWPLCUkeIQ88luJuYgYhYCIqmebPoXbbrkYP47326fECAZYHRriVlkSvXsDFo0116Pv_9BusPQ_HbCnDVV523Nas4ZUyfRSeggGQa6U0ItqRsGe6ylVptiRp2t623olSncNAbEnbxx6aBDGTK7QvONabaCp1E-
tpu48VjGjLpgQUV66JVDPE1yOiawYobQCiQSxyPzdfl6svA
Fra: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 7. september 2020 11:11
Til: Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>
Cc: Kim Stadsvold <kst@vesthimmerland.dk>
Emne: Foreløbig tidsplan
 
Hej Ida,
 
Hermed nøgledater frem til, der træffes afgørelse om planlægning for projektet skal igangsættes
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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7845808#0 - SV Foreløbig tidsplan



 
Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan  
og miljøvurdering 

 
 

Planens nr.  

Planens titel Vindmølleplanlægning ved Bjørnstrup 

Dato 15.06.2020 Planlæggere 
August Skovmand/ 

Kim Stadsvold 

 
 

FORDEBAT PÅ KOMMUNEPLANTILLÆG 
OG VVM 

TIDSPLAN A TIDSPLAN B TIDSPLAN C 

Fordialog mellem projektholder og 
planlæggere 

-   

Deadline for materiale og VVM-anmeldelse -   

Intern høring (screening for VVM og 
miljøvurdering). Evt. møde. 

-   

Deadline for fordebat-oplæg 16.09.20   

Deadline politisk behandling 21.09.20   

Politisk igangsætning 

(Stillingtagen til igangsætning af fordebat) 

TMU 05.10.2020 

ØK: 21.10.2020 

TMU 

ØK 

TMU 

ØK 

Annoncetekst klar til lokalavis 21.10.20   

Annoncering og udsendelse 28.10.20   

Fordebat (min. 4 uger) 26.10.20 – 
22.11.20 

  

Borgermøde i forbindelse med 
offentlighedsfase 

05.11.20 eller 
12.11.20 

  

Behandling af høringssvar 23.11.20 – 
07.12.20 

  

Deadline til dagsorden 22.12.20   

Politisk behandling 

(Stillingtagen til igangsætning af 
planlægningen) 

TMU: 11.01.21 

ØK: 20.01.21 

TMU 

ØK 

TMU 

ØK 

  
  

KOMMUNEPLANTILLÆG, LOKALPLAN 
OG MILJØRAPPORT 

TIDSPLAN A TIDSPLAN B TIDSPLAN C 

Internt opstartsmøde/ideindsamling (hvis 
ikke der har været afholdt fordebat) 

   

Høring om screeningsafgørelse/ indhold i 
miljørapport ved andre relevante 
myndigheder 
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Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

   

Deadline for første udkast    

Deadline for endeligt udkast    

Intern høring i kommunen, evt. screening 
(14 dage) 

   

Introduktionsmøde (afholdes i starten af 
intern høring – indkald relevante teams*) 

   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast 

   

Deadline til dagsorden    

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

   

Offentlig høring (2, 4 eller 8 uger)    

Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

   

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden    

Politisk behandling af endelig plan TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse    

Klagefrist (4 uger)    
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Byrådet 
behandler 
udkast til 
planforslag 
og beslutter 
om 
planforslag 
skal 
udsendes i 
offentlig 
høring

PLANPROCESSENS 
FORLØB

Planforslage
t sættes i 
offentlig 
høring i 8 
uger

Økonomiudva
lget /Byrådet 
behandler 
hørringssvar 
og beslutter 
om 
planproces 
for tillæg til 
kommunepla
n og evt. 
lokalplan skal 
igangsættes

Fordebat 
afholdes i 2-
4 uger

Økonomiud
valget 
præsentere
s for 
projektet, og 
beslutter om 
der skal 
igangsættes 
en fordebat

Forvaltninge
n/ansøger 
udarbejder 
udkast til 
planforslag

Forvaltninge
n behandler 
høringssvar 
og 
udarbejder 
det endelige 
udkast til 
planer

Byrådet 
behandler 
høringssvar, 
og beslutter 
om udkast 
til endelige 
planer skal 
vedtages 
endeligt

Endelig 
vedtagelse 
af planer 
offentliggøre
s. Herefter 
følger 4 
ugers 
klagefrist
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Ida ringer for at meddele, at de har modtaget en anmodning om aktindsigt. Jeg svarer, at vi i Vesthimmerland Kommune
har modtaget 3 anmodninger om aktindsigt.
 
Derudover orienterer Ida om, at de arbejder på et debatoplæg til fordebatten , som vil blive fremsendt når det ligger klar.
 
/ August Skovmand
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7838995#0 - Samtale med Ida fra Hofor



Fra: August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST B]

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 18-09-2020 08:22
Modtaget
Dato: 18-09-2020 08:22

Vedrørende: Kortmateriale

Hej Ida,
 
Jeg er begyndt at skrive på en sagsfremstilling til politisk behandling. I den forbindelse vil jeg gerne have et kort, hvor møllernes placerig
og rammeområde 301 er indtegnet på samme kort. Kan du klare det ?
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Nye vindmøller

Vindmølleområde

Signaturer

18-09-2020
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Nye vindmøller

Vindmølleområde

Signaturer

18-09-2020
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