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

Til: 'Christian Achermann' [cha@urland.dk]
Sendt dato: 24-09-2020 14:25
Modtaget
Dato: 24-09-2020 14:25

Vedrørende: Debatoplæg til for-offentlighedsfasen

Hej Christian,
 
Talte vi forbi hinanden, eller var det korrekt forstået at du ville fremsende et revideret debatoplæg, så det kunne tilføjes som bilag til
sagsfremstillingen for vindmølleprojektet ved Bjørnstrup.
 
Jeg har nu klarmeldt dagsordenspunktet, men har fået lovning på, at debatoplægget fortsat kan tilføjes som bilag, såfremt jeg modtager
det i denne uge.
 
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: Christian Achermann [cha@urland.dk]
Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Cc: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 24-09-2020 14:55
Modtaget Dato: 24-09-2020 14:55
Vedrørende: SV: Debatoplæg til for-offentlighedsfasen
Vedhæftninger: 1813_Debatoplæg_E.pdf

Hej August,
 
Kommer her,
 
 
Mvh
 

Christian Achermann
Projektchef, Land

Tlf.: 29 80 77 93 | cha@urland.dk 
 
LogoX60pix_ti l -mai l

Urland Aps. | Otto Busses  Vej  5, 2. sa l . | 2450 København SV | www.urland.dk
 
 
 
Fra: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 24. september 2020 14:25
Til: Christian Achermann <cha@urland.dk>
Emne: Debatoplæg til for-offentlighedsfasen
 
Hej Christian,
 
Talte vi forbi hinanden, eller var det korrekt forstået at du ville fremsende et revideret debatoplæg, så det kunne tilføjes som bilag til
sagsfremstillingen for vindmølleprojektet ved Bjørnstrup.
 
Jeg har nu klarmeldt dagsordenspunktet, men har fået lovning på, at debatoplægget fortsat kan tilføjes som bilag, såfremt jeg modtager
det i denne uge.
 
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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Vindmøller ved Bjørnstrup
Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for en vind-
møllepark ved Bjørnstrup.

Oktober 2020

DEBATOPLÆG
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Vindmøller ved Bjørnstrup

Projektområde

03-06-2019

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

DEBATOPLÆG FOR VINDMØLLER VED BJØRNSTRUP

INDKALDELSE AF IDEER OG SYNSPUNKTER

Vesthimmerlands kommune har modtaget en ansøgning 
om at opstille vindmøller ved Bjørnstrup, syd for Gun-
dersted. Det ansøgte projekt består af  seks vindmøller 
på op til 150 meter totalhøjde. Dele af  området er udpe-
get til opstilling af  vindmøller i Vesthimmerland Kom-
muneplan 2017.

Vesthimmerlands Kommune går nu i gang med planlæg-
ningen for vindmølleparken. Dette debatoplæg giver en 
overordnet beskrivelse af, hvad projektet består af, og 
hvad det kan betyde for borgere og lokalområde. Borge-
re inviteres til at bidrage med viden om området, forslag 
og ideer og give meninger til kende, forud for den videre 
planlægning for vindmøller ved Bjørnstrup. 

Høringsperioden for debatfasen går fra d. 26. okto-
ber 2020 til d. 22. november 2020.
 
Bagerst kan du se, hvordan du kan sende et høringssvar.

Invitation til borgermøde
I debatfasen afholdes et borgermøde for alle interessere-
de. Her vil ansøger og Vesthimmerlands Kommune for-
tælle om projektet, og der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål og bidrage til debatten. 

Borgermødet afholdes 12. november 2020 – nærmere 
information følger. 
 

Oversigt over vindmølleparken ved Bjørnstrup
Forside: Visualisering af  projektforslaget, set fra Skovvænget ved Gundersted

1 km 2 km200 m

600 meter

600 meter
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BESKRIVELSE AF PROJEKTET

Vesthimmerland Kommune har modtaget en ansøgning 
om opstilling af  vindmøller ved Bjørnstrup. Ansøgeren 
er HOFOR A/S, i samarbejde med lokale lodsejere. 

I projektet opstilles seks vindmøller med en totalhøjde 
på op til 150 meter, samt tilhørende anlæg til vej- og 
nettilslutning. Vindmøllerne vil være almindelige type-
godkendte produktionsmøller. De seks møller forven-
tes hver at få en rotordiameter på 117-136 meter og en 
navhøjde mellem 82-92 meter. De seks møller opstilles 
på en ret linje i nordvest-sydøst gående retning med en 
indbyrdes afstand på cirka 350 meter. 

Det forventes, at de nye møller hver vil have en effekt på 
3-5 MW, eller i alt 18-30 MW. Produktionen anslås til ca. 
84.000 MWh om året, svarende til det årlige forbrug for 
omkring 21.000 husstande (ved gennemsnitligt forbrug 
på 4.000 kWh). Vindmøllerne har en forventet levetid 
på ca. 25-30 år.

Udover selve vindmøllerne vil projektet kræve anlæg af  
arbejdsarealer og nye adgangsveje frem til opstillings-
pladserne samt anlæg til nettilslutning. Dette kan ind-
befatte opførelse af  en mindre transformerstation. An-
lægsfasen forventes at strække sig over ca. 6-8 måneder, 
før alle aktiviteter er tilendebragt. 

I forbindelse med projektet, forventes det at der nedta-
ges samme antal eksisterende møller i nærområdet. 

Otte boliger ligger i dag inden for projektets afstands-
krav. Det er en forudsætning for opførelse af  de nye 
vindmøller, at beboelsen på disse ejendomme nedlæg-
ges. 

PLANLÆGNING OG MILJØUNDERSØGELSER

I planlægningen for vindmølleprojektet skal der udar-
bejdes en miljøkonsekvensrapport, som bygherren har 
ansvaret for at udarbejde. Derudover skal der udarbejdes 
nyt kommuneplantillæg, ny lokalplan samt en selvstæn-
dig miljøvurdering af  planerne. Vesthimmerlands Kom-
mune er myndighed for udarbejdelsen af  disse.

Planprocessen indledes med denne debatfase. Samtidig 
foretager Vesthimmerland Kommune en høring af  be-
rørte myndigheder. Bemærkninger fra offentligheden og 
fra de berørte myndigheder indgår i kommunes krav til, 
hvad miljørapport og miljøkonsekvensrapport skal be-
handle. Når miljørapporten og miljøkonsekvensrappor-
ten ligger klar, vil de sammen med forslag til kommune-
plantillæg og lokalplan blive fremlagt i offentlig høring i 
mindst otte uger. 

Miljøkonsekvensrapport (VVM)
Fysiske anlægsprojekter som dette skal følge regelsættet 
i miljøvurderingsloven: Bekendtgørelse af  lov om miljøvurde-
ring af  planer og programmer og af  konkrete projekter (VVM), 
nr. 973 af  25. juni 2020. Loven indeholder en procedure 
for, hvor og hvordan bygherren skal ansøge om projek-
ter som dette, om projektet er omfattet af  krav om en 
miljøkonsekvensrapport (hed tidligere VVM) samt i gi-
vet fald de konkrete krav til indhold, høringsprocesser 
osv. for en sådan undersøgelse.

Det vurderes, at projektet er MKR-pligtigt. Der skal så-
ledes udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før projek-
tet kan realiseres. Miljøkonsekvensrapporten er bygher-
res ansvar.

En miljøkonsekvensrapport er en omfattende, grundig 
beskrivelse af, hvordan et projekt kan forventes at påvir-
ke det omgivende miljø. Miljøvurderingsloven indehol-
der detaljerede krav om en omfattende belysning af  alle 
miljøforhold, som måtte have væsentlig betydning ved 
gennemførelse af  projektet. 
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FORVENTET TIDSPLAN

Første offentlighedsfase: fra d. 26. oktober 2020 til  
d. 22. november 2020. Der vil være mulighed for at del-
tage i borgermødet 12. november 2020. Nærmere infor-
mation om dette følger.

I første offentlighedsfase kan borgere, interesseorgani-
sationer, foreninger, myndigheder og andre interessere-
de komme med forslag og ideer til, hvilke undersøgelser 
der skal være indeholdt i den kommende miljørapport 
og miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Bjørn-
strup.

Det kan for eksempel være:
• forslag og idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der særligt 
ønskes undersøgt
• forslag til fotopunkter i miljøkonsekvensrapporten
• alternative forslag til projektet og dets udformning, 
som bør undersøges.

Politisk stillingtagen
Efter den første offentligfase vil de indkomne svar be-
handles og der tages politisk stilling til den videre plan-
lægning for projektet.

Plandokumenter udarbejdes
Vesthimmerland Kommune beslutter ud fra idéer og 
forslag, der modtages i første offentlighedsfase, hvad 
Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte. Samtidig med 
miljøundersøgelserne udarbejdes forslag til kommune-
plantillæg og lokalplan for projektet. 

Anden offentlighedsfase, forventet forår/sommer 2021
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med miljør-
apport samt miljøkonsekvensrapport for projektet sen-
des i offentlig høring, og der vil blive afholdt et åbent 
borgermøde. Borgere, interesseorganisationer og andre 
interesserede kan komme med bemærkninger til projek-
tet.

Politisk beslutning, forventet sommer/efterår 2021
Alle høringssvar samles og vurderes. Byrådet tager en-
delig stilling til planerne om at opføre nye vindmøller.

Det forventes, at en miljøkonsekvensvurdering for vind-
mølleprojektet ved Bjørnstrup blandt andet vil undersø-
ge følgende forhold: 

Påvirkninger hos naboer
Vindmøller kan have konsekvenser for de nærmeste na-
boer. Det gælder særligt visuelle gener, støj- og skygge-
påvirkninger. I miljøkonsekvensrapporten vil der rede-
gøres nærmere for disse påvirkninger, blandt andet på 
baggrund af  beregninger af  støj og skyggekast ved de 
omkringliggende nabobeboelser. 

Landskabspåvirkning
Vindmøllerne kan med deres størrelse være synlige over 
store afstande og virke dominerende i nærområdet. De 
landskabelige konsekvenser ved opstilling af  nye vind-
møller vil blive undersøgt nærmere og vurderet i mil-
jøkonsekvensrapporten, blandt andet på baggrund af  
udarbejdelse af  visualiseringer af  det ansøgte projekt.

Påvirkning af  kirker og kulturmiljøer
I områderne omkring projektområdet ved Bjørnstrup 
ligger tre kirker i Gundersted, Ejdrup og Blære. Herun-
der findes to kirker på lidt afstand, ved Hørnum. Navnsø 
godt to km vest for projektområdet er fredet. Miljøkon-
sekvensrapporten vil redegøre for samspillet mellem nye 
vindmøller og områdets kirker, fredninger og øvrige kul-
turhistorisk arv. 

Påvirkning af  natur og fugleliv
Vindmøller kan påvirke dyrelivet. Der vil redegøres nær-
mere for de forventede påvirkninger af  dyrelivet i milj-
økonsekvensundersøgelsen. Der vil her være særligt fo-
kus på beskyttede naturtyper og områder, samt plante-, 
fugle- eller dyrearter som forventes at kunne påvirkes af  
vindmøllerne, enten i anlægsfasen eller efter vindmøller-
ne er sat i drift.

Samspil med andre anlæg
Forslag til lokalplan nr. 1089 for et nyt solcelleanlæg ved 
Navnsø har været i høring i april-juli 2020. Miljøkon-
sekvensrapporten vil redegøre for, om samspillet med 
andre tekniske anlæg som dette, allerede opførte eller 
under planlægning, kan medføre forøgede miljømæssige 
påvirkninger. 
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hvis en taksationsmyndighed vurderer at ejendommens 
værditab overstiger 1 % af  ejendommens værdi. Ejere, 
der tilbydes salgsoption af  bygherre, kan afvente at tage 
imod købstilbuddet i op til et år efter vindmøllernes op-
førelse. 

VE-bonus
Bygherre forpligtes med revisionen af  VE-Loven til at 
betale en årlig VE-bonus til naboer, der bor inden for en 
afstand på 600-1200 meter af  den nærmeste vindmøl-
le. Reglerne for størrelsen af  bonussen er endnu ikke 
vedtaget men forventes at bestå af  en årlig, skattefri ud-
betaling, som kan afhænge af  anlæggets produktion og 
elmarkedspris. I det foreløbige udspil er beløbet sat til 
5.000 kr. pr. husstand. 

Grøn pulje
Ifølge de gældende VE-regler er bygherre forpligtet til at 
indbetale et beløb svarende til 88.000 kr. pr. opført MW. 
For det ansøgte projekt svarer det til et beløb på 1,6-2,6 
mio. kr. Det er aftalt, men endnu ikke vedtaget, at hæve 
beløbet til 125.000 kr. pr. opført MW, svarende til et be-
løb på 2,3-3,8 mio. kr.  Den grønne pulje administreres 
af  Vesthimmerland Kommune og kan anvendes bredt til 
kommunale tiltag i og omkring lokalområdet. 

VE-LOVEN

Lov om fremme af  vedvarende energi (VE-loven) fast-
lægger ordninger til fremme af  vedvarende energifor-
mer, herunder vindmøller. En revision af  VE-loven er 
vedtaget af  Folketinget i maj 2020 og giver nye mulighe-
der for naboer til vindmøller.

Værditabserstatning
VE-loven giver mulighed for kompensation af  værditab 
på beboelsesejendom i forbindelse med opsætning af  
vindmøller. Bygherre er forpligtet til at betale værditab 
til ejerne af  ejendomme, der skønnes at miste værdi som 
følge af  anlæggets opførelse. Værditabserstatning søges 
gennem Energistyrelsen, som administrerer ordningen. 
Styrelsen skal informere om værditabsordningen på et 
offentligt møde senest fire uger inden udløbet af  hø-
ringsfasen for miljøkonsekvensrapport og lokalplan. 
Der nedsættes en vurderingskommission, der fastsætter 
omfanget af  en eventuel erstatning. 

Salgsoption
Bygherre har pligt til at tilbyde en salgsoption til beboel-
sesejendomme inden for en afstand af  900 meter fra den 
nærmeste vindmølle i projektet. Pligten gælder dog kun, 

Visualisering af  projektforslaget, set fra Kelddalvej (Rute 187)
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Vi skal have modtaget dit høringssvar senest d. 22. november 2020. 

Send dine idéer, synspunkter og kommentarer pr. e-mail til: 
kommuneplan@vesthimmerland.dk
Anfør venligst emnet: ” Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup”

Svar kan også sendes pr. brev til: 
Vesthimmerlands Kommune - Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Vestre Boulevard 7
DK-9600 Aars

Høringsperiode

Vil du vide mere?

Høringssvar

Debatoplægget for nye vindmøller ved Bjørnstrup er i offentlig 
høring i 4 uger fra d. 26. oktober 2020 til d. 22. november 2020.

Hvis du mener, der er særlige forhold, som bør belyses i mil-
jørapporten og/eller i miljøkonsekvensrapporten, så send dit 
svar til Vesthimmerlands Kommune.

Har du spørgsmål til dette debatoplæg, eller vil du vide mere om dine 
muligheder for at påvirke planlægningen, kan du kontakte:

Vesthimmerlands Kommune, Planlægger August Bo Skovmand Larsen
Tlf. direkte: +45 99 66 70 25
Mail: aula@vesthimmerland.dk

@

Måned

xx

Borgermøde den 12. november 2020
Nærmere information følger.
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DEBATOPLÆG FOR VINDMØLLER VED BJØRNSTRUP

INDKALDELSE AF IDEER OG SYNSPUNKTER

Vesthimmerlands kommune har modtaget en ansøgning 
om at opstille vindmøller ved Bjørnstrup, syd for Gun-
dersted. Det ansøgte projekt består af  seks vindmøller 
på op til 150 meter totalhøjde. Dele af  området er udpe-
get til opstilling af  vindmøller i Vesthimmerland Kom-
muneplan 2017.

Vesthimmerlands Kommune går nu i gang med planlæg-
ningen for vindmølleparken. Dette debatoplæg giver en 
overordnet beskrivelse af, hvad projektet består af, og 
hvad det kan betyde for borgere og lokalområde. Borge-
re inviteres til at bidrage med viden om området, forslag 
og ideer og give meninger til kende, forud for den videre 
planlægning for vindmøller ved Bjørnstrup. 

Høringsperioden for debatfasen går fra d. 26. okto-
ber 2020 til d. 22. november 2020.
 
Bagerst kan du se, hvordan du kan sende et høringssvar.

Invitation til borgermøde
I debatfasen afholdes et borgermøde for alle interessere-
de. Her vil ansøger og Vesthimmerlands Kommune for-
tælle om projektet, og der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål og bidrage til debatten. 

Borgermødet afholdes 12. november 2020 – nærmere 
information følger. 
 

Oversigt over vindmølleparken ved Bjørnstrup
Forside: Visualisering af  projektforslaget, set fra Skovvænget ved Gundersted
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BESKRIVELSE AF PROJEKTET

Vesthimmerland Kommune har modtaget en ansøgning 
om opstilling af  vindmøller ved Bjørnstrup. Ansøgeren 
er HOFOR A/S, i samarbejde med lokale lodsejere. 

I projektet opstilles seks vindmøller med en totalhøjde 
på op til 150 meter, samt tilhørende anlæg til vej- og 
nettilslutning. Vindmøllerne vil være almindelige type-
godkendte produktionsmøller. De seks møller forven-
tes hver at få en rotordiameter på 117-136 meter og en 
navhøjde mellem 82-92 meter. De seks møller opstilles 
på en ret linje i nordvest-sydøst gående retning med en 
indbyrdes afstand på cirka 350 meter. 

Det forventes, at de nye møller hver vil have en effekt på 
3-5 MW, eller i alt 18-30 MW. Produktionen anslås til ca. 
84.000 MWh om året, svarende til det årlige forbrug for 
omkring 21.000 husstande (ved gennemsnitligt forbrug 
på 4.000 kWh). Vindmøllerne har en forventet levetid 
på ca. 25-30 år.

Udover selve vindmøllerne vil projektet kræve anlæg af  
arbejdsarealer og nye adgangsveje frem til opstillings-
pladserne samt anlæg til nettilslutning. Dette kan ind-
befatte opførelse af  en mindre transformerstation. An-
lægsfasen forventes at strække sig over ca. 6-8 måneder, 
før alle aktiviteter er tilendebragt. 

I forbindelse med projektet, forventes det at der nedta-
ges samme antal eksisterende møller i nærområdet. 

Otte boliger ligger i dag inden for projektets afstands-
krav. Det er en forudsætning for opførelse af  de nye 
vindmøller, at beboelsen på disse ejendomme nedlæg-
ges. 

PLANLÆGNING OG MILJØUNDERSØGELSER

I planlægningen for vindmølleprojektet skal der udar-
bejdes en miljøkonsekvensrapport, som bygherren har 
ansvaret for at udarbejde. Derudover skal der udarbejdes 
nyt kommuneplantillæg, ny lokalplan samt en selvstæn-
dig miljøvurdering af  planerne. Vesthimmerlands Kom-
mune er myndighed for udarbejdelsen af  disse.

Planprocessen indledes med denne debatfase. Samtidig 
foretager Vesthimmerland Kommune en høring af  be-
rørte myndigheder. Bemærkninger fra offentligheden og 
fra de berørte myndigheder indgår i kommunes krav til, 
hvad miljørapport og miljøkonsekvensrapport skal be-
handle. Når miljørapporten og miljøkonsekvensrappor-
ten ligger klar, vil de sammen med forslag til kommune-
plantillæg og lokalplan blive fremlagt i offentlig høring i 
mindst otte uger. 

Miljøkonsekvensrapport (VVM)
Fysiske anlægsprojekter som dette skal følge regelsættet 
i miljøvurderingsloven: Bekendtgørelse af  lov om miljøvurde-
ring af  planer og programmer og af  konkrete projekter (VVM), 
nr. 973 af  25. juni 2020. Loven indeholder en procedure 
for, hvor og hvordan bygherren skal ansøge om projek-
ter som dette, om projektet er omfattet af  krav om en 
miljøkonsekvensrapport (hed tidligere VVM) samt i gi-
vet fald de konkrete krav til indhold, høringsprocesser 
osv. for en sådan undersøgelse.

Det vurderes, at projektet er MKR-pligtigt. Der skal så-
ledes udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før projek-
tet kan realiseres. Miljøkonsekvensrapporten er bygher-
res ansvar.

En miljøkonsekvensrapport er en omfattende, grundig 
beskrivelse af, hvordan et projekt kan forventes at påvir-
ke det omgivende miljø. Miljøvurderingsloven indehol-
der detaljerede krav om en omfattende belysning af  alle 
miljøforhold, som måtte have væsentlig betydning ved 
gennemførelse af  projektet. 
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FORVENTET TIDSPLAN

Første offentlighedsfase: fra d. 26. oktober 2020 til  
d. 22. november 2020. Der vil være mulighed for at del-
tage i borgermødet 12. november 2020. Nærmere infor-
mation om dette følger.

I første offentlighedsfase kan borgere, interesseorgani-
sationer, foreninger, myndigheder og andre interessere-
de komme med forslag og ideer til, hvilke undersøgelser 
der skal være indeholdt i den kommende miljørapport 
og miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Bjørn-
strup.

Det kan for eksempel være:
• forslag og idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der særligt 
ønskes undersøgt
• forslag til fotopunkter i miljøkonsekvensrapporten
• alternative forslag til projektet og dets udformning, 
som bør undersøges.

Politisk stillingtagen
Efter den første offentligfase vil de indkomne svar be-
handles og der tages politisk stilling til den videre plan-
lægning for projektet.

Plandokumenter udarbejdes
Vesthimmerland Kommune beslutter ud fra idéer og 
forslag, der modtages i første offentlighedsfase, hvad 
Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte. Samtidig med 
miljøundersøgelserne udarbejdes forslag til kommune-
plantillæg og lokalplan for projektet. 

Anden offentlighedsfase, forventet forår/sommer 2021
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med miljør-
apport samt miljøkonsekvensrapport for projektet sen-
des i offentlig høring, og der vil blive afholdt et åbent 
borgermøde. Borgere, interesseorganisationer og andre 
interesserede kan komme med bemærkninger til projek-
tet.

Politisk beslutning, forventet sommer/efterår 2021
Alle høringssvar samles og vurderes. Byrådet tager en-
delig stilling til planerne om at opføre nye vindmøller.

Det forventes, at en miljøkonsekvensvurdering for vind-
mølleprojektet ved Bjørnstrup blandt andet vil undersø-
ge følgende forhold: 

Påvirkninger hos naboer
Vindmøller kan have konsekvenser for de nærmeste na-
boer. Det gælder særligt visuelle gener, støj- og skygge-
påvirkninger. I miljøkonsekvensrapporten vil der rede-
gøres nærmere for disse påvirkninger, blandt andet på 
baggrund af  beregninger af  støj og skyggekast ved de 
omkringliggende nabobeboelser. 

Landskabspåvirkning
Vindmøllerne kan med deres størrelse være synlige over 
store afstande og virke dominerende i nærområdet. De 
landskabelige konsekvenser ved opstilling af  nye vind-
møller vil blive undersøgt nærmere og vurderet i mil-
jøkonsekvensrapporten, blandt andet på baggrund af  
udarbejdelse af  visualiseringer af  det ansøgte projekt.

Påvirkning af  kirker og kulturmiljøer
I områderne omkring projektområdet ved Bjørnstrup 
ligger tre kirker i Gundersted, Ejdrup og Blære. Herun-
der findes to kirker på lidt afstand, ved Hørnum. Navnsø 
godt to km vest for projektområdet er fredet. Miljøkon-
sekvensrapporten vil redegøre for samspillet mellem nye 
vindmøller og områdets kirker, fredninger og øvrige kul-
turhistorisk arv. 

Påvirkning af  natur og fugleliv
Vindmøller kan påvirke dyrelivet. Der vil redegøres nær-
mere for de forventede påvirkninger af  dyrelivet i milj-
økonsekvensundersøgelsen. Der vil her være særligt fo-
kus på beskyttede naturtyper og områder, samt plante-, 
fugle- eller dyrearter som forventes at kunne påvirkes af  
vindmøllerne, enten i anlægsfasen eller efter vindmøller-
ne er sat i drift.

Samspil med andre anlæg
Forslag til lokalplan nr. 1089 for et nyt solcelleanlæg ved 
Navnsø har været i høring i april-juli 2020. Miljøkon-
sekvensrapporten vil redegøre for, om samspillet med 
andre tekniske anlæg som dette, allerede opførte eller 
under planlægning, kan medføre forøgede miljømæssige 
påvirkninger. 
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hvis en taksationsmyndighed vurderer at ejendommens 
værditab overstiger 1 % af  ejendommens værdi. Ejere, 
der tilbydes salgsoption af  bygherre, kan afvente at tage 
imod købstilbuddet i op til et år efter vindmøllernes op-
førelse. 

VE-bonus
Bygherre forpligtes med revisionen af  VE-Loven til at 
betale en årlig VE-bonus til naboer, der bor inden for en 
afstand på 600-1200 meter af  den nærmeste vindmøl-
le. Reglerne for størrelsen af  bonussen er endnu ikke 
vedtaget men forventes at bestå af  en årlig, skattefri ud-
betaling, som kan afhænge af  anlæggets produktion og 
elmarkedspris. I det foreløbige udspil er beløbet sat til 
5.000 kr. pr. husstand. 

Grøn pulje
Ifølge de gældende VE-regler er bygherre forpligtet til at 
indbetale et beløb svarende til 88.000 kr. pr. opført MW. 
For det ansøgte projekt svarer det til et beløb på 1,6-2,6 
mio. kr. Det er aftalt, men endnu ikke vedtaget, at hæve 
beløbet til 125.000 kr. pr. opført MW, svarende til et be-
løb på 2,3-3,8 mio. kr.  Den grønne pulje administreres 
af  Vesthimmerland Kommune og kan anvendes bredt til 
kommunale tiltag i og omkring lokalområdet. 

VE-LOVEN

Lov om fremme af  vedvarende energi (VE-loven) fast-
lægger ordninger til fremme af  vedvarende energifor-
mer, herunder vindmøller. En revision af  VE-loven er 
vedtaget af  Folketinget i maj 2020 og giver nye mulighe-
der for naboer til vindmøller.

Værditabserstatning
VE-loven giver mulighed for kompensation af  værditab 
på beboelsesejendom i forbindelse med opsætning af  
vindmøller. Bygherre er forpligtet til at betale værditab 
til ejerne af  ejendomme, der skønnes at miste værdi som 
følge af  anlæggets opførelse. Værditabserstatning søges 
gennem Energistyrelsen, som administrerer ordningen. 
Styrelsen skal informere om værditabsordningen på et 
offentligt møde senest fire uger inden udløbet af  hø-
ringsfasen for miljøkonsekvensrapport og lokalplan. 
Der nedsættes en vurderingskommission, der fastsætter 
omfanget af  en eventuel erstatning. 

Salgsoption
Bygherre har pligt til at tilbyde en salgsoption til beboel-
sesejendomme inden for en afstand af  900 meter fra den 
nærmeste vindmølle i projektet. Pligten gælder dog kun, 

Visualisering af  projektforslaget, set fra Kelddalvej (Rute 187)
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Vi skal have modtaget dit høringssvar senest d. 22. november 2020. 

Send dine idéer, synspunkter og kommentarer pr. e-mail til: 
kommuneplan@vesthimmerland.dk
Anfør venligst emnet: ” Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup”

Svar kan også sendes pr. brev til: 
Vesthimmerlands Kommune - Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Vestre Boulevard 7
DK-9600 Aars

Høringsperiode

Vil du vide mere?

Høringssvar

Debatoplægget for nye vindmøller ved Bjørnstrup er i offentlig 
høring i 4 uger fra d. 26. oktober 2020 til d. 22. november 2020.

Hvis du mener, der er særlige forhold, som bør belyses i mil-
jørapporten og/eller i miljøkonsekvensrapporten, så send dit 
svar til Vesthimmerlands Kommune.

Har du spørgsmål til dette debatoplæg, eller vil du vide mere om dine 
muligheder for at påvirke planlægningen, kan du kontakte:

Vesthimmerlands Kommune, Planlægger August Bo Skovmand Larsen
Tlf. direkte: +45 99 66 70 25
Mail: aula@vesthimmerland.dk

@

Måned

xx

Borgermøde den 12. november 2020
Nærmere information følger.

14


