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Hej Emilie,
 
Du skal have fat på Karina Jensen (cc).
 
Du kan også ringe til hende på 4035 6621.
 
 
 
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: 'esu@urland.dk' [esu@urland.dk]

Cc:
'Christian Achermann' [cha@urland.dk];'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk];Jakob Hasselgreen
[JHAS@vesthimmerland.dk];Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];Gitte Østergaard Sørensen
[goso@vesthimmerland.dk]

Sendt dato: 19-03-2021 08:52
Modtaget Dato: 19-03-2021 08:52
Vedrørende: Tidsplan+afgrænsningsnotat
Vedhæftninger: Agrænsningsnotat.pdf

Høringssvar _samlet (Anonymiseret)_rettet_0.pdf
Tidsplan_1.pdf

Hej Emilie,
 
Som opfølgning på vores møde den 2. marts gik vi straks i gang med at udarbejde et udkast til, hvad vi mener er en realistisk tidsplan,
hvis alt kører på skinner. Nu har vi vores udkast godkendt i direktionen og fra det politiske niveau. Hvis I har justeringsforslag til
tidsplanen skal du sende dem til Jakob.
 
Derudover har vi også set nærmere på jeres afgrænsningsnotat som vi ikke fandt fyldestgørende. Vi har derfor vedlagt et opdateret
afgrænsningsnotat. I forhold til socioøkonomiske forhold har vi i emnetabellen skrevet i nogle ret overordnede vendinger om, hvad
Kommunens krav er. Set i lyset af den bevågenhed det har haft fra borgere såvel som politikere mener vi dog det vil være relevant at
komme ind på temaer såsom:
 

·         Hvilken betydning får opkøb af ejendomme for lokalområdets fremtidige udvikling
·         Hvordan sikres det at Gundersted/ Blære bibeholder et ry som et attraktivt bosætningssted
·         Hvilke tiltag kan gøre ”livet med vindmøller” spiseligt
·         Hvordan vil områdets sociale struktur, foreningsliv og erhvervsliv blive påvirket
·         Hvordan kan VE-midler understøtte den fremtidige udvikling i lokalområdet

 
Som nævnt vil jeg såfremt der er spørgsmål eller bemærkninger til fremsendte bede dig rette henvendelse til Jakob.
 
God vind med 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
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Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk

 

 

Udkast til afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport for Bjørnstrup vindmøl-
ler 

1. Om udtalelsen 

Denne udtalelse fastlægger i henhold til § 23, stk. 1 i miljøvurderingsloven1, hvor omfattende og detalje-
rede oplysninger bygherres miljøkonsekvensrapport skal indeholde, for, at Vesthimmerlands Kommune 
samlet kan vurdere anlæggets miljømæssige konsekvenser og træffe afgørelse på et oplyst grundlag. 
 
Udtalelsen er udarbejdet på baggrund af sagens oplysninger, bemærkninger fra offentligheden og andre 
myndigheder i idéfasen samt Vesthimmerlands Kommunes erfaringer og viden om potentielle miljøpå-
virkninger fra lignende projekter. 
 
2. Lovkrav til indholdet af miljøkonsekvensrapporten 

Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes således, at den dækker kravene efter miljøvurderingslovens 
§ 20, stk. 1-6 og bilag 7. 
 
Der kan i løbet af arbejdet med miljøkonsekvensrapporten opstå emner eller problemstillinger, der bør 
belyses som en del af det endelige beslutningsgrundlag. 
 
Hvis dette behov skulle opstå, vil Vesthimmerlands Kommune gå i dialog med bygherre her, Hofor. 
 
3. Miljøkonsekvensrapportens form og struktur 

Vesthimmerlands Kommunes krav og forventninger til miljøkonsekvensrapporten fremgår af nedenstå-
ende emnetabel. 
 
Miljøkonsekvensrapporten behøver ikke følge samme struktur som tabellen, men det er afgørende, at 
krav stillet i denne udtalelse er dækket ind i rapporten. 
 
Vesthimmerlands Kommune ønsker, at miljøkonsekvensrapporten formidler projektet og resultaterne 

 
 
1 Miljøvurderingsloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Nr. 425 af 18. maj 2016, Jf. 
lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020 

Dato: xx. marts 2021 
 
Teknik- og Økonomiforvaltning 
Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
 
Sagsnr.:  
09.11.00-P19-1-21 
 
Gitte Østergaard Sørensen 
Telefon: 99 66 71 23 
Mobil: 91 16 65 78 
Mail: goso@vesthimmerland.dk 
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af miljøundersøgelserne på en læsevenlig måde. Der lægges vægt på, at det ”Ikke-tekniske resumé” skal 
kunne læses og forstås af personer uden faglig viden om miljøpåvirkninger.  
 
I resten af miljøkonsekvensrapporten lægger Vesthimmerlands Kommune mere vægt på, at der ikke gås 
på kompromis med det faglige indhold og kvalitet end at øge læsevenligheden. 
 
Eventuelle teknisk tunge afsnit, der er relevante og understøtter miljøkonsekvensrapporten, kan vedlæg-
ges som bilag i form af baggrundsrapporter. Beskrivelser, vurderinger og konklusioner fra sådanne bilag 
kan indgå i en kondenseret form i selve miljøkonsekvensrapporten. 
 
4. Krav om miljøvurdering 

Der er ansøgt om opstilling af 6 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter, samt serviceveje og 
teknikbygninger og adgangsveje. 
 
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. pkt. 3j (Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energi-
produktion (vindmøller), bortset fra enkeltstående vindmøller i landzone med en totalhøjde på op til 25 m) 
hvilket betyder, at projektet som udgangspunkt skal screenes jf. lovens § 16. Dog har bygherre jf. § 18, 
stk. 2 i miljøvurderingsloven anmodet om, at projektet skal miljøvurderes. Det betyder, at myndigheden 
igangsætter en miljøvurdering og ikke først screener projektet for at se, om projektet er eller ikke er om-
fattet af krav om miljøvurdering. 
 
Vesthimmerlands Kommune er myndighed for miljøvurderingsprocessen, jf. miljøvurderingsbekendtgø-
relsen2 i det vindmøllerne har en totalhøjde på max 150 meter. 
 
5. Det anmeldte projekt 

I projektet opstilles seks vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter, samt tilhørende anlæg til vej- 
og nettilslutning. Vindmøllerne vil være almindelige typegodkendte produktionsmøller. De seks møller 
forventes 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. 
 
Udover selve vindmøllerne vil projektet kræve anlæg af arbejdsarealer og nye adgangsveje frem til op-
stillingspladserne samt anlæg til nettilslutning. Dette kan indbefatte opførelse af en mindre transformer-
station. Anlægsfasen forventes at strække sig over ca. 6-8 måneder, før alle aktiviteter er tilendebragt. 
 
Otte boliger ligger i dag inden for projektets afstandskrav. Det er en forudsætning for opførelse af de nye 
vindmøller, at beboelsen på disse ejendomme nedlægges. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 Miljøvurderingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter Nr. 244 af 
22. februar 2021 
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6. Forholdet til planlægning, anden lovgivning og berørte myndigheder 

Kommuneplantillæg og lokalplan 
Vesthimmerlands Kommune skal sikre plangrundlaget for projektet ved udarbejdelse af kommuneplantil-
læg og lokalplan jf. §§ 11a, stk. 1, nr. 5 og 15 i planloven3. 
 
I forbindelse med kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdes der en miljørapport, som belyser de mil-
jømæssige konsekvenser af nævnte planer. 
 
Kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport vil blive sendt i offentlig høring samtidigt 
med miljøkonsekvensrapporten. 
 
For projektet vil det ud fra en indledende vurdering af det anmeldte projekt primært være Vesthimmer-
lands Kommune, der er berørt myndighed. 
 
Anden lovgivning 
For projektområdet er særligt følgende arealmæssige bindinger og udpegninger relevante: 
 

 Bilag 4 arter i tilknytning til det nærliggende Natura 2000 område Navnsø. 
 Enkelte møller er planlagt til at ligge indenfor fjernbeskyttelsesområdet for Ejdrup Kirke 

 
 
3 Planloven,  
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 Alle møller er planlagt til at ligge indenfor et større sammenhængende landskab. 
 Møllerne ønskes placeret indenfor et særlig værdifuldt landbrugsområde. 
 Flere af møllerne ønskes placeret meget tæt på udlagt økologisk forbindelse, dog ikke indenfor 

området. 
 Nærområdet til Aars Flyveplads. 

 
I de tilfælde, hvor der er konflikter med de arealmæssige bindinger og beskyttelsesmæssige interesser, 
skal der inden anlægsarbejdet igangsættes, ansøges om dispensation/tilladelser fra de relevante love og 
bekendtgørelser hos de pågældende myndigheder. 
 
7. Idéfase og høringen af berørte myndigheder 

Der har været gennemført en idéfase (1. offentlighedsfase) med indkaldelse af ideer og forslag til miljø-
konsekvensrapporten i perioden d. 26. oktober 2020 til d. 22. november 2020. 
 
Idéfasen er foretaget sammen med Vesthimmerlands Kommunens idéfase i forbindelse med kommune-
plantillæg og lokalplan. 
 
I forbindelse med idéfasen har bygherre sammen med Vesthimmerlands Kommune afholdt et informa-
tionsmøde den 12. november 2020. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal ud over de lovbestemte emner også behandle forhold fremkomme i idé-
fasen og ved høringen af borgere og berørte myndigheder. 
 
I forbindelse med idéfasen er der indkommet i alt 78 høringssvar. 
 
Høringssvarene er pga. persondataforordningen gengivet i vedlagte bilag i en anonymiseret udgave. 
Overordnet var temaerne i høringssvarene som følger: 
 

 At der er stor bekymring for potentielle gener fra vindmøllerne. Heriblandt gener i form af støj, 
skyggekast, den visuelle oplevelse i området samt påvirkning fra lys og refleksion.  

 At projektet vil medføre negative økonomiske konsekvenser for områdets beboere. Særligt er 
der fokus på tabt ejendomsværdi. 

 At projektet vil medføre en negativ udvikling i lokalområdet samt være en barriere for det fremti-
dige udviklingspotentiale i området. 

 At projektet vil kræve, at rammeområdet ændres markant fra en øst-vest gående retning til en 
nord-syd gående retning, hvilket vil have effekt på møllernes visuelle påvirkning i landskabet. 

 At projektet vil medføre negative helbredsmæssige konsekvenser for såvel mennesker som dyr. 
 At det ikke er gennemskueligt, hvilket incitament Vesthimmerlands Kommune har for at lade 

HOFOR opstille vindmøller i Vesthimmerland. 
 At Vesthimmerlands Kommune producerer nok vedvarende energi med den nuværende kapaci-

tet. 
 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at temaerne skal behandles i miljøkonsekvensrapporten. 
 
8. Indhold og kvalitet i miljøkonsekvensrapporten 

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at beskrive, analysere og vurdere projektets miljøpåvirknin-
ger. Selve kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapporten er givet i henholdsvis § 20, stk. 1-6 og bilag 7 
i miljøvurderingsloven. Bygherre skal derfor i processen med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten 
sikre sig, at disse krav er opfyldt. 
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I nedenstående emnetabel, tabel 3 afgrænses, hvor omfattende og detaljerede oplysninger bygherre skal 
fremlægge i miljøkonsekvensrapporten, jf. miljøvurderingslovens § 23, stk. 1. Miljøkonsekvensrapporten 
behøver ikke følge samme struktur som emnetabellen, men det er afgørende, at rapporten behandler de 
angivne miljøparametre i tilstrækkeligt omfang og opfylder de krav til kvaliteten af miljøkonsekvensrap-
porten, som fremgår af lovens § 20, stk. 1. 
 
Udtalelsen om afgrænsning kan revideres, hvis eventuelle ændringer i projektet bevirker, at nye oplys-
ninger bør indgå i miljøkonsekvensrapporten, eller hvis Vesthimmerlands Kommune eller andre myndig-
heder får nye væsentlige oplysninger, som kan påvirke miljøvurderingen. 
 
Særligt om væsentlige miljøpåvirkninger 
Miljøkonsekvensrapporten skal både behandle væsentlige negative og væsentlige positive virkninger. 
Karakteren af en påvirkning vil ofte være subjektiv, hvorfor det er vigtigt, at påvirkninger og konsekvenser 
ikke undlades, selvom de fra bygherres synspunkt er positive. 
 
Særligt om metode og dokumentationsgrundlaget 
Tabellen er emneopdelt, hvor de enkelte miljøparametre, som skal undersøges, er beskrevet. Hvert em-
ne indeholder desuden en kort beskrivelse af dokumentationsgrundlag, dvs. det grundlag som miljøkon-
sekvensrapporten forventes at være baseret på. 
 
De nævnte data- og informationskilder samt tekniske anvisninger og lignende er Vesthimmerlands 
Kommunes vurdering af, hvor relevant materiale til brug i miljøkonsekvensrapporten kan findes, men er 
ikke udtømmende. Vesthimmerlands Kommune forudsætter således, at bygherre (eller rådgiverne til 
projektet) selv identificerer supplerende relevante kilder af høj kvalitet. 
 
Såfremt der er angivet nødvendigheden af feltundersøgelser, er det udtryk for, at Miljøstyrelsen vurderer, 
at der skal foretages konkrete undersøgelser i området for at give det bedst mulige grundlag for vurde-
ring af det givne miljøforhold. Angivelsen betyder dog ikke, at feltundersøgelser ikke kan være nødvendi-
ge i vurderingen af de øvrige miljøforhold, selvom det ikke måtte være beskrevet under dokumentations-
grundlag. 
 
Det er bygherres ansvar at sikre, at oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten er af tilstrækkelig høj fag-
lig kvalitet og at oplysningerne er fyldestgørende. 
 
Det skal også klart beskrives i miljøkonsekvensrapporten, hvis der mangler oplysninger for givne miljø-
forhold eller på anden måde er usikkerhed om konklusionerne. 
 
Anlægs-, drifts og demonteringsfase 
Tabellen vedrører både anlægs-, driftsfasen for projektet. 
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Tabel XX Afgrænsning af krav og forventninger til miljøkonsekvensrapporten 
Punkt i miljøvurderingslovens bilag 7 Håndtering i miljøkonsekvensrapporten 
1. Beskrivelse af projektet, herunder navnlig: 
 
a) en beskrivelse af projektets placering 
 
b) en beskrivelse af hele projektets fysiske karakte-
ristika, herunder, hvor det er relevant, fornødne 
nedrivningsarbejder, og arealanvendelsesbehovet i 
anlægs- og driftsfaserne 
 
c) en beskrivelse af de væsentligste karakteristika 
ved projektets driftsfase (navnlig en eventuel pro-
duktionsproces), f.eks. energibehov og energifor-
brug, typen og mængden af de anvendte materialer 
og naturressourcer (herunder vand, jordarealer, 
jordbund og biodiversitet) 
 
d) et skøn efter type og mængde over forventede 
reststoffer og emissioner (såsom vand-, luft-, jord-
bunds- og undergrundsforurening, støj, vibrationer, 
lys, varme, stråling) og mængder og typer af affald 
produceret i anlægs- og driftsfaserne. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en tydelig beskrivelse af projektet. Fokus skal ligge 
både i anlægs- og driftsfasen. 
 
Beskrivelsen skal som minimum indeholde følgende: 
 
a) Projektets placering 
Projektets placering skal beskrives og illustreres på kort. Relevant skala skal anvendes. 
Der skal ske en nærmere afgrænsning af projektet i forbindelse med udarbejdelse af rappor-
ten. Beskrivelsen skal desuden indeholde eksisterende aktiviteter på projektarealet som 
fastholdes ved gennemførsel af projektet samt de udvidelser som sker. 
 
b) Projektets fysiske karakteristika, herunder arealanvendelsesbehovet i anlægsfasen. Der 
skal suppleres med tegningsmateriale med angivelse og beskrivelse af bygninger, befæstelse, 
kloakering mv. 
 
c) Beskrivelse af de væsentligste karakteristika ved projektets driftsfase skal indeholde: 

 hele projektets dimensioner og udformning 
 kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter 
 brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversi-

tet 
 affaldsproduktion 
 forurening og gener 
 risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det på-

gældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i 
overensstemmelse med videnskabelig viden 

 risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforure-
ning). 

 
d) Skøn efter type og forventede mængder af materialer, som skal anvendes i projektet 
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af typer og mængder af de materia-
ler, der anvendes i projektet. 
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2. En beskrivelse af de rimelige alternativer (f.eks. 
vedrørende projektets udformning, teknologi, pla-
cering, dimensioner og størrelsesorden), som byg-
herren har undersøgt, og som er relevante for det 
fremlagte projekt og dets særlige karakteristika, og 
angivelse af hovedårsagerne til det trufne valg, her-
under en sammenligning af miljøpåvirkningerne. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal som minimum indeholde en beskrivelse af: 
 

 0-alternativet, det vil sige en beskrivelse af nuværende forhold, såfremt projektet 
ikke gennemføres. 

 Hovedforslaget med 6 møller 
 4-mølle alternativ 
 5-mølle alternativ 
 

 
 

3. En beskrivelse af de relevante aspekter af den 
aktuelle miljøstatus (referencescenarie) og en kort 
beskrivelse af dens sandsynlige udvikling, hvis pro-
jektet ikke gennemføres, for så vidt naturlige æn-
dringer i forhold til referencescenariet kan vurderes 
ved hjælp af en rimelig indsats på grundlag af til-
gængeligheden af miljøoplysninger og videnskabelig 
viden. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af den nuværende miljøstatus i 
området for de relevante miljøforhold, der skal belyses i henhold til punkt 5 i dette skema. 
Formålet med beskrivelsen er at skabe et udgangspunkt for vurderingen af 
påvirkninger, så det klart fremgår, hvilke ændringer i miljøet, som projektet kan medføre.  
Dette skal ske for både 4, 5 og 6 mølle projekterne. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal ud over miljøstatus for de relevante forhold beskrive 0- 
alternativet, der er en beskrivelse af den forventede udvikling i miljøstatus, såfremt projektet 
ikke gennemføres. Denne beskrivelse skal have fokus på miljøstatus for de relevante miljø-
forhold. 
 

4. En beskrivelse af de i § 20, stk. 4, nævnte fakto-
rer, der kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af projektet: befolkningen, menneskers sund-
hed, biodiversiteten (f.eks. fauna og flora), jordare-
aler (f.eks. inddragelse af arealer), jordbund (f.eks. 
organisk stof, erosion, komprimering og arealbefæ-
stelse), vand (f.eks. hydromorfologiske forandrin-
ger, kvantitet og kvalitet), luft, klima (f.eks. drivhus-
gasemissioner, virkninger, der er relevante for til-
pasning), materielle goder, kulturarven, herunder 
den arkitektoniske og arkæologiske aspekter, og 
landskab. 
 
5. En beskrivelse af projektets forventede væsentli-

Bilag 7, pkt. 4 og 5 omhandler de faktorer, dvs. de miljøforhold, som skal indgå i miljøkonse-
kvensrapporten, fordi de kan forventes at blive væsentligt påvirket af projektet, og karakte-
ren og omfanget af de forventede væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder kumulative, 
indirekte, kort- og langsigtede virkninger. 
 
I. Befolkning og sundhed: 

 Påvirkning af friluftsliv og rekreative værdier 
 Støj og vibrationer. 
 Lugt og emissioner 
 Lys 
 Skyggepåvirkninger 
 Trafik og transport. 
 Ulykker 
 Havari og nedkast af is 
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ge virkninger på miljøet som følge af bl.a.: 
 
a) anlæggelsen og tilstedeværelsen af projektet, 
herunder, hvor det er relevant, nedrivningsarbejder 
 
b) brugen af naturressourcer, navnlig jordarealer, 
jordbund, vand og biodiversitet, så vidt muligt un-
der hensyntagen til en bæredygtig adgang til disse 
ressourcer 
 
c) emissionen af forurenende stoffer, støj, vibratio-
ner, lys, varme og stråling, opståelsen af gener og 
bortskaffelsen og genvindingen af affald 
 
d) faren for menneskers sundhed, kulturarven og 
miljøet (f.eks. på grund af ulykker eller katastrofer) 
 
e) kumulationen af projektets virkninger med andre 
eksisterende og/eller godkendte projekter, idet der 
tages hensyn til eventuelle eksisterende miljøpro-
blemer i forbindelse med områder af særlig miljø-
mæssig betydning, som kan forventes at blive be-
rørt, eller anvendelsen af naturressourcer 
 
f) projektets indvirkning på klimaet (f.eks. arten og 
omfanget af drivhusgasemissioner) og projektets 
sårbarhed over for klimaændringer 
 
g) de anvendte teknologier og stoffer. 
 

 Socioøkonomiske forhold 
II. Biodiversiteten (f.eks. fauna og flora) 

 Mølleprojektets påvirkning af Natura 2000 områder og § 3 områder 
 Påvirkning af bilag 4 arter, herunder fugle 
 Påvirkning i forbindelse med eventuel grundvandssænkning 

 
III. Jordbund: 

 Jordbund – herunder funderingsforhold, påvirkning af jordbund. 
 
IV.  Jordarealer – igangværende planlægning 

 Særlig værdifuldt landbrugsområde.  
 Økologisk forbindelse.  

 
V. Vand-Grundvand og overfladevand og affald 

 Påvirkning af grundvand/overfladevand. 
 Bortledning af spildevand i forbindelse med grundvandssækning. 
 Affald i anlægsfasen 
 Demontering af møllerne 

 
VI. Luft 

 Se ovenstående 
 
VII. Klima 

 Udledning af CO2 
 
VIII. Uheld og risici 

 Se ovenstående 
 
IX. Materielle goder 

 Forbrug af ressourcer 
 
X. Arkitektur og visuel effekt, påvirkning af kulturarv og arkæologi: 

 Fortidsminder 
 Kirker, fjernbeskyttelseszonen 
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XI. Landskab 
 Visuel påvirkning af landskab 

 
XII. Kummulative effekter 

 Indbyrdes forhold mellem ovenstående miljøfaktorer, samt med andre projekter i 
området, herunder f.eks. solcelleanlæg og flyveplads samt øvrige møller i området.  

 
 Befolkningen 
 Menneskers sundhed 

Afgrænsning 
Der er en række aktiviteter forbundet med projektet, som kan medføre en væsentlig direkte 
og indirekte påvirkning af befolkningen og menneskers sundhed. 
 
Påvirkning af friluftsliv ogrekreative værdier 
Vindmøllernes synlighed i landskabet og støjende effekt vil kunne påvirke befolkningens 
naturoplevelser. 
 
I anlægsfasen vurderes påvirkningen af friluftslivet at være ubetydelig. Arbejderne foregår i 
en kortvarig periode og vurderes ikke at begrænse den offentlige adgang til natur m.m. 
 
Det er for nuværende ikke kortlagt, hvorvidt der findes velbesøgte rekreative område i nær-
heden af vindmøllerne og såfremt, hvorledes områderne vil blive påvirket. 
På det foreliggende grundlag kan en væsentlig påvirkning af friluftslivet i visse områder der-
for ikke udelukkes. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal kortlægge ruter og områder i det åbne land, hvor den offent-
lige adgang og friluftslivet kan blive påvirket permanent. 
 
Vurderingen skal især rettes mod de områder i det åbne land, hvor der er offentlig adgang 
(vandreruter, cykelruter, udkigspunkter, fri teltning og øvrige steder med mulighed for over-
natning i det fri) og som er forholdsvis velbesøgt af mange. Ud fra tilgængelig viden skal der 
gives en kvalificeret vurdering af, i hvilket omfang vindmøllernes synlighed i landskabet og 
støjende effekt forventes at påvirke befolkningens brug af de rekreative områder. 
 
De nævnte påvirkninger behandles selvstændigt i andre afsnit. 
 
Vurdering af påvirkningen af friluftslivet forventes at tage udgangspunkt i disse andre afsnit. 
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Støj og vibrationer 
Vindmøllerne afgiver støj, hvilket kan påvirker menneskers sundhed. For nuværende er der 
ikke oplysninger om vindmøllernes støjende effekt samt afstand til nærtliggende boliger. 
 
I anlægsfasen kan der forekomme støj fra entreprenørmaskiner og transporter af materialer. 
Endvidere er der ikke konkrete oplysninger om arbejdskørsel, herunder omfang og valg af ru-
ter i anlægsfasen og hermed omfanget af støj. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en undersøgelse og vurdering af støj fra hele vind-
mølleprojektet. Der skal udarbejdes støjberegninger på baggrund af støjkilden og støjens 
udbredelse, både for normal og lavfrekvent støj. Støjberegningerne skal vurdere og illustrere 
den forventede støjpåvirkning og konsekvenserne heraf for nærtliggende boliger. I vurderin-
gen skal indgå kumulative effekter fra eksisterende støjende aktiviteter. Mulige afværgefor-
anstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Støj skal også ses i relation til friluftsliv/rekreative værdier (under Befolkning). 
 
Der skal redegøres for eventuelle vibrationer i forbindelse med anlægsfasen. 
 
Lugt og emissioner 
Der vil kunne forekomme støv i forbindelse med anlægsfasen, det vurderes dog ikke at være 
betydende. Der vurderes ikke at forekomme lugtgener i forbindelse med projektet. 
 
Lys 
Lys i denne forbindelse karakteriseres som generende, reflekterende uønsket lys. 
 
Vindmøllerne skal afmærkes med lys af hensyn til flytrafikken og vil kunne påvirke omgivel-
serne / nærliggende beboelsesejendomme og hermed menneskers sundhed. 
 
Lys på vindmøllerne er for nuværende ikke nærmere beskrevet, herunder lysets effekt og af-
stand til beboelsesejendomme. 
 
På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke udelukkes, at lyset på vindmøller kan have 
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en væsentlig påvirkning i visse områder. 
Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en undersøgelse og vurdering af lyspåvirkningen set 
i forhold til det omkringliggende landskab og nærtliggende boliger. 
 
I vurderingen skal indgå den kumulative effekt fra lys fra eksisterende aktiviteter. Mulige 
afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Vurderingen forventes også at indgå i vurderingen af de landskabelige forhold og friluftslivet 
med hensyn til bl.a. rekreative arealer, hvor der eksempelvis er overnatningsmuligheder. 
 
Skyggepåvirkninger 
Skygger som kastes fra vindmøllernes roterende vinger kan virke generende for nærtliggen-
de beboelsesejendomme. Endvidere kan skyggekast virke forstyrrende for bilister. 
 
Der er for nuværende ikke oplysninger om vindmøllernes skyggekast og afstanden til nært-
liggende beboelsesejendomme. 
 
På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke udelukkes, at skyggekast fra vindmøllerne 
kan have en væsentlig påvirkning i visse områder. 
 
Der skal udarbejdes skyggekastkort som viser omfanget af skyggekast og det beregnede an-
tal timer med skyggekast pr. år ved nærtliggende boliger og veje. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt 
 
Trafik og transport. 
I anlægsfasen forventes der en øget trafik samt tung trafik på veje i og omkring anlægsområ-
det. 
 
I driftsfasen kan der forekomme trafik i forbindelse med tilsyn og reparationer af vindmøl-
lerne. 
 
Øget og/eller tung trafik vil kunne påvirke trafiksikkerheden på vejene. 
 
Der er for nuværende ikke konkrete oplysninger om arbejdskørsel, herunder antal kørsler, 
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valg af rute og størrelsen på transporter. På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke 
udelukkes, at den øgede og/eller tunge trafik i anlægsfasen kan have en væsentlig påvirkning 
i visse områder. 
 
Kørsel i forbindelse med tilsyn, reparationer m.m. i driftsfasen vurderes at have et omfang og 
en hyppighed, som er beskedent og derfor ikke vil påvirke trafiksikkerheden og hermed 
menneskers sundhed nævneværdigt. Trafik i driftsfasen behøver derfor ikke medtages 
i rapporten. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en undersøgelse og vurdering af den forventede tra-
fik i anlægsfasen og dens påvirkning af de lokale trafikale forhold. Der skal ses på vejenes nu-
værende trafikbelastning, kapacitet og øget risiko for ulykker. Mulige afværgeforanstaltnin-
ger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Ulykker 
Vindmøllerne kan medføre en ændret fremkommelighed for flytrafikken og medføre risiko 
for uheld. 
 
For nuværende er det uklart hvorvidt flytrafikken kan blive påvirket og i hvilket omfang. Det 
kan på det foreliggende grundlag derfor ikke afvises, at flytrafikken kan blive væsentlig på-
virket. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en undersøgelse og vurdering af den nuværende 
flytrafik i området. 
 
Ud fra tilgængelig viden skal der gives en kvalificeret vurdering af, om der er en forøget risiko 
for uheld, herunder hvilke tiltag der kan anvendes for at afværge risiko for uheld med flytra-
fikken. 
 
Havari og nedkast af is 
Vindmøllerne kan havarere og eksempelvis miste en vinge. Endvidere kan der opstå is på 
vingerne, som kastes rundt i omgivelserne. 
 
Der er for nuværende ingen oplysninger om vindmøllernes driftssikkerhed m.m. Det kan på 
det foreliggende grundlag derfor ikke afvises, at sikkerheden i området kan blive væsentlig 
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Påvirket. 
Miljøkonsekvensvurdering skal indeholde en undersøgelse og vurdering af risikoen for hava-
ri, herunder et bud på uheldsfrekvens baseret på erfaring fra de sidste 10 år med sammen-
lignelige vindmøller. 
 
Endvidere en vurdering af den sandsynlige afstand, inden for hvilken man vil kunne blive 
ramt af en vingedel eller is fra vindmøllen. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Socioøkonomiske forhold 
Hovedforslag og alternativer bør alle beskrives f.sv. angår hvilke ejendomme, der omfattes af 
nedlæggelse til beboelse, omfattes af erstatningsregler og lignende kompensationer jf. lov-
givningen. Netop evt. valg af hovedprojekt eller et af alternativerne kan have indflydelse for 
de nærliggende berørte lodsejere. Dette forhold skal redegørelsen for de socioøkonomiske 
forhold også beskrive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Biodiversiteten (f.eks. fauna og flora) Afgrænsning 
 
Mølleprojektets påvirkning af Natura 2000 områder og § 3 områder 
Etablering af vindmøllerne omfatter forhold såsom: 

 inddragelse/opgravning af areal til vindmøllernes fundament 
 etablering af nye grusveje 
 eventuel grundvandssænkning 
 i anlægsfasen 
 støj fra entreprenørmaskiner i anlægsfasen 
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Ovenstående forhold kan alle komme i berøring med og hermed direkte eller indirekte påvir-
ke beskyttet flora, fauna og naturtyper. 

 
 
Der er kortlagt beskyttet natur  i umiddelbar nærhed af projektområdet. For nuværende fo-
religger der ingen vurdering af den potentielle påvirkning. 
 
På det foreliggende grundlagt kan det derfor ikke afvises, at vindmøllerne kan have en væ-
sentlig påvirkning på den beskyttede natur (§3 områder), herunder i forbindelse med grund-
vandssænkningen i anlægsfasen. 
 
Der findes beskyttet vandløb i umiddelbar nærhed af projektområdet. I forbindelse med op-
stilling af vindmøllerne vil der blive anlagt nye grusveje. Projektområdet og vejene kommer 
ikke i direkte kontakt med det beskyttede vandløb, som derfor ikke vurderes at 
kunne blive væsentlig påvirket. 
 
Vindmøllerne etableres cirka 800 meter fra Natura2000 område nr. 69, Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen og vurderes, grundet afstanden, ikke at kunne blive væsentlig påvirket 
af vindmøllerne. 
 
Beskyttet flora, fauna og naturtyper, som kan blive påvirket direkte eller indirekte skal lokali-
seres. 
 
Påvirkningens væsentlighed skal undersøges og vurderes. 
 
Datagrundlag: oplysninger om naturværdi for de enkelte områder indhentes fra kommunen 
og naturdata på Miljøportalen. Hvis det viser sig nødvendigt, skal oplysningerne suppleres 
med feltundersøgelser. 
 
Kortlægning af § 3 beskyttet natur er kun vejledende og der skal derfor også tages højde for 
§ 3 beskyttet natur, som endnu ikke er kortlagt. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Påvirkning af bilag 4 arter, herunder fugle 
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Fugle kan kollidere med vindmøllerne. Et forhold som kan påvirke bestanden af fugle. 
 
Vindmøller etableres cirka 1800 meter fra Natura 2000 område Navnsø, som bl.a. skal sikre 
levesteder for en del trækfugle. For nuværende er der ikke oplysninger om og vurdering af 
trækruter i området. På det foreliggende grundlag kan en væsentlig påvirkning af fugle i visse 
områder derfor ikke udelukkes. 
 
Fuglearter, som kan blive påvirket direkte eller indirekte, skal lokaliseres. 
 
Undersøgelsen skal inddrage forskellige arter og områder, hvor der er særlig risiko for kolli-
sion med vindmøller for internationale, regionale og lokale fugletræk. Der skal særlig fokus 
på de internationale fuglebeskyttelsesområder.  
 
Data om fuglene kan bl.a. indhentes i videnskabelige rapporter fra DCE vedr. størrelse og 
udvikling af fuglebestande i Danmark, samt rapport om den landsdækkende rapportering af 
fugle i forbindelse med det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen 
(NOVANA). 
 
Det skal endvidere undersøges om øvrige bilag 4 arter kan påvirkes. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Vurderingen af projektets påvirkning af fugle skal også ses i relation til afsnittet om befolk-
ningen - friluftsliv og rekreativ værdier. 
 
Påvirkning i forbindelse med eventuel grundvandssænkning 
I forbindelse med en eventuel grundvandssænkning ved støbning af vindmøllernes funda-
ment, skal der redegøres for afledning af det oppumpede vand. Ønskes det evt.  ledt direkte 
til vandløb i området? 
 
Dette kan påvirke vandløbets tilstand. Der er for nuværende ingen oplysninger om indholdet 
i det vand, som eventuelt skal udledes til vandløb i området. 
 
Det kan på det foreliggende grundlag derfor ikke afvises, at en udledning kan påvirke vand-
løb i området væsentlig. 
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Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en undersøgelse og vurdering af udledning til 
vandløb, herunder den hydrauliske belastning og eventuel risiko for oversvømmelser 
samt risikoen for forurening med miljøfremmende stoffer og okker. 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
 

 Jordbundsforhold Afgrænsning 
 
Jordbund – herunder funderingsforhold, påvirkning af jordbund 
I anlægsfasen kan der forekomme kørsel på arealer med tunge køretøjer, hvilket kan påvirke 
jordbundsforholdene. 
 
Der er for nuværende ikke konkrete oplysninger om arbejdskørsel, herunder valg af rute og 
størrelsen på transporter. 
 
På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke udelukkes, at den tunge trafik i anlægsfasen 
kan have en væsentlig påvirkning af jordbundsforholdene i visse områder. 
 
Der forventes ingen påvirkning af jordbundsforholdene i driftsfasen . 
 
Der skal redegøres for eksisterende jordbundsforhold inden for og i umiddelbar nærhed af 
projektområderne. 
 
Der skal, ud fra tilgængelig viden, foretages en vurdering af sandsynligheden for påvirkning af 
jordbundsforholdene og en beskrivelse og vurdering af konsekvenserne heraf. Mulige afvær-
geforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Der er ikke registeret jordforurening i området, som vil kunne blive påvirket i anlægsfasen. 
Vindmøllerne kan medfører risiko for jordforurening f.eks. i forbindelse med spild af gearolie.. 
 

 Jordarealer og planlægning Afgrænsning 
 
Særlig værdifuldt landbrugsområde 
Inddragelse af jordarealer, der inddrages særligt værdifuldt landbrugsareal i forbindelse med 
projektet, der skal redegøres for konsekvenserne af dette forhold i forbindelse med miljø-
konsekvensrapporten. 
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Økologisk forbindelse 
Der inddrages endvidere areal i umiddelbar nærhed af økologisk forbindelse i området, der 
skal ligeledes redegøres for konsekvenserne af dette i forbindelse med miljøkonsekvensrap-
porten.   

 Vand-Grundvand og overfladevand Afgrænsning 
 
Påvirkning af grundvand/overfladevand. 
I anlægsfasen kan der blive behov for grundvandssænkning i forbindelse med støbning af 
fundament til vindmøllerne, hvilket kan påvirke grundvandet i og nær projektområdet. 
Projektet vurderes ikke at påvirke grundvandet i driftsfasen. 
 
Der er for nuværende ikke konkret oplysninger om grundvandssænkning, herunder behov og 
omfang. På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke afvises, at en grundvandssænk-
ning kan have en væsentlig påvirkning på grundvandet. 
 
Der skal redegøres for drikkevandsinteresserne (OSD) og indvindingsoplande, herunder bor-
ingsnære beskyttelsesområder (BNBO) inden for og i nærheden af projektområderne. Der 
skal også redegøres for eventuelle øvrige indvindinger inden for projektområdet, som kan 
blive påvirket. 
 
En eventuel grundvandsænknings påvirkning af grundvandsforekomsternes tilstand skal un-
dersøges og vurderes i forhold til lov om vandplanlægning. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Bortledning af spildevand i forbindelse med grundvandssækning. 
Den eventuelle udledning af vand til vandløb i området i forbindelse med en grundvandss-
ænkning –se emnet ”Biodiversitet” under afsnittet ”Påvirkning af vandløb”. 
 
Projektet genererer ikke spildevand i driftsfasen. 
 
Behandles under emnet ”Biodiversitet” under afsnittet ”Påvirkning af vandløb”. 
 
Affald i anlægsfasen 
I anlægsfasen kan der fremkomme affald fra byggeplads i form af overflødige byggemateria-
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ler og almindeligt dagrenovation. 
 
Affald i forbindelse med projektet vurderes at udgøre en ubetydelig mængde. 
 
Demontering af møllerne 
Demontering af de nuværende 19 vindmøllerne og de 5 fremtidige vindmøller vil medfører 
affald i form af stål, bly, aluminium, plast, beton m.m. 
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke konkrete oplysninger om, hvorledes affald i forbindelse 
med demontering af vindmøllerne håndteres, herunder oplysninger om kapacitetsforhold og 
genbrug. 
 
På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke afvises, at affald fra demontering kan have 
en væsentlig påvirkning. 
 
Der skal, ud fra tilgængelig viden, foretages en overordnet vurdering af mulige former for af-
faldshåndtering og kommunernes kapacitet. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
 

 Luft Punktet er behandlet under ovenstående punkter. 
 Klima Afgrænsning 

 
Udledning af CO2 
Udledning af CO2 kan påvirke klimaet og den globale opvarmning. Produktion af byggemate-
rialer til vindmøllerne vil medføre udledning af CO2. 
 
Endvidere vil brug af diesel- og benzindrevne motorkøretøjer i anlægs- og driftsfasen medfø-
rer udledning af CO2. 
 
Der er for nuværende ikke konkrete oplysninger om, hvor stor en CO2 udledning der vil fore-
komme i forbindelse med projektet. 
 
Der skal ud fra tilgængelig viden laves en samlet overslagsmæssig redegørelse for projektets 
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effekt på CO2 udledning, herunder produktion af byggematerialer, bortskaffelse/ genanven-
delse af samme, samt transport i forbindelse med begge. (CO2 ækvivalenter) 
 
 

 Uheld og risici Se ovenstående. 
 Materielle goder Afgrænsning 

 
Forbrug af ressourcer 
Materielle goder vurderes indeholdt under øvrige punkter. 
 
Etablering af vindmøllerne vil medfører et forbrug af materialer i form af stål, bly, alumini-
um, plast og beton m.m. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse og vurdering af det planlagte for-
brug af materialer. Ud fra tilgængelig viden skal der foretages en overordnet vurdering, 
hvorvidt forbruget kan påvirke den pågældende ressource og konsekvenserne heraf samt 
mulige afværgeforanstaltninger, eksempelvis i form af alternativ materialevalg. 
 
Hvis der klart på baggrund af henvisning til tidligere vurdering af ressourcen kan afvises, at 
forbruget kan medføre en væsentlig påvirkning, forventes dette at være et fyldestgørende 
grundlag for en vurdering i miljøkonsekvensrapporten.  
 

 Arkitektur og visuel effekt 
o Landskab 
o Kulturarv arketektonisk og arkæo-

logisk arv 

Afgrænsning 
 
Fortidsminder 
I anlægsfasen kan der ske en påvirkning af underjordiske fortidsminder i forbindelse med 
opgravning til fundament. 
 
I driftsfasen kan der ske en visuel påvirkning af kulturhistoriske elementer og miljøer såsom: 

 overjordiske fortidsminder  
 kirker  
 slotte  herregårde lokalhistoriske bygninger 
 Kirker, fjernbeskyttelseszonen 

 
Der er for nuværende ikke oplysninger om kulturhistoriske elementer og miljøer i nærheden 
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af vindmøllerne, hvorfor det er uklart, hvilke kulturhistoriske elementer og miljøer som kan 
blive berørt og i hvilket omfang. På det foreliggende grundlagt kan en væsentlig påvirkning 
af kulturhistoriske elementer og miljøer derfor ikke udelukkes. 
 
Ud fra tilgængelig viden, skal der foretages en vurdering af sandsynligheden for påvirkning af 
kulturhistoriske elementer og miljøer, samt en beskrivelse og vurdering af konsekvenserne 
heraf. Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Kørsel kan beskadige fortidsminder, som ligger begravet i jorden 
 
Potentialet belyses og inddrages i miljøkonsekvensrapporten i forhold til museernes anbefa-
linger. 
 
Ved gravning skal risikoen for beskadigelser af begravede arkæologiske emner belyses og 
inddrages i miljøkonsekvensrapporten i forhold til museernes anbefalinger. 
 
Der skal indgå en redegørelse for påvirkninger af de kommuneplanlagte kulturmiljøer og de 
hensyn, der er taget for at undgå påvirkning af kirkefredninger (inkl. Exner-fredninger), og 
især med hensyn til Exner-fredningerne, hvis nødvendigt udføres en supplerende 
koordinering med de evt. berørte kirkestifter og evt. Kulturministeriet. 
 
 

Landskab Afgrænsning 
 
Visuel påvirkning af landskab 
Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er i kommuneplanen udpeget som samlet 
landskab og i fjernzonen omkring kirken. 
 
Vindmøllerne vil være synlige på lang afstand og vil visuelt kunne påvirke landskabet, herun-
der rekreative værdier. 
 
For nuværende er det uklart, hvilke arealer der konkret blive påvirket og i hvilken grad. På 
det foreliggende grundlag kan en væsentlig påvirkning af landskabet derfor ikke udelukkes. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en kortlægning af landskabskarakteren og særlige 
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visuelle oplevelsesmuligheder med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden, herunder 
inddragelse af kommunernes landskabsudpegninger. 
 
 
Visualiseringer  
De visualiseringer, der skal indgå som grundlag for vurdering af virkninger på områder med 
offentlig adgang eller hvor der færdes mange mennesker i landskabet vil primært blive fore-
taget for at belyse de landskabelige værdier og ind/udkig fra kirken. 
 
Et oplæg til standpunkter skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune. 

Kumulative effekter Afgrænsning 
 
Indbyrdes forhold mellem ovenstående miljøfaktorer, samt med andre projekter i området, 
herunder f.eks. solcelleanlæg og flyveplads samt øvrige møller i området.  
Der skal blandt andet redegøres for eventuelle kumulative effekter med flyvepladsen og det 
planlagte solcelleprojekt ved Navnsø .   
 
Der skal redegøres for sammenhængen mellem identificerede mulige effekter og kumulative 
effekter fra andre planlagte projekter og planer. 
 
For alle parametre foretages en vurdering og beskrivelse af eventuelle kumulative effekter, 
som projektet måtte have, når effekter fra andre planer eller projekter medregnes. Derud-
over skal indbyrdes sammenhæng mellem effekter og faktorer beskrives og vurderes, så det 
klart fremgår, hvilke effekter projektet medfører herunder afledte og indirekte effekter. 
 

6. En beskrivelse af, hvilke metoder eller beviser der 
er anvendt til identificeringen og forudberegningen 
af de væsentlige virkninger på miljøet, herunder 
oplysninger vedrørende eventuelle vanskeligheder 
(f.eks. tekniske mangler eller manglende viden) i 
forbindelse med indsamlingen af de krævede oplys-
ninger og vedrørende de vigtigste usikkerheder. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde et overordnet metodeafsnit og en række specifik-
ke metodeafsnit i de enkelte fagkapitler. I metodeafsnittene beskrives de anvendte metoder 
og grundlag for vurderingerne. 
 
Overordnet metodeafsnit: 
Bygherre skal beskrive overordnet, hvordan miljøvurderingen er gennemført, herunder 

 Afgrænsninger brugt til kortlægning 
 Metode for miljøvurdering 
 Beskrivelse af de begreber, der anvendes 
 Hvordan vurderingen af påvirkningernes væsentlighed foretages (påvirkningsgrad), 
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f.eks. ud fra: 
o Grad af forstyrrelse 
o Vigtighed 
o Sandsynlighed 
o Varighed 

 Hvordan kumulative effekter er inddraget i vurderingerne. 
 
Metode i fagkapitler: 
Metode og omfang af miljøvurderingen for de enkelte emner er detaljeret beskrevet under 
hvert fagkapitel. Her er det beskrevet, hvordan af eksisterende forhold er udført, herunder 
feltundersøgelser og indsamling af eksisterende data samt de principper, som miljøvurderin-
gen er baseret på. 
 
I afsnittet skal indgå, hvis der i forhold til aktuel miljøtilstand eller miljøpåvirkninger er væ-
sentlig manglende viden eller usikkerhed. 

7. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger 
med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller 
om muligt neutralisere identificerede væsentlige 
skadelige virkninger på miljøet og, om relevant, af 
eventuelle foreslåede overvågningsordninger (f.eks. 
udarbejdelse af en analyse efter projektets afslut-
ning). Denne beskrivelse bør redegøre for, i hvilken 
grad de væsentlige skadelige virkninger på miljøet 
undgås, forebygges, begrænses eller neutraliseres, 
og bør dække både anlægs- og driftsfasen. 
 

I forbindelse med undersøgelserne sker der en løbende afklaring af, hvilke foranstaltninger, 
der skal anvendes for anlæg og drift med henblik på at undgå, forebygge, begrænse og om 
muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet. Der vil desuden blive taget stilling til 
behovet for overvågning, hvis væsentlige skadelige miljøpåvirkninger bliver identificeret i 
forbindelse med miljøvurderingerne. Miljøkonsekvensrapporten skal give et samlet overblik 
over anbefalinger vedr. hhv. afværge og overvågning. 
 
Miljøkonsekvensrapporten og tilhørende baggrundsnotater skal indeholde en metodebeskri-
velse for de enkelte metoder og undersøgte parametre.   
 
For det konkrete projekt skal bygherre eksempelvis overveje foranstaltninger for at undgå 
skadelige virkninger på: 

 Menneskers sundhed i forbindelse med trafikstøj, andet støj, vibrationer, lys, skygge 
og støjemissioner. 

 Biodiversiteten (f.eks. fauna og flora), herunder Natura 2000 områder, bilag 4 arter 
og § 3 natur. 

 Grundvand, vandforsyningsanlæg, vandmiljø og natur i forbindelse med projektet. 
 Trafikale forhold herunder vejnet og trafiksikkerhed. 
 Undgåelse af uheld og minimering af risici. 
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8. En beskrivelse af projektets forventede skadelige 
virkninger på miljøet som følge af projektets sår-
barhed over for større ulykker og/eller katastrofer, 
som er relevante for det pågældende projekt. Rele-
vante foreliggende oplysninger indhentet via risiko-
vurderinger foretaget i henhold til EU-lovgivning 
såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/18/EU 11) eller Rådets direktiv 2009/71/Eura-
tom 12) eller relevante vurderinger foretaget i hen-
hold til national lovgivning kan bruges til dette for-
mål, forudsat at kravene i nærværende direktiv 
opfyldes. Beskrivelsen bør, hvor det er relevant, 
omfatte de påtænkte foranstaltninger til forebyg-
gelse eller afbødning af sådanne begivenheders 
væsentlige skadelige virkninger på miljøet og oplys-
ninger om beredskabet med henblik på og den fore-
slåede håndtering af sådanne nødsituationer. 
 

Emnet skal behandles i forhold til ovenstående punkter vedr. uheld og risici. 

9. Et ikke-teknisk resumé af de på grundlag af punkt 
1-8 fremlagte oplysninger. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde et ikke-teknisk resumé i et letlæseligt sprog. Re-
sumeet skal dække hele miljøkonsekvensrapporten. 

10. En referenceliste med oplysninger om kilderne 
til de i rapporten indeholdte beskrivelser og vurde-
ringer. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en referenceliste, som skal gøre det muligt at gen-
finde den viden, som danner grundlag for rapporten. 
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1) 

Ide oplæg vindmøller ved Bjørnstrup. Jeg er meget imod placeringen af møllerne. Men jeg ved 

der var et projekt ude mellem Brusåvej og Lundby hede. Der var kun en ejendom der skulle 

nedlægges samtidig med at møllerne foran Gundersted Kirke kunne fjernes... 

1

8111884#0 - Hørringssvar_samlet

727



2)  

 

ligger udenfor Gundersted og i lige linie ikke særlig langt fra de eksisterende gamle 
vindmøller på Doverhøjvej. 
Dette medfører en del støjgener - vel også fordi vindmøllerne ikke længere er opdaterede. 
Skyggepåvirkningerne er mest et sommerfænomen. 
Hvis der også skal være møller få hundrede meter ved siden af os, kan det godt blive en blandet fornøjelse 
at bo her, og vort forslag ville egentlig være, om ikke det var muligt for bygherren at opkøbe de sidste 2 
gamle vindmøller på Doverhøjvej, som en del af projektet. 
Dette ville gøre, at vi blev lidt mindre "mølleindespærede" og vil formodentlig også være til gavn for byen. 
Gener vil der altid være, men på denne måde, må man vel få mest muligt udbytte med mindst mulig gener.  
 
 
 
Med venlig hilsen, 
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3) 

 

Vi er en familie på 4, som bor i Blære.  

I Blære og omegn er vi ‘en stor familie’ 

Når nogen er i nød eller presset, så hjælper vi hinanden. 

 

I denne sag om 6 vindmøller, som skal placeres i Bjørnstrup, er vores ‘store familie’ skydeskive for 

lyd- og lysgener. 

Der prøves med alle kræfter at afværge placeringen af de 6 vindmøller. 

De har vores opbakning. 

 

Vi ønsker tilflytning til Blære og omegn, ikke fraflytning. Vi ønsker vækst i Vesthimmerland. 

Udlagt som rammeområde for vi vindmøller - ja, men hvor gammel er den beslutning mon... Se dog 

på området som det er beboet nu. 

 

Er vi imod grøn energi? NEJ!!! 

Vi har selv både jordvarme og solceller, men sæt dog de vindmøller ud på havet og lad familier i 

Blære og omegn bruge kræfterne på vores Friskole og foreningsliv i stedet for denne kamp. 
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4) 

Da vi desværre er forhindret i at deltage i borgermødet den 12-11-20, og ønsker at få svar på et par 
spørgsmål. 

Vi her på Himmerland Camping, vil gerne spørge kommunen, hvordan man forholder sig til , og hvad man 
tror det kommer til at betyde for turismen her i kommunen?. 
Der er ingen tvivl om at vi skal have meget mere grøn energi, så selve ide´ med møller er uden tvivl en god 
løsning, men nok ikke den ideelle løsning placeringsmæssig for os, hvor meget udsyn, og om der bliver 
nogen form for støj, kan vi selvfølgelig godt stille spørgsmål ved, dog tror jeg ikke at vi havde brugt vores 
sparepenge på at købe pladsen for godt 1 år siden hvis vi vidste det, det kan selvfølgelig også godt vise sig 
at blive en attraktion, hvor gæster m.m. vil ud for at kigge på møllerne. 

Vi håber at man får lagt det rigtige grundlag for opstilling af møllerne. 
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AALBORG STIFT 
Stiftsøvrigheden 

Sag nr. 2020 - 30584 / Akt. nr. 1143709 

Thulebakken 1   .    9000 Aalborg   -   Tlf.: 98 18 80 88  

www.aalborg.stift.dk – E-post: kmaal@km.dk 

MJOH 

Dato: 10. november 2020 

Vesthimmerlands Kommune 

(sendt via e-mail) 

Bemærkninger til ideoplæg om vindmøller ved Bjørnstrup 

Aalborg Stift har modtaget orientering om, at Vesthimmerlands Kommune påtænker at opsætte 6 vindmøller, 

med en total højde på op til 150 meter, i et område vest for Ejdrup Kirke.  

Aalborg Stift skal anmode om, at der i den videre proces med planlægningen for vindmølleprojektet, tages 

største muligt hensyn til områdets omkringliggende kirker.  

Ligeledes skal stiftet anmode om, at der udarbejdes visualiseringer, der viser hvilken påvirkning vindmøller 

vil have på Ejdrup Kirke som monument i landskabet. Der bør udarbejdes visualiseringer, der viser udsynet 

fra Ejdrup Kirke orienteret mod vindmøllerne, og såfremt det er muligt, bør der udarbejdes visualiseringer, der 

viser hvorledes indkigget til kirken bliver fra en position vest for vindmøller orienteret mod Ejdrup Kirke.  

Kirken skal, som en national interesse, beskyttes, og det skal sikres, at kirkerne bevares som tydelige 

kendingsmærker i landskabet og at denne position beskyttes og respekteres i den kommunale planlægning.  

Aalborg Stiftsøvrighed forbeholder sig retten til at komme med yderligere bemærkninger, når der foreligger 

yderligere oplysninger i den videre planlægningsproces.  

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til undertegnede ved Aalborg Stift. 

Med venlig hilsen 

Kopi til orientering: 

Ejdrup sogns menighedsråd 

Aalborg Vestre provsti  
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6) 

 

Med nærværende mail skal vi tilkendegive vor modstand mod opsætning af vindmøller ved 

Bjørnstrup. 

 

Med venlig hilsen 
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7) 

 

Kun et lille pip herfra. Jeg er principielt imod, fordi projektet er med til at skævvride landet... til 

fordel for et Sjællandsk firma på bekostning af naturværdier i skrøbelige Vesthimmerland. Der er 

primært tale om visuel forurening, og det synes jeg bliver slemt mht Navnsø, der åbenbart også skal 

udsættes for solcelleanlæg.   

Tænker at møllerne på en måde måske også kan blive et minus for vor egen grønne energi fra 

biogasanlæggene.  

Møllerne giver måske en kortsigtet økonomisk gevinst, men på lang sigt et minus for 

lokalbefolkning og natur. De himmerlandske heder er stor natur, hvor man i dag kan gå ud og stå 

midt i Verden uden at kunne se en eneste ejendom.... med møllerne vil man kunne stå der og glo på 

seks store møller. 

Foreslår at man laver visualiseringer set fra Vegger, fra heden og fra alle omkringliggende kirker. 

 

Med venlig hilsen 
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8) 

 
Vindmølleselskabet kan med rimelighed tilbyde de nærmeste naboer til møllerne gratis el til husholdning og 
en varmepumpe. På den måde skaber det lidt glæde i hjemmene, når de ser møllerne snurre, og det må 
gøre det lidt lettere at leve med naboskabet. Tilbuddet bør gælde i vindmøllernes levetid. En typisk husstand 
på landet er nok lidt større end landsgennemsnittet, og husene er også typisk lidt større og lidt ringere 
isoleret. Så anslået 6 - 7.000 kWh om året til husholdning. Opvarmning bør foregå med en varmepumpe. 
Varmeforbruget i et hus på landet er vel omkring 25 – 30.000 kWh om året. Varmepumpen kan med en COP 
på ca 3,5 levere den mængde varme med et strømforbrug på 8 – 9.000 kWh. Så et samlet tilbud om gratis 
15.000 kWh om året pr husstand må nogenlunde dække behovet.  
Hvor mange naboer, der skal omfattes af tilbuddet må komme an på en konkret vurdering af generne fra 
møllerne. Hvis man bor øst for møllerne er der formentlig større risiko for støj og generende skygger ved 
solnedgang end hvis man bor vest for møllerne. Afstanden har naturligvis også betydning. Det kunne måske 
i udgangspunktet dække området ud til 1200 meter fra møllerne?  
 
Venlig hilsen 
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9) 

 

Til Politikerne i Vesthimmerlands Kommune. 

 

Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening henvender os til jer i forbindelse med 

vindmølleprojektet ved Blære – Bjørnstrup - Gundersted. 

Vi vil gerne starte med at citere § 2 i vores vedtægter: 

 

”Foreningens formål er at bevare og styrke beboernes fællesskab, at virke for egnens trivsel 

og udvikling, samt efter bedste evne at støtte enhver god sag i egnens interesse. Endvidere 

skal foreningen, så vidt muligt, søge at udbrede enhver relevant oplysning vedrørende 

lokalsamfundet og dets miljø” 

 

Vi finder det derfor uforeneligt med foreningens formål at der planlægges seks 150 m høje 

vindmøller i lokalområdet.  

 

Både i Beboerforeningens regi og andre private initiativer, arbejdes der hårdt på at øge 

bosætningen i området. Det er vi kommet et godt stykke ad vejen med, da der er få huse til 

salg i Blære og omegn, og de ejendomme der handlet, bliver solgt efter relativt kort liggetid. 

Tilmed bliver de fleste solgt til ressourcestærke børnefamilier, hvilket er essentielt for udvikling 

af et lokalområde (Friskole, multicenter, foreningsliv etc.). Derfor vil det være et hårdt slag 

mod denne indsats, at et så stort område, som der er tale om med gennemførelsen at dette 

projekt, i vores opland lægges øde. Her er der ikke kun tale om de husstande som direkte 

opkøbes og nedlægges, af hensyn til møllernes sikkerhedsafstand. Men i lige så høj grad de 

husstande som ligger udenfor sikkerhedszonen. Det er i forvejen svært at få en fornuftig 

finansiering ved køb af ejendomme i landdistrikterne. Dette sammen med de støj- skygge-

visuelle gener der uvægerligt følger med sådan et projekt, vil gøre disse ejendomme meget 

lidt attraktive for førnævnte ressourcestærke børnefamilier. Tabet af så mange potentielle 

tilflyttere vil ramme vores område urimeligt hårdt. Tilmed kan det også blive dyrt for vores 

kommune, hvis disse ejendomme i fremtiden bebos af knapt så ressourcestærke beboere som 

skal modtage diverse offentlige ydelser. I så fald kan de penge som kommunen stilles i udsigt 

at modtage fra vindmølleprojektet snart få ben at gå på. 

 

Vesthimmerlands Kommune producerer allerede et stort overskud af grøn energi, hvilket er 

meget glædeligt, men som også berettiger os til at være kritiske over for placering af nye 

projekter af denne karakter. 

 

Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise os om forskellen på vores 

område og området omkring Malle, hvor et lignende projekt blev skrinlagt af byrådet i 

Vesthimmerlands Kommune. 

 

Politikerne i Vesthimmerland Kommunes byråd vil have et kæmpe troværdigheds problem med 

at stemme anderledes i denne sag. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforenig. 
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Jeg vil gerne give mine bekymringer til kende,jeg bor på hvor jeg pt har tre 

vindmøller stående,den nærmeste 300m fra min ejendo møller står i en anden 

kommune,hvorfor de ikke vil være med i det samlede lyd-lysbillede 

Det som bekymre mig meget er udsigten til at få yderligere 6 møller,som vil komme til at stå 

vest for min egendom,og da solen jo som bekendt går ned i vest,vil jeg i mange timer dagligt 

være generet af skyggekast,hvilket jeg i forvejen er om morgenen fra de eksisterende møller. 

Ikke nok med gener i form af skyggekast,er jeg også meget bekymret over for mængden af 

lydgener,som jeg vil få når jeg opholder mig udendørs,enten i form af den lavfrekvente 

støj,eller bare den "almindelige"konstante susen fra møllevingerne. 

Alt dette taget i betragtning ,forventer jeg ikke,at vores beboelse,på noget tidspunkt vil være 

særlig attraktiv at erhverve de næste 30år,som de mølle forventeligt vil komme til at stå der. 

Derfor kan jeg kun sige et kæmpe NEJ tak,til det kommende projekt. 

 

Med venlig hilsen
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Høringssvar vindmøller i /ved Bjørnstrup 
 
Hvilken gevinst vil dette projekt være for Vesthimmerland kommune samt beboerne omkring møllerne 
hermed tænkes på, 
-Økonomisk? 
-CO2 Gevinst? 
-Landskabsmæssigt? 
-Dyreliv? 
 
Hvilke ulemper vil det give Vesthimmerland Kommune samt beboerne omkring møllerne, hermed tænker 
jeg både beboer tæt på møllerne, og beboer langt fra møllerne da de jo kan blive af en højde der gør at 
man kan se dem fra mange kilometers afstand? 
 
Hvilke eksisterende møller vil helt præcist blive nedtaget, såfremt projektet bliver gennemført? 
 
I hvor stor radius vil de røde advarselslys placeret i toppen af mølletårnene kunne ses, og med hvilken 
lysintensitet? 
 
Mine bekymringer går på, at vi vil blive generet af de røde top lys op mod den ellers mørke nattehimmel, da 
vores ejendom er beliggende nord syd, med direkte udsyn mod de påtænkte møller, fra køkken værelse og 
opholdsstue. 
Min anden bekymring går på at Vesthimmerland Kommune og Beboerne ikke får fuld valuta for de gener 
der bliver, hermed tænkes på CO2 gevinsten og skatte gevinst samt ejendomsværdiforringelse, og at 
gevinsterne kun tilfalder HOFOR der jo ikke hjemhører i Vesthimmerland kommune. 
 
Der blev i det digitale borgermøde opfordret til, at man kunne melde sig til at få foretaget en visualiseret 
vue fra sin ejendom, jeg vil hermed stille min ejendom til rådighed for dette. 
 
Såfremt Vesthimmerland Kommune og beboerne ikke får fuld valuta i dette vindmølle projekt, skal det ikke 
gennemføres. 
Efter min mening hører projekter af denne størrelse til på havet, hvor det ikke vil genere nogen mennesker 
i hverdagen. 
 
Venlig hilsen 
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Høringssvar iht vindmølleprojekt mellem Gundersted og Blære  

 

Vi er en lille familie, der for 2,5 år siden bosatte os på Borupvej mellem Blære og Gundersted. Vi 

købte dette hus på landet med fred og ro. Der er vindmøller omkring huset, men alle i overskuelig 

afstand og størrelse til at dette ikke bekymrede os. Nu er vi til gengæld meget bekymrede. Vi har 

1000 m til nærmeste mølle i projektet. Det vil sige at vi lige netop er 100 meter for langt væk til at 

vi har ret til at blive opkøbt. Jeg har svært ved at forestille mig hvor stor forskel de 100 meter gør ift 

fx lydgener. Vi har på ingen måde lyst til at skulle flytte. Vi elsker vores hus og vi elsker at være en 

del af lokalsamfundet i Blære og Gundersted. 

Vi er meget bekymrede for vindmøllernes påvirkning af vores trivsel. Vi har ligeledes svært ved at 

se hvordan de 4-5000 kr vi er berettiget til årligt skal gøre den store forskel for os og det værditab 

vores hus vil få. Og kan vi være sikret en fair vurdering hvis vi benytter værditabsordning en? . Pas 

på som borgere i kommunen. Pas på vores fantastiske lokalsamfund. Sig nej til møllerne ved 

Gundersted og Blære.  

 

 

Sendt fra min Huawei-telefon 
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Sendt fra min iPhone 

NEJ TAK TIL KÆMPEVINDMØLLER I BJØRNSTRUP. 

Jeg er en af dem som kommer til at bo tæt på de 6 kæmpevindmøller, der er planer om at 

rejse mellem Gundersted og Blære. Jeg mener det er den største fejl kommunen tager, hvis i 

siger ja tak. I rydder et meget stort område for liv. Hvad tænker i, det gavner vores små lokal 

samfund ? Hvor forsvinder vores naboer hen, hvem vil bo klods op og ned af de store monstre, 

se og høre på dem dag og nat de næste 30 år. Og hvorfor skal vi have trukket dem ned over 

hovedet, det har vi ikke bedt om. Der er givet grøn lys for solcelle anlæg mellem Navnsø og 

Bjørnstrup, skal der så ydermere 6 kæmpevindmøller op ikke langt derfra? Det er meget 

voldsomt for det natur skønne område. Vi er 3. generation på gården og her har vi boet i 24 

år. Vi elsker stedet og naturen omkring os, kan ikke få øje på, at det gør noget godt for vores 

område. Splittelse og nabokrig fører aldrig noget godt med sig. Foreningerne mister 

medlemmer og opbakning til alt der arrangeres og hvad med bosætningen i 

Gundersted/Blære? Der bliver langt mellem Blære og Gundersted når området ligger øde og 

menneske tomt hen. Dyre- og fuglelivet i området vil også lide store tab. Det eneste dyr der vil 

smæske sig er Mårhunden, og den er et skadedyr. Og hvordan kan et vindmølle område 

pludselig over en nat, vende i stik modsat retning? Lokalplanen ligger øst/vest, og nu med de 

6 kæmpevindmøller ligger retningen nord/syd og er 3 gange større. ? 

 

Med venlig hilsen  
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Som borger i Blære har jeg yderst vanskeligt ved at få øje på de positive indvirkninger, 

kæmpevindmøllerne vil have på vores lokalsamfund.  

 

En eventuel opførelse af vindmøllerne på den påtænkte placering vil have negative konsekvenser og 

påvirke det store stykke frivillige arbejde, lokale ildsjæle dagligt gør for at Blære og Omegn skal 

være et attraktivt sted for ressourcestærke familier at slå sig ned. 

 

Blære og Omegn er kendt for sit engagement i at øge bosætningen i området, på trods af at denne 

proces til tider vanskeliggøres af Vesthimmerlands Kommune. Så vidt jeg ved er det besluttet at der 

ikke skal udstykkes byggegrunde i Blære, lokale har åbnet op for udstykning af privat jord så Blære 

kan tilbyde byggegrunde. 

 

Byrådet i Vesthimmerland besluttede i sin tid at lukke en velfungerende Blære skole. Uden en skole 

er det svært at tiltrække ressourcestærke børnefamilier så lokale ildsjæle gik imod beslutningen og 

har fået stablet en fantastisk friskole på benene. 

 

Byrådet i Vesthimmerland står nu overfor at træffe endnu en beslutning, der gør det vanskeligt at få 

familier til Blære og Omegn, nemlig kæmpevindmøller. Disse møller vil sætte en stopper for 

udviklingen i Blære og Omegn og lægge et stort område øde. Dertil kommer visuelle og 

støjmæssige gener, vindmøllerne utvivlsomt vil medføre. 

 

Går man i et pengeinstitut i Aars og vil låne penge til at bygge et hus i Blære og Omegn, bliver man 

mødt med spørgsmålet: "Hvorfor vil I ikke bygge i Aars i stedet for?. Det er i forvejen vanskeligt at 

få finansieret sin boligdrøm i lokalområdet og jeg forestiller mig ikke, at det gør det nemmere hvis 

man har udsigt til kæmpevindmøller. 

 

Hvordan mener byrådet i Vesthimmerland, at disse kæmpevindmøller vil være til gavn for det 

lokalsamfund, de evt. bliver opført i? 

 

Får vi gavn af den grønne, billige strøm. som kæmpevindmøllerne producerer? 

 

Tilfalder overskuddet fra kæmpevindmøllerne vores lokalsamfund? 

 

Det vil klæde byrådet i Vesthimmerland at bekymre sig om de konsekvenser, kæmpevindmøllerne 

vil få i området uden for byskiltet til Aars. 

 

Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise os om forskellen på vores område 

og området omkring Malle, hvor et lignende projekt blev skrinlagt af byrådet i Vesthimmerlands 

Kommune. 

 

Jeg synes politikerne i Vesthimmerland Kommunes byråd vil have et kæmpe troværdighedsproblem 

med at stemme anderledes i denne sag. 

 

Med venlig hilsen 
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Hørringssvar  

 

kære byråd  

 

For godt 25 år siden, havde vi købt vores dengang drømme ejendom på nr, blærevej – troede 

vi!! 

Der var kun to meget små vindmøller vest for ejendommen, her skulle vi bo for altid – troede 

vi!! 

Så var der nogle driftige landmænd som tænkte at nu skulle de vise vejen for grøn energi, og 

det skulle så være lige i vores og de andre beboere på nr-blærevejens baghave stort set, vi 

protesterede på det kraftigste og det var som om , det var det , opstillerne var forberedte på , 

og så blev der lovet guld og grønne skove, lod vi nu dengang kommende vindmøller opstille 

,ville de kunne lade møllerne blive noget højre en først antaget, så ville der slet ikke være så 

meget støj og lyskast fra møllerne, da de fik for det første en større radius på vingerne ,som 

så ville kunne køre en del langsommere, og derfor ikke frembringe en brøkdel af det støj ,som 

de først antaget møller og slet ikke berør os, men go daw do 

Vores oplevelse var klart , at der stadig var en kraftig susen konstant alle 24 timer i døgnet, 

ved solnedgang, især, der var hver dag en kraftig blinken fra møllerne som stod på en halv 

time daglig. 

Kort efter møllerne var opført solgte den ene lodsejer sin gård og flyttede i naturskønne 

omgivelser, 

Fri for møllernes susen dag og nat. 

Er det det samme som måske kunne ske her med opstilling af 6 nye 150m høje møller i nr-

blære Gundersted området, de moderne landbrug som drives nu om dage kan helt sikkert 

sagtens drives med base fra en dejlig villa i Aars, som skrevet , det er jo set før lodsejere selv 

fordufter, men stadig ejer det lille matrikel som møllerne står på. 

Vi levede selvfølgelig med møllerne i mange år, sagen var jo tabt på forhånd og nu stod de jo 

der  

Men for cirka 6 år siden, solgte vi vores fine nedlagte ejendom til et ungt par med mod på livet 

og klar til at stifte familie, der ønskede det frie liv på landet med udsigt til de ca. 4 små møller 

der nu engang står der, møllernes levetid var jo snart overstået 

Nu bliver deres tilværelse, familie og fremtid totalt tilintetgjort med cirka kun 6 år i dejlige 

landlige omgivelser, sammen med flere i nr-Blære og Gundersted området der har købt deres 

drømme ejendomme inden for få år, de har måske også renoveret deres ejendomme for 

mange hundrede tusinde kroner for at gøre deres steder unikke , nogle tør simpelthen ikke at 

begynde at renovere på deres ejendomme de ved ikke om de er købt eller solgt 

Deres drømme for fremtiden er totalt slået itu med de planlagte kæmpe vindmøller i området, 

nogle med udsigt i lige linje til hele rækken, lige fra syd til nord og med rødt lys. 

Det PEST ELLER KOLERA for de der er tilbage i området, som gerne vil blive, og har etableret 

sig og stiftet familie ,der arbejder og betaler skat til kommunen og som har børn i den meget 

roste og særdeles skønne blære friskole og børnehus ,samt deltager i det lokale foreningsliv 

både i Gundersted og Blære, fraflytter de ;ja så ,så kommer der jo heller ingen penge i 

kommunekassen –er det virkelig det man ønsker fra ”vores” politikkers side ?? 

Jeg skal selvfølgelig her også nævne Gundersted købmandsgård, hvor jeg og min kone sidder i 

bestyrelsen sammen med et hold lokale borgere som har kæmpet inderligt for at holde gang i 

dette lille projekt, det drives som et beskæftigelses tilbud til fysisk og psykiske udfordret 

voksne i Vesthimmerlands kommune, vi har sågar lige bygget en kæmpe hal med fantastiske 

faciliteter til disse borgere, og de driver til daglig vores lille købmands butik til UG, hvis der 

bliver affolket i Gundersted og omegn falder dette livgivende og rørende lille projekt til grund, 

kan man være dette bekendt. 

Kan det virkelig passe at over 130 underskrifter skrevet under i protest fra lokale borgere der 

bor tæt på og i området ikke har nogen relevans, for byrådet, det er jo også folk fra selv 
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samme område der har stemt nogle fra byrådet ind samt vores borgmester, og da især 

lodsejerne må da også tænke på folk i deres ejet område . 

Det hører så absolut overhoved ingen steder hjemme at den grønne omstilling skal betales af 

et lille lokal samfund som Gundersted og blære, alt for mange steder i vest Himmerlands 

kommune bliver der i disse år opstillet kæmpevindmøller hvor energi selskaber og lodsejere 

kan tjene stort på nedlæggelse af de små samfund, og hvis møllerne kommer op er det helt 

klart at hus priserne falder ,friværdien samme vej.   

Syntes også det usmageligt at HOFOR og opstillerne forsøger at købe folk ud ved at love et 

mindre beløb årligt i lommen på folk hvis de bliver, eller lader sig opkøbe , folk der ikke ved 

om de er købt eller solgt i forvejen, og som er helt rådvilde, og foreninger i området får også 

en lille skærv ,foreningerne skal nok klare sig uden tilskud fra HOFOR, er jeg sikker på. jeg 

betragter det som et ” HOLD KÆFT” bolsje… 

Selvfølgelig har lodsejerne selv budt HOFOR velkommen fordi de er bedst til at løfte, og sikkert 

også den der har kunne levere det bedste afkast for fremtiden, lodsejerne lovpriser jo bare 

HOFOR ,og fortæller rigtigt om hvor gode de vil være for lokalsamfundet. MEN HVAD FOR ET 

LOKALSAMFUND???. er det de små ejendomme som ikke er der mere, og som lodsejerne stille 

,og roligt igennem de sidste mange år ,har opkøbt og affolket, til trods for man har haft sin 

arbejdskraft til at bo på disse ,med stor mislighold til følge, og som flere folk i området syntes 

burde være på grænsen til bevarings værdig. 

Man har helt sikker hele tiden haft i tankerne , at når de mindre vindmøller havde aftjent deres 

pligt og skulle udskiftes, så ville de næste møller være større ,med mere profit og indtjening, 

ja så kan man jo også lige så godt begynde at lave den fornødne plads, det er særdeles 

usmageligt at man fra lodsejerne og HOFORs side prøver at affolke et lille område som nr-

Blære og Bjørnstrup ,og ja nu måske større ved at tage Gundersted og yderkanten af Blære 

med. 

 

Lodsejerne stiller sig også selv det spørgsmål: 

 hvis nu at os to lodsejere, selv havde forsøgt at lave et projekt, ville det så have gjort en 

forskel på holdningen i lokalsamfundet? 

 

”NEJ” det er jo bevist fra underskrifter og protester lokalsamfundet at der ikke er behov for 

flere kæmpe vindmøller i området, heller ikke hvis antal blev reduceret til 3 stk  

det kunne passende være hvis man er så mølle liderlig, at man ønsker så store møller kunne 

man måske bruge sine kræfter og resurser på at investere i møllerne der allerede er sat op 

ved Aggersund/Fjerritslev, eller ved det planlagte projekt med havvindmøllerne ved Øresund   

Vi er selv flyttet til Gundersted og troede her skal vi vel ikke døje med møller så tæt, men igen 

go daw do !!! 

Ud fra de tegninger der er lavet på mølle projektet kommer jeg og min familie, til at bo KUN 

ca. 1000 meter fra den sidste mølle mod nord, det er altså kun 7 gange møllernes højde hvis 

de faktisk kun bliver 150m høje! Efter min overbevisning, hvis navhøjden skal følges i lige linje 

fra første mølle i syd til sidste mølle i nord , vil den nordligste helt sikkert blive noget højre  

 

Jeg håber inderligt at byrådet lytter til de læsebreve,hørringssvar og underskrifter fra den 

bekymrede lokalbefolkning i og omkring Blære, nr-Blære, og Gundersted og forkaster projektet 

om de 6 store kæmpe vindmøller 

 

Der må kunne findes bedre løsninger, end at ødelægge det gode liv ,natur og stærke 

sammenhold i de små lokale samfund,  kære byråd, lad os stå sammen så vi ikke får dette 

syn  

 

Hilsen  
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Få Outlook til Android 
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Var det ikke en ide hvis man nu kunne flytte disse vindmøller ud til Nørekæret i Aggersund 

hvor man i forvejen har opkøbt alle huse så der ikke var nogen der kommer til at stå med et 

hus der falder i værdi  

 

Mvh
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Gunderste d d. 17/1-L

Til Vesthimmerlands kommune.

lndsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære

Bestyrelsen for Gundersted Borgerforening Ønsker hermed at udtrykke vores
bekymring for vores lille landsbysamfund i Gundersted.

Vi er meget bekymret for at boligernes værdi herude forringes og bosætning
vanskeliggøres. Vi så hellere at Vesthimmerlands kommune arbejdede mere for at

øge bosætningen ude i de små lokalsamfund. Vi er ligeledes bange for tomme
boliger og for hvad det er for mennesker der flytter hertil og hvem der bliver
placeret herude i de billige huse.

Vi er en lille forening rned et stort aktivitetsniveau og med stor opbakning til vores
aktiviteter, hvilket rnange i byrådet også har oplevet ved selvsyn. Vi mener vores
arbejde med at sikre sociale aktiviteter er til gavn for området og sikre bosætningen
og lysten til at blive boende herude. Vi bliver indkaldt hvert år sammen med andre
små landsbyer til Landsbyernes årsmØde. Der får vi at vide at vi skal brande vores
samfund - lave små film som Meet the Locals for at skabe opmærksomhed om
området både for for nye tilflyttere og turister. Som borgerforening er det lisres
bekymring, at vindmØllerne vil spænde ben for udvikling i Gundersted og omegn, og
vi ender med en spøgelses by.

Skulle det mod vores forhåbninger ske at projektet bliver stemt videre til næste fase,

vil vi gerne sikre os at VE- midlerne der følger med 6 kæmpe vindmøller vil tilfalde
de berørte lokal områder.

Vi mener også at puljen bør veere meget stØrre end det vi har hørt rygter om, da vi

netop er mange foreninger herude i både Gundersted og Blære.

Vi henstiller til at vi får lov til at beholde vores skønne område og dejlige natur
herude uden store energianlæg og i stedet fortsat kan danne rammen om sociale

aktiviteter og foreningsliv i Gundersted og omegn.

Borgerforen ingens Bestyrelse i G u ndersted

1925
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HØRINGSSVAR VEDR. OPSÆTNING AF 6 NYE VINDMØLLER VED BJØRNSTRUP 

 

 

Vi vil på det kraftigste protestere mod opsætning af ovennævnte møller. 

Grunden er følgende: 

 

FUGLELIV 

- Møllerne ville komme til at ligge på havørnenes rute, når de flyver mellem Halkær Sø og Navnsø. 

- Flokke af gæs og sangsvaner følger samme rute morgen og aften. 

- Der er ynglende rød glente i Vidkær, 1000 meter fra nærmeste projekterede mølle. 

- Der er ynglende rørhøg ved Bjerghedevej, 1500 meter fra evt. møller. 

- Der er flagermus i området. ( Set på hele Bjerghedevej ) 

 

LIVSKVALITET 

- Det vil være visuelt skæmmende for området, og dermed ødelæggende for den livskvalitet, der for 

os er forbundet med at bo på landet. 

Vi nyder dagligt udsynet fra vores panoramavindue. Nu er de eksisterende møller næsten dækket af 

træer i horisontlinien. Men det er rædselsvækkende at forestille sig 150 meter høje møller i 

udsigten, 1500 meter fra vores ejendom.  

-I forvejen er der rigeligt med møller strøet rundt omkring. 

- Huspriserne vil falde. De, der ikke har råd til at sælge med tab, vil blive stavnsbundne, og det vil 

ikke være muligt at få nye resursestærke beboere.  

- Så når der er et faktaark på vej fra Aalborg Universitet, som vil konkludere, at ‘folk ikke flygter’, 

så kan det have mange forskellige grunde!! 

 

GRØN ENERGI 
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- Det er absurd at opstille flere vindmøller, når man ofte ser mange af dem stå stille pga. 

overproduktion af strøm.  

 
https://www.tvmidtvest.dk/ 

I dag, 16.11. kom vi forbi de 6 i Svoldrupkær. Alle stod stille trods vind på 6 m/s. Ligeledes de 4 

Krogstrupmøller. Møller, der kan ses langt uden for kommunens grænser. 

- Det ville være bedre at satse på andre energiformer, som ikke er vindafhængige. Solceller og 

biogasanlæg, som kan skjules af bevoksning. 

- Profit og CO2-regnskab er HOFORs motivation, på bekostning af os. 

 

FORSLAG TIL FOTOPUNKTER 

- Vi synes, I skal få lavet en visualisering af udsigten med møllerne fra Gundersted kirke/kirkegård. 

En gyser bliver det! 

 

Venlig hilsen 

 

Hvis I har mod på lidt satire om mølleprojektet: https://wwww.youtube.com/watch?v=JXZkocf3KH 
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 Hornum, den 16. November, 2020 

 

Til 

Vesthimmerlands kommune, 

9000  Aars 

 

 

 

 

HØRINGSSVAR VEDR. Kæmpevindmøller v. Bjørnstrup/Gundersted 

 

Da kommunen i sin tid udlagde området til vindenergi, var størrelsen på møller 

en hel anden. Nu er de højere end pylonerne på Lillebæltsbroen!!, hvorfor 

kommunen må revidere sin plan for området. 

Som supplement til ovennævnte er Bjørnstrup i forvejen belastet af 

råstofudvinding, hvor et stort område nu står tilbage med åbne sår, som aldrig 

kommer i harmoni igen, foruden området på sydsiden af Navnsø, som er udlagt 

til solcellepark. 

Hvis kommunen godkender vindmølleprojektet er resultatet, at huse og 

ejendomme bliver opkøbte. Tilbage står et øde område, hvor lokalbefolkningen 

(dem som er tilbage) efterlades i et ødelagt område med skamferet natur  og 

usælgelige ejendomme. 

Vi nægter at tro, at kommunalbestyrelsen vil vægte de to lodsejeres samt et 

københavnerfirmas (HOFOR) økonomiske interesser højere  end 

lokalbefolkningens. 

Efterfølgende får Vesthimmerlands kommune et kæmpe logo i form af 6 

kæmpevindmøller, som kan ses viden om, i lighed med møllerne i Krogstrup 

Vores unikke natur vil være ødelagt for altid! 

 

 

Venlig hilsen 
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Hej planlæggere. 

 

Nej tak - vi ønsker ikke vindmøllerne opstillet ved Bjørnstrup. 

 

Vi ønsker ikke påvirkning af naturen deromkring samt risiko for  

fraflytning fra vores lokalsamfund i Gundersted. 

 

Tillige kan vores boliger i området værdiforringes. 

 

Med venlig hilsen 
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Hej jeg vil gerne give mit Hørringssvar på vindmølle projektet i Bjørnstrup  

 

Jeg er bosiddende i hornum og jeg ser de grimme naturskæmmere i krogstrup  hverdag og det røde 

lys hver aften og kan ikke begribe hvad vesthimmerlands kommune vil med de Møller ude i 

bjørnstrup. De skæmmer og ødelægger naturen. Ødelægger vildt livet især fuglelivet. 

 

Hvorfor bygge flere Møller og store Møller der kan producere så meget strøm vi ikke kan bruge det. 

Så brug da pengene på og udvid eneginettet i stedet for. En anden ting er at de danske 

vindmølleejerre bliver betalt af Tyskland for at slukke deres Møller her hjemme hvad mening giver 

det så og sætte  Møller op 
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Hej mit navn er 

 

Jeg er modstander af at der skal komme vindmøller op i bjørnstrup. Min familie og jeg går tit tur i 

området omkring bjørnstrup. Vi er tit der ude og se naturen der er så skønt der ude. Det ville være 

en synd og skam dette natur skulle ødelægges af disse larmende og grimme kæmper. 

 

Håber ikke dette projekt bliver til noget.  

 

Mvh
 

253151



Til byrådet i Vesthimmerlands kommune 

Jeg er mildest talt bekymret for vindmølleprojektet i Bjørnstrup, ved Gundersted og Blære. Mine 

bekymringer handler om hvor slemt bliver støjgenerne? Hvor ofte skal vi døje med lys kast? Hvad 

gør det ved værdien af vores hus?  

Det bekymrer mig især at der næsten kun bliver snakket profit når vi snakker om vindmøller. Hvad 

kan vi få når vi bor så og så lang fra møllerne, hvad kan foreningerne få osv. For mig at se er det 

fuldstændigt lige meget hvad jeg kan få, fordi jeg ønsker ikke vindmøller, og slet ikke kæmpe 

vindmøller uden for mit stuevindue.  

Jeg forstår godt det er hårdt arbejde at være landmand, og selve erhvervet har jeg meget stor 

respekt for. Men jeg har ikke særlig meget tilovers for muligheden for at tjene rigtig mange penge, 

på bekostning af rigtig mange mennesker og lokalområdet. Under den påstand at det er for at 

hjælpe den grønne omstilling og det før nævnte lokalområdet. Hvis dette ikke er tilfældet, forstår 

jeg ikke at ingen kan eller vil fortælle mig hvad lodsejerne præcis kommer til at tjene på møllerne i 

Bjørnstrup.  

Den største af alle bekymringerne handler om vores børn. Hvad får det af konsekvenser for deres 

liv, barndom. Får de problemer som følge af støj og lys fra møllerne. Derudover er det planen de 

begge skal gå i Blære lige fra vuggestue, i børnehave og videre i skole. Skal Gundersted nu være 

byen på den anden side af vindmøllerne? Vi er indstillet på at vi bor på landet, men hvor langt skal 

vi køre for at der bor legekammerater. Vi bor i forvejen i udkanten af kommunen, og for mig vil vi 

blive dem bag muren af kæmpe store vindmøller.  

Der bor en masse gode mennesker i vores skønne område, Gundersted, Blære, Bjørnstrup, som 

bruger rigtig mange frivillige timer i området. Skole, købmandsgård, legepladser, udeområder, 

idrætsuger, osv osv. Rigtig mange tiltag for at gøre vores skønne område attraktivt, både at blive 

boende i, men også at flytte til. Jeg tror simpelthen ikke at kæmpe vindmøller er gavnligt i den 

ligning. Jeg tror kun de vil gavne lodsejerne økonomisk.  

Vi er i området meget presset over de mulige kæmpe vindmøller og håber og beder jer tænke 

meget grundigt over om kæmpe vindmøller i Bjørnstrup er vejen frem for vores smukke område. 

Der er faktisk folk der gerne vil bo på landet. 

Med Venlig hilsen 
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Til   

Vesthimmerlands Kommune  

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling  

Vestre Boulevard 7  

DK-9600 Aars  

 
Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup. 
 
Da jer er imod og bekymret for de nye kæmpe vindmøller der evt. skal opsættes ved 

Gundersted/Blære. 
Da jeg er selv tilflytter til Hornum, hvor man dagligt kan se de kæmpevindmøller der dagligt 

præger området og ødelægger naturen og udsigten omkring sig og kønne er de ikke. 

 
Derfor er jeg bekymret omkring den planlægning der ny er igangsat, om at der nu skal sættes nye 

kæmpemøller op omkring Gundersted/Blære, da jeg kender flere af dem der bor i og omkring 

Gundersted /blære området, og ved hvor store bekymringer de har omkring kæmpevindmøller der 

kommer til at ødelægge deres naturlige omgivelser og skønne natur der er omkring dem, og ikke 

mindst den larm der kommer fra Møllerne. 
 
Jeg mener jo selv at kæmpevindmøller der er så store i den omfang som de er, ikke hører til i 

vores smukke natur, og er til gene for de indbyggere omkring dem, men at de hører til ved 

vesterhavet hvor de vil yde mere og ikke være til gene for nogen, hverken natur eller mennesker. 

 
M.V.H. 
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Til Vesthimmerland Kommune, angående høringssvar vedr. ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi vil gerne tilslutte os modstanden mod at opsætte vindmøllerne i Bjørnstrup. 

Vi bor på 6-7 km fra, hvor I overvejer at anlægge vindmøllerne. Så vi kommer ikke til at mærke de fysiske 
gener, MEN vi er meget bekymrede over, hvad det vil gøre ved vores lokalområde: Blære! 

Vi har valgt at flytte fra Aalborg Kommune til Vesthimmerlands Kommune for at være en del af noget lokalt 
og mindre sammenhold, hvilket vi har fundet i Blære. Dette til trods for, at vores arbejdspladser ligger 
udenfor kommunen, og vi kunne have bosat os mange andre steder. Naturen er også en stor faktor for at vi 
flyttede herud. Det samme ved vi, at der gør sig gældende for mange af vores bekendte, som bor nordvest 
for Blære – nemlig i Gundersted området.  

Hvis vindmøllerne bliver placeret her, er vi bange for, at familier fraflytter, og Blære Friskole derved mister 
elever. Dette kan i sidste instans ende med, at Blære Friskole og Børnehus må lukke. Dette vil påvirke vores 
børns skolegang og kan resultere i, at vi kigger på lokale friskoler og landsbyer tættere på Aalborg. Vi har ikke 
lyst til at vælge de store skoler i Aars. 

Hvis det bliver mindre attraktivt at bo i Gundersted og Blære området, hvilke samfundsklasser vil så fravælge 
at bo i kommunen? Ender det med en samling udlejningsejendomme, som ingen vil bosætte sig permanent 
i? Blære og Vegger egnen var de to byer, vi selv kiggede på, da vi boede i Aalborg pga. pendlerafstanden. 
Hvorfor risikere at skade de byer og samfund, som ud for et ”Aalborggensisk” syn, ligger mest attraktivt, når 
man gerne vil væk fra byområder? 

Vi kunne på ”borgermødet” høre, hvilke økonomiske goder, der var til lokalsamfundet ved at få vindmøller i 
nærområdet. Det beløb, der blev beregnet, er slet ikke i samme størrelsesorden, som det lokale har kunne 
få af støtte penge, uden at de skulle ”sælge sig selv” til HOFOR. Det får os til at tænke på, hvad får 
Vesthimmerlands Kommune ud af det økonomisk eller samfundsmæssigt?  

Selve energireduktionen var der meget tvivl om på mødet, hvorvidt det tilfaldt Vesthimmerlands Kommune 
eller de københavnske kommuner. Mon ikke det går til de københavnske kommuner. Jf. HOFORs hjemmeside 
står der: 

”HOFOR opsætter vindmøller i hele landet. Vindmøllerne bidrager til at gøre København CO2-neutral i 2025” 
(https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vindmoeller/) 

Kan i give et præcis svar på, hvem der får energireduktionen?! Og hvis det ikke falder ud til Vesthimmerlands 
Kommunes fordel, hvor skal kommunens egne energiprojekter så placeres?  

Vi går ind for grøn energi, og det er vejen frem for miljøet, men vi forstår ikke, hvorfor I mener, at så store 
vindmøller hører til på landjorden og ikke mindst, at de skal placeres i så naturskønne og velfungerende 
områder som ved Gundersted og Blære. Vi foreslår, at Vesthimmerlands Kommune råder HOFOR til, at de 
finder plads i havmølleparker eller i deres egen baghave. 

Vi håber vores bekymring vil blive lyttet til, og at Vesthimmerland Kommune og de valgte politikere vil værne 
om naturen samt beboerne og dermed droppe projektet. Vi håber, at I vil lytte mere til jeres egne borgere 
og skatteydere end til Hovedstadsområdets Forsyningsselskabs eller nogle få lodsejere som kan få profit af 
vindmøllerne.  

Med venlig hilsen 
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Vi skal ikke ha flere vindmøller op, de er ødelækkene for vores natur og det fantastisk fugleliv, 

vi har her i vesthimmerland.  

Så stop med at sætte mere af det lort op Nu  

 

Hent Outlook til Android 

 

293555



27) 

 
Gundersted d.17.november 2020 

Til Vesthimmerlands Kommune  

Indsigelse mod vindmøller ved Bjørnstrup  
Hvor bliver jeg ked af det, når jeg læser om jeres og HOFOR’s planer om at opføre 6 kæmpe 

vindmøller lige i min baghave. HOFOR er Hovedstadsområdets forsyningsselskab og har en vision 

om at skabe bæredygtige byer, men hvorfor skal det være på bekostning af vores lokalsamfund og 

natur?  

 

Møllerne skal opføres 700 meter væk fra n ejendom jeg overtog efter mine 

svigerforældre og som min søn og sviger iver videre efter mig. En ejendom som vil miste 

en stor del af sin værdi, hvis ikke de vælger at sælge til HOFOR. Jeg bliver trist ved tanken om, at 

en ejendom, der har været i familien i generationer, skal jævnes ud fra sådan et grundlag.  

Opførelsen af denne vindmøllepark vil få store konsekvenser for huspriserne i området, herunder 

også mit eget i Gundersted. Gundersted er en lille by fyldt med ildsjæle. Vi har kæmpet for at holde 

liv i byen. Vi har sammen fået bygget vores multihus hvor vi mødes på tværs. Min afdøde hustru 

var i 2001 med til at få liv i byens købmandsbutik igen, som en socialøkonomisk virksomhed. Det 

har stor betydning for byen at vi har mulighed for at handle, og jeg er bekymret for, at 

købmandsbutikken ikke overlever, hvis folk flygter fra området som følge af møllerne.  

De 6 vindmøller vil komme til at ligge tæt på Navnsø, som er et fredet område. Jeg frygter at 

vindmøllerne vil have stor påvirkning på det fugle- og dyreliv, der er i området og der ikke vil være 

det samme liv, da de påvirkes af møllerne. Jeg sætter stor pris på den mangfoldige natur vi har i 

området, og kan ikke forstå, hvordan I kan vælge den fra på dette grundlag. Vi mennesker bliver 

også påvirkede. Møllerne vil give store støj- og skyggegener for os mennesker også. Jeg bor ca. 

1200 meter fra hvor HOFOR vil sætte den første mølle, og de vil give skyggekast ind i min stue, 

hvor jeg tilbringer meget af min tid. Også Gundersted kirke vil blive ramt af de mange skyggekast, 

ligesom møllerne vil blive det dominerende når man går en tur på kirkegården. Nogen mener, at 

støj- og skyggegenerne giver stress og søvnproblemer, så er jeres projekt det værd? 

Hvis det er så vigtigt for HOFOR at skabe bæredygtige byer, må de finde nogle andre måder end at 

ødelægge vores lokalområde. De kan sætte møllerne op på Amager i stedet, hvor de selv kan få 

glæde af dem, og lade vores byer være i fred. Eller sætte havvindmøller op i stedet, som faktisk 

giver mere energi uden at påvirke så mange mennesker, som det her projekt vil komme til.  

Det er mit håb, at min indsigelse har indflydelse på den beslutning I, som folkevalgte politikere, nu 

skal tage. Husk på, hvis interesser det er I skal varetage, og hvor store konsekvenser dette projekt 

kan have for kommunen på lang sigt med affolkning af området, lavere skatteindtægt, 

værdiforringelser og mange flere konsekvenser vi slet ikke kender endnu.  
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Kære Vesthimmerlands Kommune 

 

Vedrørende projektet med at stille 6 store vindmøller op ude i Bjørnstrup ved Gundersted, så har jeg 

meget svært ved at se hvordan det kan gavne området herude samt øge bosætningen.  

Jeg har boet her i 17 år efterhånden og har faktisk haft det godt herude. Jeg har tidligere haft mit hus 

til salg, men har nu valgt at blive boende. 

Jeg har i forvejen 3 møller tæt på hvor jeg bor, så jeg ved at det har en betydning for når man skal 

sælge sit hus - det betyder noget. Jeg har til dato aldrig set en salgsannonce for et hus, hvor det 

bliver fremhævet at der står 6 store vindmøller inden for 1,5 km som så laver strøm til 

Københavnerne. Derfor er jeg også sikker på at mange af mine naboers huse vil miste noget af deres 

værdi hvis de møller kommer op. Jeg er også sikker på at det bestemt ikke kommer til at øge prisen 

på mit eget lille byhus. , 

Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på at de 2 lodsejere som lejer jord ud til projektet faktisk 

har mulighed for at sælge deres ejendomme - og dem har de flere af - til sit eget projekt og dermed 

score en stor gevinst som de kan bruge på at flytte fra området. For jeg er sikker på de ikke gider at 

bo mindre end 7-800 meter fra de nye store møller. For det er der vel ikke lavet nogen garanti i 

projektet for at de skal blive boende her i kommunen bagefter og betale skat? Jeg kan slet ikke 

forstå at kommune hellere vil behage et københavnsk selskab, der ikke betaler skat her i kommunen 

frem for hele byen herude i Gundersted samt landområdet omkring, der trods alt betaler skat til 

kommunen.  

Jeg kan derfor kun opfordre på det kraftigste til at man siger nej til det her projekt.  

 

Hilsen 
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Sendt fra Mail til Windows 10 

 

Hej 

 

Jeg flyttede her til Vesthimmerland i 2007, da jeg købte huset her i Gundersted 

jeg faldt selvfølgelig for huset, men også for lokalområdet, stilheden, skønne natur 

og ikke mindst dyrelivet. Jeg syntes at det er utrolig synd og ærligt hvis vi skal 

til at have kæmpe vindmøller i Bjørnstrup, da det vil ødelægge både roen, naturen 

og dyrelivet. Vi skal passe på den skønne lokalområde vi har. Hvad med hus priserne  

de vil nok også falde, da der nok ikke er mange der vil bo så tæt på kæmpe vindmøller  

plus der er chance for at de små lokalområder ville blive øde og falde hen.  

Man ser også tit at vindmøller holder stille selvom det blæser meget Kæmpe vindmøller  

på 150m høre ikke til på land, men ude på havet hvor de ikke genere nogle former for liv. 

 

Hilsen 
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Jeg synes det er skræmmende, man vil placere så store vindmøller så tæt på en velfungerende 

Landsby som Gundersted. 

Jeg har store bekymringer for, at man vil affolke området, ved at placere de store møller så 
tæt på byen. 

Jeg har også fået oplyst, der er ca 20 ejendomme,der er direkte påvirket inden for en radius af 

1 km fra møllerne. 

Vil man total affolke området. 

Der er rigtig mange landejendomme i området, og der er mange m2 tag på de fleste, var det 

ikke bedre at udnytte de arealer til solceller i stedet, hvis man vil lave et grønnere 
Vesthimmerland. 

Venlig hilsen 
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Hej 
Jeg har stor bekymringer om det planlagte vindmøller projekt så tæt på Gundersted. Jeg 
bor i forvejen tæt på nogle gamle vindmøller. Jeg er bange for at de nye planlagte møller i 
mere end dobbelt størrelse vil bliver til stor gene for beboerne i nær området. At der vil 
affolke vores velfungerende landsby.  
 
Med venlig hilsen 
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Til  

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 

  Bjørnstrup den 19. november 2020 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg udtrykker hermed min store bekymring i forhold til de påtænkte vindmøller. 

Min bolig ligger 1200 meter fra vindmølleområdet, og jeg er selvfølgelig først og fremmest dybt 

bekymret for min families sundhed, vores livskvalitet og ejendom.  

Jeg vil derudover rejse følgende spørgsmål, som jeg mener er væsentlige i den politiske vurdering: 

- Stort indgreb i lokalsamfundet: 8 boliger nedlægges og 17 boliger tilbydes en salgsoption.

- Ingen skatteindtægter til kommunen.

- Lokalt ejerskab mangler – behov for mere målrettede ordninger til nærområdet

- Usikkerhed om hvilken vej kommunen vil?

- Klarhed om biogas og solceller?

- CO2 reduktionen?

- Røde glenter overflyver vindmølleområdet.

- Kritik af kommunens Faktaark - beregningerne fra seminariet mangler?

Uddybning 

Affolkning af nærområdet/bosætning:  Vindmøllerne i Krogstrup er i flere sammenhænge blevet 

brugt som sammenligningsgrundlag. Konklusionen er her, at vindmøller ikke skaber affolkning.   

Det faktaark som forvaltningen netop spillet ind i fordebatten forholder sig meget ensidigt til til-og 

fraflytning i forhold til Krogstrup Jeg mener, man har glemt, at vindmølleprojektet i Gundersted/Blære 

rummer en nedlæggelse af hele 8 boliger. HOFOR har desuden oplyst, at der i zonen 600-900 m fra 

de seks påtænkte møller er 17 registrerede boliger. Ejerne af disse 17 boliger har mulighed for at 

opnå en salgsoption. De to projekter er derfor ikke direkte sammenlignelige efter min opfattelse, og 

politikerne kan ikke bruge sammenligningen i den politiske vurdering.  

25 boliger er således i spil i forhold til nedrivning eller salgsoption. Det rejser en række 

problematikker efter min mening.  Borgergruppen har talt 93 boliger i en 2-km zone rundt om 
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vindmølleområdet. Projektet er dermed noget, der virkelig kan forandre situationen i området fra godt 

til skidt. Vindmølleprojektet vil reelt kunne betyde affolkning til skade for foreningsliv, købmand og 

skole. 

Det er underbelyst, hvordan HOFOR vil sælge de boliger, som evt. opkøbes i zonen 6-900 m.. Bliver 

de solgt til spotpris, som kan tiltrække ”Låsby-Svendsen-typer”? River HOFOR disse boliger ned, 

hvis de ikke kan sælges, eller vil man så forsøge at leje dem ud? Ordningen om opkøb inden for 6-

900 m. er ny, og derfor mener jeg ikke, at der politisk har været fokus de negative konsekvenser af 

disse salgsoptioner.  

Min familie og jeg er dybt involveret i foreningsliv og friskolen i området. Min personlige vurdering er, 

at foreninger og skoler har brug for et reelt opland for at kunne opretholde eksistensen på sigt, og 

udkantsudfordringer bliver ikke mindre de kommende år. Familier der fraflytter, familier der ikke vil 

flytte til området pga. generne fra vindmøller og en mindre boligmasse som konsekvens af nedlagte 

boliger ændrer på balancen. Det er ikke til gavn for lokalområdet og kommunen. Dette projekt er 

potentielt et enorm indgreb i et lokalområde, og jeg mener dette bør have større politisk fokus. 

 

Ingen økonomiske gevinster for kommunen 

Hele spørgsmålet om skat blev forbigået ved borgermødet. Af faktaarket kan jeg læse, at HOFOR 

indrømmer, at Vesthimmerlands Kommune ikke får skatteindtægter ind på vindmøllerne. I faktaarket 

får HOFOR lov til at skrive, at de ikke gør det her for at få stort overskud, men ”Tingene skal 

selvfølgelig løbe rundt økonomisk for os”. Det er en udtalelse, som jeg vil betvivle. Jeg vil dermed 

gerne have undersøgt, hvad HOFOR’s reelle indtjening og overskud vil være på dette projekt. 

Selskabet er registreret i København, som derfor vil få skatteindtægterne. Samtidig bør alle politikere 

bemærke, at der ikke kan købes lokale anparter i projektet.  

 

Projektet har ikke gjort forsøg på lokal forankring 

Grundlæggende mener jeg, at der politisk i fremtiden skal stilles større krav til vindmølleopstiller. Det 

bør være et projektkrav, at vindmølleopstiller forpligter sig på et projekt, der styrker nærområdet 

mere. Frem for Den grønne pulje vil det være bedre, hvis husene i nærområdet kunne gøres grønne, 

får billig strøm osv., så det bliver til fordel for dem, der skal leve med vindmøllerne. Jeg oplever, at 

HOFOR ikke har arbejdet med lokalt ejerskab i projektudviklingen. Kommunen bør også være mere 

aktiv her. Kan I som politikere forsvare et projekt, der giver så lidt tilbage til kommunen og 

nærområdet, og er det rimeligt over vores jeres borgere?    

Jeg vil samtidig påpege, at fordelingsprincipperne for Den grønne pulje ikke er på plads, og vi ved 

derfor ikke, hvor mange midler der i realiteten vil tilfalde området.  

 

Hvilken vej vil Vesthimmerlands Kommune? 

En revision af vindmølleplanlægningen samt en ny vision for det grønne område er på vej. Her vil 

jeg gerne appellere til, at alle politikere vurderer dette vindmølleprojekt ved Gundersted/Blære i 

forhold til eventuelle nye tanker om planlægning. Fx en energipark ved Nørrekær Enge, der som i 

Skive Kommune (GreenLab) kan skabe arbejdspladser og store, eksterne investeringer. Hvis man 
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politisk går med sådanne tanker, så mener jeg, man bør overveje, om det er det rigtige at opsætte 

vindmøllerne ved Gundersted/Blære på nuværende tidspunkt. 

Forløbet omkring nedstemningen af vindmølleprojektet i Malle i december 2019 bør også være med 

i vurderingen af denne sag. Det var i høj grad borgernes bekymringer og modstand, der gjorde 

udslaget. Dermed synes jeg beslutningen vedr. Malle burde have været en principbeslutning, som 

også er gældende for vindmølleprojektet Gundersted/Blære.  

 

Udvidelse, elnet, biogas og solceller 

Tæt på vindmølleområdet ved hhv. Kelddalvej og Aggersundvej er der områder, som er udpeget til 

biogas. Der går rygter om det, og I politikere bør derfor skabe tryghed omkring dette. Det bør ikke 

være noget, der først bliver frembragt efter den politiske afgørelse.   

Min bolig får 4-500 m. til solcellerne ved Navnsø, og jeg vil gerne have klarhed over, om der er planer 

om at forbinde dette område med vindmøllerne på sigt? I så fald bør det også bringes frem nu. 

Jeg vil samtidig gerne have klarlagt, hvordan strømmen skal føres væk fra området. 

  

CO2 reduktion? Hvad er der i det for kommunen? 

Min vurdering er, at Vesthimmerlands Kommune og nærområdet omkring Gundersted og Blære 

bliver udnyttet i denne sag. I den dialog jeg har haft med politikere og forvaltning undervejs har det 

været åbenlyst, at man ikke ved, hvem der får CO2 reduktionen. På borgermødet forklarede HOFOR 

CO2 reduktionen på en måde, så reduktionen kan tælle begge steder. Det bekræftes også i det 

faktaark. Hvordan vil kommunen tælle det? 

 

 

Røde glenter, flagermus og kulturlandskab 

Jeg observerer dagligt røde glenter over vindmølleområdet, og en rede skulle være observeret ved 

Navnsø. Det bør tages alvorligt. Havørnen besøger også området. I det hele taget oplever vi store 

træk af svaner og gæs, som krydser vindmølleområdet hver dag i efterårs- og vintermånederne til 

og fra Navnsø, og jeg mener det bør undersøges. På min ejendom 1200 meter væk lever der 

flagermus.  

Kulturlandskabet omkring Navnsø påvirkes også negativt af vindmøllerne. Visualiseringen der blev 

vist på borgermødet viser, hvordan også landskabet ændrer sig markant.  

 

Kritik af faktaarket fra Vesthimmerlands Kommune. 

Jeg har flere gange i dette høringssvar nævnt et faktaark, som Vesthimmerlands Kommune har 

udsendt i forbindelse med fordebatten. Faktaarket er bygget op på den måde, at kommunen stiller 

HOFOR et spørgsmål, som HOFOR besvarer. Svarene er verificeret af Aalborg Universitet, men jeg 

finder formen kritisabel, da HOFOR så at sige har fået muligheden for at ”styre”, hvordan 

spørgsmålene besvares. Et faktaark burde udarbejdes hundrede procent af uafhængig part eller af 
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forvaltningen. Det er ikke et faktaark, men et svarark fra HOFOR. Faktaarket gør desuden brug af 

interesseorganisationen Viden om vind som kilde, som HOFOR blandt andet står bag.  Jeg er stærkt 

kritisk over for den måde at oplyse borgerne på i så afgørende en sag.  

På byrådets seminar den 3. september fik I fremlagt en række beregninger om vedvarende energi, 

Det var sådan set disse beregninger, jeg havde en forventning om, at kommunen ville fremlægge. 

Hvorfor er så vigtige kilder ikke fremlagt i forbindelse med denne fordebat. Det er ikke i orden og 

umuliggør kritik. Som jeg har forstået det, så er der mange knapper at skrue på. Det skal vi 

selvfølgelig have indsigt i. ¨ 

Jeg ønsker afslutningsvis visualiseringer af projektet set fra min ejendom, hvis projektet mod min 

forventning går videre fra fordebatten.  

Med venlig hilsen 
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Til rette vedkommende.. 
 
Det er med stor bekymring at der planlægges etablering af 6 kæmpe vindmøller, så tæt på min 
families og undertegnets elskede hjem. 
Det bekymrer mig især hvilken påvirkninger det vil give os. Både familie-mæssigt og økonomisk.  
Vi har 2 små børn som har hele livet foran sig, og vil for i alt i verden ikke se dem vokse op i larm 
og skygge-blik som vi uomtvistelig vil  
opleve på vores adresse. 
Vil vi nogensinde kunne sælge vores hus, gud forbyde at det skulle ske, pga de møller i baghaven. 
Vil vi kunne beholde den værdi i huset som vi har knoklet os til ved renovering, igennem vores surt 
optjente penge. Det tror jeg ikke på.. 
Jeg er ganske klar over at vi alle skal bidrage til "grøn omstilling" 
Det har vil allerede selv bidraget til, med en hel ny luft-varmepumpe. Og de ikke billige......!! 
 
Og hvad med vores lokalsamfund. Byen hvor jeg har boet i og omkring i hele mit liv (40år) 
Er det samfund til salg fordi kommunen synes at vi kan undværes. Vi nogen som elsker livet på 
landet, med alt dertil høre til. Spillet i  
den lokale fodboldklub, hjulpet med opførslen af byens samlingspunkt Multihuset. Slået 
fodboldbanen, så den var acceptable for vores gæstende fodboldhold, fordi det gør man herude..  
 
Jeg synes grøn energi er en fantastisk ting, især med henblik på fremtiden, men "come on" hvorfor 
skal andre have gavn af vores pinsler, det ikke vores tegnebøger der bliver fede.. 
Vi kæmper nok i forvejen med huse som trænger til et løft. Og det kommer de vindmøller ikke til 
at hjælpe os med, tværtimod.. 
 
Byt de vindmøller ud, en til en, med dem vi har, men ikke større. Alt behøver ikke at være større 
for at være bedre... 
 
Til sidst vil jeg rigtig gerne have et billede fra vores hus. Da vi kommer til at ligge stik vest for 
projektet, og hvor mange dage om året er der ikke lige vestenvind???   
 
Mvh: 
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Til  
Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 
  
        

                                 Bjørnstrup den 19. november 

 

 
Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup 
 

Jeg retter henvendelse til Vesthimmerlands Kommune i forhold til Vindmølleprojektet i 

Bjørnstrup, fordi jeg gerne vil udtrykke min bekymring og rette et række tvivlspørgsmål til 

kommunen. 

 

STØJGENER: Jeg deltog i fordebatmødet d. 12.11.20, der blev afholdt virtuelt, og jeg er ret så 

forundret over, at der slet ikke blev nævnt noget som helst om støjgener inden for det 

lavfrekvente lydområde. Vi bor 1200 m væk på den østlige side af de omdiskuterede 

vindmøller. Jeg er usikker på, hvor meget vi kommer til at høre dem, men jeg er også 

allermest bange på den lavfrekvente støj, som nogen mennesker er meget følsomme overfor. 

Jeg vil gerne høre til, om den lavfrekvente støj forventes at række helt ud til os? Og jeg vil 

gerne vide, hvad jeg har af muligheder, såfremt jeg bliver generet i en sådan grad, at det 

kommer udtryk både for mit psykiske såvel som mit fysiske velbefindende. 

 

VÆRDITAB: Vi har købt drømmestedet. Vi ville på landet, nyde freden, friheden og naturen! Vi 

har fundet vores perle, og vi har alle intentioner om at blive gamle her. Vi har brugt årene på 

at renovere, installere jordvarme og anlægge have. Vi har utallige drømme, som vi stadig 

gerne vil realisere, men jeg er bange for, om vi kan få lov til at låne pengene af banken, hvis 

de finder ud af, at der planer om kæmpe vindmøller i vores baghave. Vi skal have 

energiforbedret stuehuset, vores carport skal renoveres, vores stald skal have nyt tag, og jeg 

drømmer om et orangeri. Alt sammen opgaver som lokale håndværkere skal arbejde på, men 

som måske ikke kan blive til noget, hvis banken siger nej. Og hvad med alt det som vi allerede 

har gjort? Kan vi overhovedet holde pengene hjemme på det, hvis vindmøllerne kommer!?! 

FORENINGSLIV OG FRISKOLE: Vores familie er meget engageret i lokalsamfundet omkring 

Blære og Gundersted. Vi lagt mange timer i det frivillige arbejde (Blære Idrætsforening, 

gymnastikudvalget i Blære, Friskolen; foruden de mange timer, vi har brugt i byen), og vi har 

arbejdet aktivt for at promovere vores dejlige område – for at øge bosætningen til vores 

kommune, og især vores lokalområde og friskole. Kan I virkelig garantere, at vindmøllerne 

ikke kommer til at skade dette området? At Gundersted ikke bliver en spøgelsesby? At 

friskolen ikke mister elever? Det giver virkelig et meningstab i vores hverdag, at vi arbejder så 

hårdt på at skabe de gode forhold for vores børn og vores naboers børn, og så straffes vi med 

kæmpe vindmøller i baghaven. Det er ikke god stil!! 

 

NATUREN: Vi forelskede os hovedkulds i området omkring Bjørnstrup. Vi var ude og kigge på 

mange ejendomme, men vi blev ved vende tilbage hertil. Her er dejligt. Heden omkring 

Navnsø er helt fantastisk. Vi hører dagligt alle fuglene, der flyver ind over vores ejendom for at 

komme ned til søen, og vi glædes over musvågerne, den røde glente og sangsvanerne - og jeg 

kan godt frygte, at det komme til at gå ud over fuglelivet, såfremt vindmøllerne bliver en 

realitet. Jeg forventer at kommunen forholder sig til, om fuglene bliver generet af 

vindmøllerne!! Det er min klare overbevisning, at Navnsø er blevet udpeget som et 

Natura2000 område af en årsag, og at det blandt andet er på grund af fuglelivet!! 
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NAVNSØ: Vi bruger aktivt Navnsø henover hele foråret, sommeren og efteråret. Vi fisker, gå 

ture og bader, og vi mødes med vennerne på lune sommeraftener. Jeg blev meget ked af det, 

da jeg så visualisering-billeder på fordebatsmødet d. 12.11.20. Det er den helt forkerte 

baggrundsscene for Navnsø, som skulle forestille at være et særligt kulturlandskab for 

Vesthimmerlands Kommune. Intet i kommunen er åbenbart helligt mere, når det gælder den 

grønne omstilling. Jeg synes, at det sender et helt forkert signal omkring kommunens 

naturopfattelse, eller også gør det ikke. Den lader jeg stå i det åbne!!!    

 

Mvh  
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Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

  
Med 910 meter til dette projekt bliver det NEJ til hovedstadens 150 meters vindmøller i mellem 
Blære og Gundersted
  
Skal Vesthimmerlands Kommune lægge jord til hvilket som helst vindmølleprojekt? Det er svært at 
støtte i dette tilfælde, hvor hovedstadskommunerne vil placere deres grønne løsning i 
Vesthimmerland. Co2 aftrykket vil i dette tilfælde ikke tilfalde Vesthimmerlands kommune tænker 
da helt bestemt HOFOR nok skal tage deres del af kagen. Når så de eksisterende områder er brugt 
af andre udefrakommende selskaber. Er der så en langsigtet plan for hvordan kommunen selv når 
2030 målene eller 2050? Eller udvider man bare lige de eksisterende områder og fjerner endnu 
flere husstande. Ville det ikke være et godt tidspunkt at begynde at fremtids planlægge lidt. 
  
Man kan som borger i Vesthimmerland ikke købe andel i disse møller så der vil ikke være nogen 
skatte indtjening på dette projekt for kommunen! 
  
Vi har selv valgt at bo ude på landet for at skabe en tilværelse som familie med åbne vidder, 
dyreliv, natur, stilheden og landbruget alt sammen noget vi holder af. Det vi kan og har her i 
Vesthimmerland. Her i Blære og Gundersted, har vi jo alt det, som tiltrækker børnefamilier og 
skaber bosætning. Ildsjæle der kæmper og arbejder for at lave og holde alle disse ting kørende i 
vores lokalsamfund. Vi vil have børnefamilier til de mange aktiviteter i foreninger mm. Ikke de 
sukkerknalder HOFOR lover.  
  
Derfor er det meningsløst for os at have udsigt til 150 meter høje vindmøller der vil fjerner vores 
udsigt til eks. Gundersted kirke 3,7 km over det ellers smukke landskab.  
lavfrekvent Støj bliver slet ikke nævnt i for debatten. Her er det meget bekymrende som en af de 
nærmest naboer hvad det har af indflydelse på vores drenges helbred og vores eget. Har dette 
ikke nogen betydning i forhold til flagermus eller fugle der har stoppet mange andre 
lignende projekter.  
  
Disse nye møller har vi ikke selv valgt da vi købte ejendommen. Havde de stået her havde vi ikke 
købt den. Og hvem bliver vores nye naboer. Hvem kommer ind. Chargerne er store for det ikke er 
ressourcestærke familier. Man kan jo selv lege med tanken om at bo måske 750 meter fra 6 
kæmpe vindmøller. Ville i det hvis det var jeres drømmebolig? Vi ville ikke. 
  
Visualisering fra Gundersted kirkes indgang,
  
 Venlig hilsen
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Til 

Vesthimmerlands kommunes byråd 

Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg kan kun opfordre jer til at nedstemme projektet med større vindmøller i området ved Bjørnstrup.  

Jeg er sikker på at hvis der kommer 6 store vindmøller vil det blive dårligt for vores område og gøre 

at folk vil flytte væk fra både Gundersted og Blære. 

Det vil betyde at der med tiden ikke vil være nogen til at købe vare hos købmanden i Gundersted og 

på sigt heller ikke i den nye der kommer i Vegger. Der kommer heller ikke nye til for hvem gider 

bo ved siden af sådan nogle kæmpe mastodonter i et ellers flot naturområde? 

Som tæt nabo til Jenle plantage, ved jeg at det bliver brugt af mange ikke blot lokale men også inde 

fra Aars ja hele kommunen.  

Hvorfor skal så dejligt et område, hvor folk tager hen for at finde ro og nyde naturen ødelægges 

med 6 kæmper lige op af?  

Når der efter nogle få år ikke bor nogen i området ja så vil det ikke være nødvendigt med en friskole 

i Blære. Det vil ikke være basis for at holde gang i alle de små foreninger. Området affolkes og det 

er nu nok ikke alle der så flytter fra Jenle, Gundersted, Bjørnstrup og Blære som bliver boende i 

kommunen. For hvorfor dog det, når man kan komme ud for at det næste sted man køber eller bare 

flytter til også bliver udlagt til vindmøllerprojekter. Har i overhovedet lavet en overordnet plan der 

gælder langt ud i fremtiden ?  

Helt ærlig kære politikkerer, er det virkelig det i ønsker for kommunen, at blive husket for at være 

dem der nedlagde de små landsbyer ??? 

Har i tænkt over at dem der ligger jord til møllerne også tjener på de ejendomme de allerede har 

købt og dermed får frigivet kæmpe summer til at købe noget helt nyt - en anden kommune måske?  

Jeg synes helt klart at i som et ansvarligt byråd skal stemme nej til vindmøllerne i Bjørnstrup og så 

heller invitere i projekter på havet hvor sådan store vindmøller høre til! 

 

Venlig hilsen 

-- 

Sendt fra Outlook Email App til Android 
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Til Vesthimmerlands kommune 

 

Indsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i  Bjørnstrup mellem Blære og Gundersted  

 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård ønsker hermed at udtrykke vores store bekymring og 

modstand mod at der opsættes 6 kæmpe vindmøller mellem Blære og Gundersted. 

 

Vi mener klart at dette vil medvirke til en forringelse af vores lokalområde med frygt for boligflugt 

til følge.  

 

Heraf medført mindre kundegrundlag for vores lille butik i Gundersted, der til dagligt huser 

aktivering og indflydelses rigt arbejde for ca. 15 person på kanten af arbejdesmarkedet grundet 

enten fysiske og psykiske udfordringer.  

 

Et projekt som Vesthimmerlands kommune selv er en stor del af og gennem årene har høstet - og 

stadig gør - megen ros for.  

 

Vi frygter at det i længden få negative konsekvenser for vores basisgrundlag og omsætning og 

dermed også muligheden for en fortsættelse af det gode sociale projekt, i Gundersted 

Købmandsgård. 

 

Vi håber derfor inderligt at dette vil blive taget med i politikkernes overvejelser. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård f. M. B. A 

har sendt for købmangårdens bestyrelse  
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Til Vesthimmerlands kommune. 

 

Jeg bor indenfor 900 meter til de nye kæmpe vindmøller man har planer om at opføre. Jeg har 

frivillig udtaget dyrkbar landbrugsjord og sået vildtblanding i, plantet nye grantræer for netop at 

imødekomme natur og de herligheder vi bor midt i. Det skræmmer mig hvis kommunen kan finde 

på at ødelægge denne smukke natur som jeg er opvokset i, ved at påtænke kæmpe vindmøller oveni 

jeg skal bo nabo til solcelleanlæg og Dangrus som efterlader et ugenetableret landskab. Hvor meget 

skal vores smukke natur i Bjørnstrup stå model til?Jeg er bekymret for de undersøgelser man har 

lavet omkring vagabondstrøm,som kan afledes af de store vindmøller,konkret har jeg læst om 

eksempel oppe i Nordjylland hvor en gård er meget plaget,både mennesker og dyr. Jeg har grise her 

på gården,og ønsker ikke at få ødelagt den gode dyrevelfærd med strømstøj hvis det skulle komme 

og slet ikke mit eget helbred.  

Vesthimmerlands kommune har lagt op til man ønsker flere unge på landet for at forsætte den gode 

udvikling i landdistrikterne, det vil kæmpe vindmøller ikke hjælpe positivt på.  

Jeg bor på slægtsgården og vil så nødig opleve hvordan disse kæmpe vindmøller vil dominere på 

flere fronter,de skaber kun glæde for de to lodsejere der vil score millioner på hele områdets 

bekostning. 

 

Mvh
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NEJ TAK TIL KÆMPE VINDMØLLER  
  
  
Jeg kan kun bakke op omkring de bekymringer der bliver belyst, om man stadig prøver at ødelægge de 
små lokalsamfund, idet man igen udpeger områder i og omkring disse, som egnet til vindmøller. Hofor 
opkøber 8 huse og tilbyder yderligere 17 på sigt. Er det sådan man forsøger, at få flere borgere til 
Vesthimmerlands Kommnune??   
Det er tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for lokalkendskab.!!! 
I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, da pladsen er 
enormt og de kommer ikke til at genere nogle. Hvad mener i?? 
Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m høje vindmøller op i en afstand af 

1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor???? Det er der, hvor mine børn skal vokse op og 
familielivet skal trives især begrundet af den storslåede natur i området. Hvorfor skal vores trivsel nu 
ødelægges??  
Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid på det. Vi har 

Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af den skønne 
natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare høre - ja stilheden i 
sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som er en stor del af det 
sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver drevet af et botilbud, som er 
et stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber værdier for borgere og ikke mindst 
kommunen. Ønsker man ikke og bevare dette?? 
 
 
Jeg ser helt klart forslaget om at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost effektivt 
sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og bevarelse af natur 
da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse konstruktioner komme til at lide tab, som 
værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og det 
visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og 
trækfugle. Kan det være rigtig.? 
 
                                                                                                                                                      
 Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser HOFOR 
komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig nedskrivningsplan og derved en 
hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den sidste ende Vesthimmerlands Kommune der 
vil blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra 
Vest kan I rigtig mange gange se kæmpe vindmøller stå fuldstændig stille netop der, hvor der skulle 
produceres grøn energi. Det gør de bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i 
stedet kæmpe summer af penge for at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en 

god profit på tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!??   
                                                                                                 
  
I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis 
det vi gør i Gundersted. Jeg appellerer til, at I gør det samme, så vi kan se, at I vil/hører os borgere, 
som bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste appellere til jer folkevalgt politikere om at tage 
aktion, og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund. Der findes jo 
andre og mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker eller finde steder, hvor 
det er mindre ødelæggende for lokalsamfundet. 
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Ideoplæg 

Solcellepark. 

Jeg har set oppe i Thy, at der er kæmpe solcelleanlæg, som er lavet som en natur perle. Man beplanter omkring 
solcelleanlæggene så man ikke kan se dem, forstået på den måde, at de simpelthen ligner en remis. 
Dernæst er det hegnet op og der går får inde imellem solpanelerne, hvilket der holder vigationen ned. 

fordele. 
laver grøn energi 
holder naturen grøn 
nem og vedligeholde 
larmer ikke 
Ingen blink fra reflektionerne af vingerne 
Ingen negative effekt af stand- og trækfugle 
Ingen værdiforingelse på boliger 
Ingen ødelæggelse af visuelle skue af naturen (måske bedre da det er en remis) 
Laver stadig grøn energi, når det ikke blæser (så ledningsnettet stadig kan modtage strøm) 
Jeg kunne blive ved med at finde fordele. ! 

mvh. 
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jeg skiver til jer fordi jeg er maget bekymret for fremtiden for vores lokalsamfund nå 6 
kæmpestore vindmøller skal præge udsigten de næste 30 år. 
Støj lyd lys fugle huspriser. folk gider da at flytte ud til denne del af kommune mere vores huse 
bliver værdiløse bare for at næve de helt store problematikker ved at bygge 6 kæmpestore 
vindmøller ved Bjørnstrup ! 

Der må simpelhed findes en anden løsning på den grønne omstilling for Vesthimmerlands 
kommune. 
Solfanger på alle hustage, biogas jordvarme ,havvindmøller noget som ikke ødelækker 
lokalsamfund! 

Der vindes ikke noget ved at opføre de 6 kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup for Vesthimmerlands 
kommune det er en afskrives af kommunes værdier! 

Hilsen 

485474
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Vesthimmerlands kommune 

Høringssvar 

Gundersted 21.11.20. 

Vindmølleområde Bjørnstrup 

Som borger i Gundersted med ca. 1100-1200 m. til nærmeste mølle af 6 er bekymring støj og 

ikke mindst udsigten til samtlige 6 møller. Dog har flere fordele været nævnt, blandt andet 

fjernelse af eksisterende møller i området.  

Kan det være en fordel at skrotte mindre møller og så få 6 stk.  møller på  150 m  !!! 

Endvidere kan man få mellem 5000,- til 6000,- årlig som et boost til lokalområdet,  det er 

mellem 13,- kr. og 16,- kr.  om dagen, for hvem er det en formue ?? 

Ligeledes KAN lokale foreninger søge en pulje, hvem siger de bliver brugt lokalt ?? 

Det som ingen nævner er de ejendomme der bliver fjernet/opkøbt, hvad med de skatteborgere 

der forsvinder, måske ud af kommunen. Er det bedre med møller end skatteborgere. 

Grundlaget for foreninger, skoler, kirker  og mindre butikker kan ikke eksistere når 

befolkningsgrundlaget forsvinder. Er det ikke noget der tæller i regnskabet  ?? 

Hvad med fremtiden, hvem har ansvaret og omkostningerne  når der skal ryddes op efter 

vindmøller, solceller osv  i Vesthimmerlands kommune , har man tænkt over det inden 

projekter sættes i gang , det bliver måske ikke i min/vores tid, men man skylder vel eftertiden 

at have det i tankerne – eller  det problem kan vi måske  bare  give videre til vores børn og 

børnebørn. 

En stor bekymring for  et område der bare forsvinder i klimaets navn. 

495575
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Jeg finder det meget bekymrende at Vesthimmerlands Kommune ønsker at opsætte 6 store 

vindmøller i det udpegede energiområde mellem Gunderstedvej og Borupvej. Ud fra de fortegnelser 

jeg kan se på diverse kort, vælger Vesthimmerlands kommune at ligge projekter nær 

kommunegrænserne for at minimere eventuelle bekymringer fra nabokommunernes borgere. Dette 

finder jeg direkte uetisk og umoralsk da disse borgere jo potientielt kunne være nye tilflyttere til 

kommunen. 

Yderligere kan jeg have store bekymringer for om der ved godkendelsen af et sådan projekt som det 

i Bjørnstup, vil kunne danne mulighed for en fremtidig udvidelse af området, idet konsekvenserne 

fra et evt. foreløbigt projekt kan føre til økonomisk ruin for områdets tilbageværende borgere og 

som følge heraf presse disse til at fraflytte kommunen og sælge deres ejendomme til eksempelvis 

HOFOR som så kan udvide projektområdet uden nogen skattemæssig gavn for Vesthimmerlands 

kommune og blot til gene for nabokommunens borgere. Hertil ligger jeg min bekymring at enkelte 

byrådspolitikkere har ytret tanker om at skulle samle energiprojekterne i kommunen, hvorfor denne 

bekymring for en eventuel fremtidig udvidelse af området er meget begrundet. 

Derfor håber jeg Vesthimmerlands kommunes nuværende byråd har fornuft nok til IKKE at stemme 

projektet videre og i stedet tænke på at bevare de små lokalsamfund i egen kommune frem for at 

udvikle grøn energi til andre kommuner på bekostning af lokalsamfundene i egen kommune. 

Med bekymrende hilsen 

505676
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Gundersted 21/11 2020 

Til byrådet i Vesthimmerlands Kommune. 

Når man færdes i de områder, hvor man møder store vindmøller, er det 
bemærkelsesværdigt, at de næsten altid står stille, når det blæser så meget, at 

der virkelig kan laves strøm i større mængder. For mig antyder det, at der allerede 
er store møller nok. 
Når man har sin daglige gang i Gundersted - Bjørnstrupområdet, observerer man 

i en del af vinterhalvåret store gåseflokke og flokke af sangsvaner, der flyver frem 
og tilbage. I sommerhalvåret ses ofte rød glente, som jager over markerne i 

området. Det harmonerer ikke med møller, der når op i de højder, hvor fuglene 
færdes. Har man tænkt dette ind i planerne? 
På det såkaldte ”borgermøde” d. 12/11 blev det nævnt, at der i andre 

mølleområder ikke havde været nogen nævneværdig fraflytning. Kan det skyldes, 
at de ramte simpelthen ikke kan sælge deres ejendomme? 
Udover det allerede nævnte, tror jeg, at HOFOR skal bruge de påtænkte møller til 

at pynte på hovedstadsområdets klimaregnskab og ikke for at gøre gavn i 
Vesthimmerland, hvilket det heller ikke vil komme til, så vidt jeg kan se. 

Det skal også bemærkes, at når man vælger at bosætte sig i et område som vores, 
er det ikke fordi man ønsker at få udsigt til et stort, skæmmende ”industrianlæg”. 
At opføre kæmpemøller er derfor en forringelse af en del af vores livskvalitet. 

Jeg er ikke generel modstander af at bruge vindmøller til energifrembringelse, 
men jeg mener, at møller af den påtænkte størrelse hører hjemme på havet. 

Jeg håber, at byrådet af hensyn til de mange bekymrede borgere og af hensyn til 
ovennævnte argumenter vælger at sige nej til projektet. 

Med venlig hilsen 

515777
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Til  

Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk 

Gundersted dem 21. november 

2020 
 Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup: 
For 2 år siden søgte vi efter et nyt hjem, som vi gerne ville bosætte os i, sammen 

med vores lille søn. Dette hjem og lokalområde skulle danne ramme for vores families 
liv i de næste mange år. Vi boede i forvejen i Vesthimmerlands kommune, hvilket vi 
var og er glade for, så vi ønskede derfor at blive i området, hvor der især er masser af 

flotte naturområder og mange små gode landsbymiljøer. Efter lang tids søgen, fandt 
vi det skønne landsted på,  Her er vi tæt på naturen, de 

himmerlandske heder, bor mtidig er vi tæt på en lille landsby som 
er kendt for sit gode lokalsamfund og foreningsliv. 
Vi frygter nu at med forslaget om de 6 nye kæmpevindmøller, vil tynde ud i det 

lokalsamfund vi forelskede os i og at de vil ødelægge den ro og natur vi elsker ved 
området. Vi synes det er skræmmende at HOFOR allerede har købt 8 boliger til ren 

nedlæggelse og har tilbudt yderligere opkøb af 17 boliger. Hvad sker der med de 17 
boliger? Hvem skal bo der? Bliver de solgt til billigste pris og får vi naboer som ikke 
ønsker at styrke lokalsamfundet, og dermed skabe et dårligt miljø til vores familie at 

bo i.  
Vi har i forvejen 3 vindmøller i baghaven, som generer med skyggekast ind i vores 

stue om aften. Vi blev informeret ved købet, at de ville blive taget ned inden for 10 år, 
og vurderede at med de mange år vi har i hensigt at bo her, godt kunne leve med den 
støj de giver i en kort periode. Men med udsigt til 30 nye år med støj og skyggekast, 

er vi blevet i tvivl om vi har placeres os det rigtige sted, til at skabe et barndomshjem 
for vores børn og som vi skal blive gamle i.  

Vi frygter ligeledes værditab af vores ejendom, så vi i fremtiden er ringere stillet og 
måske ikke har de samme økonomiske muligheder til at lave ændringer ved boligen, 
som andre steder i kommunen.  

Vi har mange flere bekymringer og vi håber derfor inderligt at Vesthimmerlands 
kommunens byråd frafalder tankerne om at etablere flere nye vindmøller, og i stedet 

lader lokalsamfundet og det gode foreningsliv vokse. 

Med venlig hilsen 

525878
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Til 

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7. 9600 aars 

 Gundersted 21 November. 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup. 

Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. Det bekymrer os meget at 

man vælger at sætte disse 6 mega vindmøller op 

så tæt på os. Vi har i forvejen 3 vindmøller under en kilometer fra vores hus, så støjen og blinkene 

kender vi kun alt for godt. Vi har også udsigt til de 4 

store vindmøller i hornum som man tydeligt ser lysene fra i vores stue. HOFOR siger man ikke kan 

se disse lys to km væk ? Hornum møllerne kan ses min 25km væk.  

Vi vil gerne have et visuelt billede af de 6 mega vindmøller set fra brusåvej. 

Vi forstår ikke vesthimmerland vil have møllerne op ? På HOFOR´s hjemmeside står der : HOFOR 

opsætter vindmøller i hele landet. Vindmøllerne bidrager 

til at gøre KØBENHAVN Co2-neutral i 2025.  Altså bidrager møllerne ikke til vesthimmerlands 

co2 regnskab ! 

Hvis de 6 mega vindmøller kommer op, så har man senere mulighed for at udvide området og 

opsætte flere møller, dette afviser HOFOR ikke, så det er  

bare et spørgsmål om tid.  

Kender i Gundersted? Vi har et utroligt sammenhold som ikke ses andre steder, der er fx bygget nyt 

klubhus/multihus ved fodboldbanen og en stor hal  

ved Købmanden som drives af udviklingshæmmede fra hele vesthimmerlands kommune.  Vi har 

allesammen været med til at bygge og betale disse bygninger, og 

har lagt mange timer i projekterne. Vi har gjort det med glæde for at holde gang i byen. Vi ønsker 

ikke at området bliver affolket på denne måde, som det ser ud nu  

bliver 8 boliger nedlagt og 17 boliger tilbydes opkøbt hvis møllerne opsættes. Vi er også bekymret 

for staudeengen som er noget af en lokal attraktion i byen, her er  

altid mennesker på besøg, og dette smitter selvfølgelig af på vores Købmand. Staudeengen ligger 

tæt på vindmøllerne og det vil gøre så ondt at se dem miste deres  

livsværk.  

Vi går tit ture omkring byen med vores to børn Anna og Jasmin, fx ud til navnsø som er et 

fantastisk sted, og har man ikke været der, ja så kør derud en dag og gå en tur omkring søen. Her er 

så meget liv og natur, så flot og stille, det næsten ikke til at bære at sådan et sted skal have 

Vindmøller og solcelleanlæg ! 

535979



Kære Byrådspolitikere, stem NEJ til de 6 mega vindmøller i bjørnstrup 

så vi kan bevare dette lille lokale samfund i gundersted.  

Mvh 

546080
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Til  
Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk 

Borup d. 21 november 2020 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da jeg er meget bekymret for forslaget om, at vi 
skal have sat 6 ´´kæmpe vindmøller´´ op i vores ellers rigtig skønne naturområde. 
Som udgangspunkt synes jeg, vi mangler en ordentlig visualisering af projektet. Med dette tænker jeg et 3D kort, hvor vi kan 
se hvor berørte de forskellige ejendomme bliver af vindmøllerne. Fordi der er ingen tvivl om at noget, der rager 150 meter 
over jorden vil kunne ses og høres fra rigtig mange af de omkringliggende ejendomme.  
Med de oplysninger vi har været i stand til at finde er det ikke en reel DB måling af støjniveauet men en teoretisk beregning, 
der i øvrigt er lavet ud fra at det skulle blæse hhv. 6 & 8m/s. Vi er da rigtig interesseret i at vide hvor generet vi skal regne 
med at blive når det blæser mere?. 
Jeg må indrømme, at jeg er rigtig bange for at få skygger over mit hus hver gang et vingeblad går forbi solen, når den står i 
syd. Jeg vil bestemt ikke bryde mig om at skulle sidde for nedrullede gardiner en flot vinterdag fra middag fordi der skal stå 
vindmøller i ´´vores baghave´´. 
Vi er her i huset fortalere for grøn energi, og er helt med på, at det er godt for vores miljø, men når vi så kører forbi nogle 
vindmøller, der i perfekt møllevejr står stille fordi der er nogle tyskere, der har købt sig ind på dem, bliver vi da også bange 
for at alt dette påstyr ender med at vi kan se på nogle møller der af og til står stille fordi det er bedre betalt end det strøm det 
måtte lave ved at køre... Hvis vi skal gøre hvad vi kan med den grønne omstilling, synes jeg vi skal starte med at holde de 
møller i gang, der allerede er rejst. 
Vores næste bekymring er alle de huse og ejendomme Hofor vil opkøbe i forbindelse med projektet. Som vi ser det, kan der 
kun ske 2 ting med dem.  
Scenarie 1 er de væltes med jorden, hvilket bestemt ikke vil gavne lokalsamfundet. Vi gør hvad vi kan og mange ildsjæle 
kæmper en brag kamp for at holde gang i vores lokalsamfund og få flere unge mennesker til at flytte her ud for at sikre sig en 
ny generation uden for de større byer. 
Scenarie 2 er de på så dårlig en geografisk placering i forhold til møllerne, at de kun kan sælges eller lejes ud for et symbolsk 
beløb, og statistikkerne siger at denne type huse og ejendomme tit ender med at blive bosat af socialt belastede familier, som 
hverken vil gavne vores lokalsamfund eller Vesthimmerlands pengekasse.  
Vores sidste bekymring går på vores ejendoms værdi- Vi købte selv stedet grundet det skønne lokalsamfund og den 
fantastiske natur, vi har omkring os. Hvis det bliver en realitet med møllerne er vi bange for, at begge dele vil lide under 
projektet og derfor vil vores ejendoms værdi unægtelig falde, og det har vi selvfølgelig ingen interesse i.    

Med venlig hilsen 

556181
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Hej. Vi er en lille familie der skriver til Jer i et høringssvar ang. de omtalte kæmpe vindmøller som 
nogen ønsker opsat udenfor vores dejlige lille by. 
Vi bor i g vi består af  har 
nærme  har meget familie her, jeg har boet i Aars inden jeg mødte 

Da vi fandt ud af vi skulle blive sammen stod vi med et hus hver, og skulle beslutte hvor vi 
skulle bo. Jeg var ikke et sekund i tvivl - Gundersted! 
Vi elsker at være her og nyder roen, naturen, vores mange gåture ud over åbne heder og skov. Her 
er højt til loftet, menneskerne er rare og vi kender alle sammen hinanden. Vi har alt hvad vi 
behøver herude og så er vi heldige at vi tilmed har en købmandsbutik i byen! Her er mange 
ildsjæle som gør mange ting for fællesskabet, udsmykning i byen osv. og folk er flinke til at hjælpe 
hinanden. 

Da vi hørte om vindmøllerne første gang troede vi blot det var rygter, men det må siges at være 
sandt nok. Vi har igennem de sidste 3 år givet huset en gennemgribende renovering. Vi har skiftet 
ALT ud indvendigt, udnyttet overetagen, lavet nyt fyrrum, installeret ny varmekilde og valgt en 
masse energi rigtige (og dyre) løsninger. Alt sammen fordi det er HER vi ønsker at bo. Da vi lånte 
penge i banken til vores projekt var vi godt klar over at husene ikke er meget værd ude på bøh-
landet i forhold til et hus på en klemt adresse i Aars by. Men igen, hvis vi kan li' at være her og 
elsker stedet, betyder det ikke noget hvad vi sætter pengene i. 

Det bekymrer os hvad det får af konsekvenser for huspriserne herude og ikke mindst vores eget. Vi 
har planer om at bygge en stor garage og værksted inden for de næste par år, men kan vi 
overhovedet få lov at tage lån til noget som helst hvis først der står 6 vindmøller i baghaven og 
suser? 
Som det er nu, er der allerede opkøbt ejendomme i det område hvor møllerne skal stå, der bliver 
et stort tomt område. Unge børnefamilier ytrer utilfredshed og er usikre på om det er her de 
alligevel vil bo og deres børn skal vokse op. Ender vi med at være de eneste tilbage herude fordi 
folk flygter? Med tiden vil opbakningen til det sociale liv forsvinde. Så er det ikke længere meget 
ved at tage til ålegilde, julefest, sommerfest osv., hvor der ellers kan møde alt mellem 40 og 80 
mennesker op.  

Vi er også bekymrede for det fantastiske dyreliv der er herude, at harer, ræve, rådyr, kronhjorte, 
fugle osv. bliver "viftet" væk hvor de ellers plejer at færdes. Vi har et rørhøge par  tæt ved hvor vi 
bor vi kan følge med kikkert hvis man er heldig. Tænker på deres ve og vel hvis de skulle blive ramt 
af én af de store vinger på deres flyvetur efter mad til deres unger hjemme i reden.  

En anden ting er, at det i mine øjne er en øjebæ og en skændsel for landskabet at stille en stor 
grim jern/glasfiber skabning op som lyser op i himlen, men også vil komme til at lyse ud til os på 
landjorden. og så tilmed hele 6 stk.! 
Jeg synes at er et par griske bondemænd der ikke kan få nok. de siger JA! til grøn 
energi. så kan jeg ikke forstå at de kører rundt i nogle store dieselslugende firehjulstrækkere. De 
burde vælge en  lille miljøvenlig el bil de kan lade op med deres vindmøller. Nej det eneste det 
handler om for deres vedkommende er at få nogle penge i kassen, koste hvad det vil, også selvom 
lokalbefolkningen vil kigge skævt til dem resten af deres dage. Og jeg synes det er bekymrende at 

566282



to mænd og et selvskab som HOFOR kan have så meget magt. De skulle have et stort rungende 
NEJ og så kan de sætte de vindmøller op i København. Det er alligevel der, de ønsker at være CO2-
neutral i 2025 som de skriver på deres hjemmeside, og så lade os i, og omkring Gundersted være 
og lade sammenholdet, fælleskabet og tilknytningen til stedet for evigt overleve!      

Det er blevet oplyst, at man kan bede om et visuelt billede fra vores matrikel, det kunne vi godt 
tænke os, så vi har et minde om hvordan det KUNNE ha' set ud. Da det i manges øjne er en håbløs 
dårlig ide, og KUN handler om profit for nogle få ikke menneskelige mennesker. 

Med venlig hilsen 

576383
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Til Vesthimmerlands Kommune 

Vi er bekymrede for det vindmølleprojekt som planlægges. 

- Vi kan se, at projektet kan udvides mod vores ejendom på et senere tidspunkt, hvis nogen

ønsker det.  Det vil være muligt med opkøb af få ejendomme. Vi er bange for værditab.

- Vi er bekymret for om der kommer et biogasanlæg i forbindelse med projektet,

da Kelddalvej er udpeget til biogas.

- Vi er bekymret for støjgener og at vores ejendoms udsigt skæmmes.

- Det kan blive svært at tiltrække nye beboere til området, hvilket vi har behov for.

Med venlig hilsen

586484
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Høringssvar vedr. nye vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er stærkt bekymrede over, at 

man politisk vil udsætte os for ulemperne ved endnu flere vindmøller i området for at tjene billige 

klimapoint uden reel handling.  

Opsætning af vindmøllerne vil med sikkerhed betyde, at området vil blive fravalgt som bosætningssted, 

hvilket helt naturligt vil få stor betydning for byen - herunder skole, børnehave, vuggestue, hal mv.  

Støjgenerne fra så store vindmøller er ikke undersøgt tilstrækkeligt og afhænger desuden enormt af de 

konkrete møller samt af vindretningen. Vindretningen er ofte direkte mod vores bopæl og mod Blære, 

hvorfor hele byen vil blive påvirket af møllerne. 

Personligt bekymrer vi os dels, da vi forudser faldende huspriser; og da vi har dyr. Der er adskillige 

eksempler på store følgevirkninger hos dyr, når der er vindmøller i nærheden. 

Med venlig hilsen 

596585
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Kære Byråd 

Vi har følgende bekymring vedrørende planer for en vindmøllepark ved Bjørnstrup. Jeg bor ca. 1000 meter 
fra den sydligste planlagte vindmølle. I dag er der placeret 3 møller i samme område. De er dog kun halvt så 
høje og med en meget mindre kapacitet. De er placeret længere væk end de planlagte møller, og trods 
dette, kan vi i visse situationer høre møllerne, når de er i drift. Desuden har vi de sidste 20 år bestræbt os 
på, at omdanne vores ejendom til en ”Natur-perle”, hvor vi anvender vores 8 Ha i meget stor grad – 8 Ha, 
som vi færdes i dagligt og som ligger indenfor de grænser, som er anvist af HOFOR. 

Ifølge HOFOR´s beregninger, er vores bebyggelse uden for den støjgrænse, som de har beregnet, og vi er 
således ikke i betragtning vedrørende ekspropriering af de bebyggelser, som er inden for støjgrænsen.  

Hvad vil I gøre vedrørende den øgede støjbelastning, som vi sandsynligvis vil blive generet af grundet 
større, højere og tættere møller? 

Med venlig hilsen 

Kære Byråd 

Vores beboelse er placeret ca. 1.000 meter fra den sydligste vindmølle, som er planlagt for 
vindmølleparken ved Bjørnstrup. Vores ejendom strækker sig med 8 Ha op imod vindmølleparken. Vi har 
netop gennemrenoveret vores beboelse, således vi har store vinduespartier mod nord, ud over vores 
anlagte sø og med beplantning i baggrunden. Om aftenen og natten har vi ligeledes udsigt til en horisont og 
himmel, som er helt uoplyst af kunstigt lys, og kan til tider se nordlys om vinteren. Denne udsigt sætter vi 
stor pris på.  

Vi priser os lykkelige for, at vi ikke på vores bopæl kan se belysningen på de 4 vindmøller, som er placeret 
vest for Hornum. Disse møller kan ellers ses fra Halkær til Ullits og fra Nørager til nord for Limfjorden.  

Ved etablering af en vindmøllepark på min. 6 vindmøller på 160 meter i højden, vil vores udsigt blive 
skæmmet i væsentlig grad. Vores beboelse er netop uden for den 900 meters grænse, hvor HOFOR tilbyder 
kompensation, selvom størstedelen af vores ejendom ligger inden for denne grænse. 

Hvordan forholder Byrådet og Aars Kommune sig til den gene, som vil blive os påført ved opførslen af 
vindmølleparken ved Bjørnstrup. 

Med venlig hilsen 
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Kære Byråd 

Vores beboelse er placeret ca. 1.000 meter fra den sydligste vindmølle, som er planlagt for 
vindmølleparken ved Bjørnstrup. Vores ejendom strækker sig med 8 Ha op imod vindmølleparken. Vi har 
netop gennemrenoveret vores beboelse, således vi har store vinduespartier mod nord, ud over vores 
anlagte sø og med beplantning i baggrunden. Om aftenen og natten har vi ligeledes udsigt til en horisont og 
himmel, som er helt uoplyst af kunstigt lys, og kan til tider se nordlys om vinteren. Denne udsigt sætter vi 
stor pris på. Værdien af vores ejendom består derfor – udover en totalt gennemrenoveret bebyggelse af 
den omgivne natur, hvor vi har anlagt en sø samt beplantet vores arealer med en mangfoldighed af træer 
hvori et stisystem giver mulighed for at gå en uforstyrret tur i naturen. Dette har bl.a. bevirket, at vi har en 
fast bestand af rådyr og kronvildt der ofte frekventerer vores skovarealer.  

Ved etablering af en vindmøllepark umiddelbart nord for vores ejendom er der stor risiko for, at 
værdisætningen af vores ejendom vil falde betydeligt. Vores beboelse ligger udenfor den grænse, som 
HOFOR tilbyder kompensation, hvilket placerer vores ejendom på et meget uheldige sted. Vi er udenfor alle 
kompensationsmuligheder, men har alle de gener, som vil være indenfor de angivne grænser. 

Hvordan stiller byrådet og Aars Kommune sit til, at vi kan se frem til et betydeligt værditab på vores 
ejendom? 

Med venlig hilsen 

Kære Byråd 

Vi bor i nærheden af den planlagte vindmøllepark ved Bjørnstrup. 

Vi overværede den virtuelle for-debat, hvor Vesthimmerlands Kommune ville oplyse om projektet. Vi finder 
det uheldigt, at Aars Kommune vælger at åbne op for spørgsmål vedrørende vindmølleprojektet, men ikke 
vælger at invitere en repræsentant fra interesseorganisationen til at fremlægge disse spørgsmål. Aars 
Kommune kommer således til at fremstå meget subjektivt i valg af spørgsmål til Borgmesteren og til 
HORFOR. Således var der heller ikke mulighed for opfølgende spørgsmål eller kommentarer til de svar, som 
blev givet på de indsendte spørgsmål.  

Vi håber meget, at der vil komme et opfølgende debatmøde, hvor naboer til vindmølleprojektet samt 
interesseorganisationerne kan få svar på de mange spørgsmål, som stadig florerer iblandt os. 

Som nabo til projektet er vi klar over, at vi er oppe imod en meget stor spiller samt naturligvis 
Vesthimmerlands Kommune, som vi også er en del af. Vi har nok heller ikke den store tiltro til, at vi kan 
gøre så meget, når vores modpart har ubegrænsede midler til deres rådighed, og at Kommunen har en 
stram økonomi grundet Vesthimmerlands placering i yderområdet af Danmark.  
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Det ville dog være befriende, hvis vi kunne få indsigt i de perspektiver, som giver grobund for ønsket om at 
placere en vindmøllepark nordøst for Bjørnstrup. Hvis det hele hviler på et ønske om at gøre ”Danmark 
Grønt” ville velviljen i området måske være større. Skyldes det derimod, at der ligger en betydelig 
økonomisk gevinst til grund for idemændenes tilbud om at lægge jord til vindmøllerne, en økonomisk 
gevinst for HOFOR de næste 30 år samt en økonomisk gevinst for Vesthimmerlands Kommune, er det 
forbandet svært som nabo til projektet, at skulle se frem til en værdiforringelse af sin ejendom samt en 
forringet livskvalitet ved at leve som nabo til en vindmøllepark. 

Vil Vesthimmerlands Kommune give en transparent gennemgang af de økonomiske perspektiver, som 
driver vindmølleprojektet ved Bjørnstrup? Dermed mener jeg, at HOFOR oplyser, hvad der betales for 
placeringsrettighederne, hvad betales der for de omkringliggende ejendomme, og hvad vil der blive tilført 
Vesthimmerlands Kommune i årene fremover? Jeg forstår naturligvis, at det drejer sig om oplysninger, som 
dem der ”høster” af projektet ikke ønsker offentliggjort, men det må være hensigtsmæssigt, at der bliver så 
lille en margen mellem dem der har fordel af projektet og dem der har ulemper ved projektet.  

Med venlig hilsen 
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Kæmpe vindmøller i Bjørnstrup - NEJ TAK 

Vi er en familie på to voksne og et barn. Vi flyttede til Gunderstedvej 35 for snart 23 år siden, 

vi er meget glade for at bo i noget af Danmarks smukkeste natur, vi flyttede til dette området 

grundet denne skønne uspoleret natur og de  

fantastiske rolige omgivelser. Vi har med købet af vores huset, støttet vores lokal -samfund. Vi 

er så  

heldige at bo her i denne skønne natur! Det er derfor chokerende og 

skræmmende på engang, at selv samme kommune, som tidligere har værnet om vores natur i 

Gundersted - står bag dette vindmølleprojekt! 

Vi er yderst bekymret for at kæmpevindmøllerne vil ødelægge vores natur og  

dyreliv i Gundersted. Vi er ligeledes yderst bekymret for de gener som kæmpevindmøller 

påfører mennesker, som er bosiddende i nærheden af disse produktionsmaskiner,  

som på ingen måder hører til på landjorden. 

Vesthimmerland kommune bør tage ansvar! 

Vi protesterer på det kraftigste mod kæmpevindmøller i Bjørnstrup. 
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Jeg er en ung kvinde på 21 år, som skriver vedr. bekymringer omkring opsætning af 

vindmøller mellem Gundersted og Blære.  

Jeg bor sammen med mine forældre på ndenfor de skelsættende 900 meter fra det 

område, hvor vindmøllerne skal sættes 

Det der bekymrer mig mest er den indflydelse, som vindmøllerne vil få for lokalområdet. Jeg er 

vokset op på et lille landbrug. Et landbrug, som min far overtog fra sin far, som i sin tid 

overtog det fra sin svigerfar. En vaskeægte slægtsgård. En gård, jeg selv eller min søster, altid 

har haft planer og drømme om at overtage. Men den drøm er muligvis ikke længere aktuel.  

Da forslaget om vindmøllerne første gang blev fremlagt, vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle 

reagere. Jeg tænker meget på miljøet og ønsker, at vi som land står sammen om bedre og 

grønnere løsninger mod klimakrisen. Dog synes jeg ikke at kæmpe vindmøller så tæt på 

befolkede områder, er vejen frem. Hvis vindmøllerne skal opsættes, bliver samtlige 

ejendomme opkøbt af HOFOR, og vil derefter komme til at stå tomme eller huse socialt udsatte 

borgere. Dette vil få store konsekvenser for lokalområdet. Et lokalområde, jeg som barn 

virkelig har nydt godt af. Et lokalområde med en livlig borgerforening, som står for samtlige 

arrangementer, hvilke indrager voksne som børn, samt en idrætsforening som skaber liv og 

sammenhold for lokalbefolkningen og folk vidt omkring. Det er foreninger som disse, der 

skaber et miljø som samler folk, og får nye borgere til at bosætte sig i en lille landsby som 

Gundersted. Denne stemning og følelse af fælleskab fåes nemlig ikke hvorsomhelst. Det er 

netop denne følelse af fælleskab, jeg ønsker at vende tilbage til, når jeg er færdig med at 

udleve studiedrømmen i Aalborg. Når jeg en gang er klar til at slå mig ned og få børn, ønsker 

jeg, at de skal have samme trygge opvækst som min egen. De skal vokse op med luft under 

vingerne. De skal vokse op med en mor, som arrangerer sig med hud og hård i den lokale 

borgerforening. Opleve stemningen på Gundersted stadion under idrætsugen og sidst men ikke 

mindst elske den del af Vesthimmerland, som jeg er vokset op i lige så meget som jeg selv.  

Dette ser jeg desværre ikke muligt, hvis HOFOR får gennemtrumfet deres vision om kæmpe 

vindmøller i mine forældres baghave. Vindmøllerne vil få for stor negativ betydning for 

lokalområdet og dets sammenhold, og min del af Vesthimmerlands kommune vil ikke længere 

være den jeg altid har holdt så meget af. 

Derfor beder jeg byrådet om at tænke sig godt godt om, når beslutningen tages. Tænk på de 

små samfund som Gundersted og Blære. Tænk på byernes fremtid, og de nystiftede familier, 

som ønsker at deres børn skal vokse op i et lille lokalsamfund, og lære alle dets værdier. Tænk 

på de ældre, som hele deres liv har boet samme sted og dermed har været med til at udvikle 

lige netop denne lille plet i Vesthimmerland til deres. Husk at denne beslutning er ikke uden 

betydning.  

Dette var mine simple ord, håber i tager den rette beslutning. 

Mvh 

Sendt fra min iPhone 
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Jeg er bestemt ikke imod grøn energi, men når det går ud over mange menneskers trivsel, økonomi 

og helbred og over mange dyrs velfærd og liv at sætte endnu flere vindmøller op, og så endda i en 

størrelse som kan ses og generer over adskillige kilometer, så er jeg absolut imod det.  

Der findes efterhånden mange undersøgelser som dokumenterer at mennesker som bor i nærheden 

af vindmøller klager over søvnbesvær, svimmel, hovedpine, depression og andre lidelser og at dyr 

bliver urolige, ja endda aggressive. Der bliver skrevet flere og flere artikler, ja endda hele bøger, om 

emnet og alligevel skal der spredes vindmøller, som bliver større og større, over hele kommunen. 

Det kan man efter min mening ikke være bekendt og jeg vil derfor foreslå at man enten samler 

vindmøllerne et sted i havet eller går over til bedre alternativer. 

Vindmøller redder ikke vores planet, men vores måde at leve på. 
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Min kone og jeg, samt vores lille datter, kommer til at være nogle af de tætteste naboer til de 6 

mega vindmøler på 150m, som umiddelbart ikke kommer til at blive opkøbt, uden vurdering af 

huset som vi i øvrigt selv skal betale for. Vi kommer til at få vinden lige ned til os (altså vi kommer 

til at bo bag møllerne) , da det meget tit blæser i den retning, det skulle efter sigende give mest støj. 

Det vil sige at vi kommer til at få betydelige støjgener dag og nat, og når nu kun at møllerne skal 

overholde støj krav ved 6-8 m/s så tør jeg slet ikke tænke på hvor meget det til tider vil larme nede 

ved os.  

Vi har jo 3 møller i forvejen, som står ca hvor de andre skal stå, dem ligger vi sjælden mærke til pga 

deres ret så lille størelse, ca halv størelse af de nye som jeg har forstået det.  

De nye mega møller på 150 meter kan vi ikke gøre meget ved med afskærming, så som læbelt og 

bygninger. Vi kommer til at se dem hver evig eneste dag når man går ud af hovedøren, eller sætter 

sig på terrassen i gårdspladsen. Vi kommer både til at se dem og hører dem suse i vinden, se skygge 

kast ved solnedgang i køkkenet, se lyset Om natten. Alt sammen noget vi føler er et kæmpe 

problem, et problem som vi ikke har nu. De små møller lægger vi sjældent mærke til.  

Vi er også særligt bange for den lavfrekvente støj. Vi har læst en del om tidligere opsætning af 

møller og naboers reaktioner herpå. Et faktum er, om det kan bevises eller ej, at den lavfrekvente 

støj giver dårlig eller søvnløse nætter for rigtig mange naboer som er blevet tvunget nabo til de høje 

giganter  

Vi føler iøvrigt heller ikke at der er nok oplysning om evt opkøb af vores ejendom.  

Hvis vi bliver vurderet til 2% under ejendomsvurderingen (som giver os ret til opkøb af hus), hvor 

meget taber vi så reelt på det her? Er det kun huset der bliver købt? Hvad med vores marker rundt 

om huset? Er det hele vores grund der bliver købt? Hvad med alle de timer og penge der er brugt på 

bla. Energi forbedringer, renoveringer med mere? vi havde udsigt til at skulle bo her i mange år 

frem.  

Jeg synes iøvrigt ikke at man har brugt meget tid på at informere lokalt om at området er udlagt til 

grønenergi. Det er som om at den information (med mindre man ved hvor man skal lede) er blevet 

godt gemt under gulvtæppet.  

Havde vi kunne finde information på dette havde vi ikke købt vores landejendom. 

Vi frygter ved opstilling af 6 nye kæmpe vindmøller at: 

Folk vil flygte fra lokalområdet.  

Ingen vil købe huse 

For få vil starte på Blære friskole.  

Et lokalsamfund vil uddø om få år. 
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Vi er indforstået med at meget få vil have vindmøller i deres baghave, men hvis I alligevel 

ødelægger et helt lokalt samfund så gør det dog ordenligt, og ikke kun med 6 møller, lav nogle 

mega parker og ødelæg så få lokalsamfund som muligt eller bedre endnu lav flere møller hvor lokal 

samfundet allerede er ødelagt. Mit drømmescenarie er at man betaler det ekstra og flytter 

vindmøllerne ud på havet, men så er der nok ikke så mange penge i det mere?  

Jeg bliver iøvrigt trist af at læse gang på gang, og iøvrigt selv se på en god blæsedag, at rigtig 

mange vindmøller står stille pga af for lidt forbrug, som tyskerne så efter sigende betaler danske 

mølle ejere for at slukke. Hvor er det grønne tiltag i det henne. Nej vi skal nok hen i en helt anden 

boldgade PENGE for det er jo hvad det her egentlig handler om. Ren og skær profit. Hvis ikke der 

var en rigtig god forretning så var der ikke så mange møller, grøn energi eller ej, så er det bare en 

ekstra fortjeneste at det oven ikøbet skulle forestille at være grøn.  
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Hvorfor jeg er imod kæmpevindmøller mellem Blære og Gundersted. 

Mit hus ligger med siden til de planlagte vindmøller, så det betyder at udsigten fra min 

have/terrasse, køkken, stue og 3 værelser er direkte til de 2 sydligste møller. Desuden vil der 

blive skyggekast ved aftensol. Støjgener vil jeg heller ikke kunne undgå, jeg kan jo allerede 

høre dem der står her i forvejen. 

Jeg er ikke den eneste der bliver generet. Hvad sker der så med området? Huspriser falder, 
fraflytning, skolelukning? 

Jeg er også bekymret for dyrelivet. Her tænker jeg især på fugle og flagermus. Der er en del 
rovfugle i området, og flagermus ser jeg af og til om aftenen. 

Vesthimmerlands kommune er ikke en køn kommune at køre igennem, der er mange 

vindmøller spredt tilfældigt i landskabet. Nu vil I så ryde op, med "små" lige rækker af kæmpe 

vindmøller, stadigvæk spredt ud over hele kommunen, så uanset hvor man står vil man kunne 
se møller. 

Kan man ikke samle dem 1 eller 2 steder, eller endnu bedre finde andre alternativer? 
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hvorfor skal blære - gundersted plastres ind i vindmøller for at nedbryde københavns co2 ? 

hvordan med hofor som bygherre? jeg troede da ikke en kommune som vesthimmerland 

ville have noget med et firma at gøre som overtræder arbejdsmiljøloven bevidst i deres  

andre byggeprojekter og laver deres egne sikkerhedsregler hentyder til BIO4 

der brugte de også udenlandske stilladsarbejdere til mindre løn og uden stilladscertifikat. 

hvem er vinderne i det her forløb? københavn får nedbragt deres co2 udledning hvorfor skal vi 

betale det herovre? 

lodsejerne der ligger jord til får vel en stor gevinst men de skal jo heller ikke se på møllerme. 

man kan jo sige man håbede på et hus med lyden af vinden i piletræerne og et hus der hed 
solglimt. 

hvad får man så et hus med vingesus og solreflekser i møllevingerne 

hilsen meddemonstrant" 

697595



57) 

Høringssvar i forbindelse med planlagt vindmølleområde ved Gundersted/Blære for ejendommen: 

Det er med stor alvor at jeg og min familie ser på at man ønsker at opstille kæmpe vindmøller i umiddelbar nærhed at vores ejendom. Der er, 

med vores øjne set, en række dybt kritisable punkter som jeg vil fremhæve i dette høringssvar: 

 Vesthimmerlands Kommune vil, i samarbejde med HOFOR, opsætte kæmpevindmøller i vores lokalområde som udløser et stort

CO2-aflad til København. I denne sammenhæng planlægges opkøbt og nedlagt en stor mængde boliger. Hvordan kan dette være i

Vesthimmerlands tarv? Og forestiller man sig at disse borgere stadig ønsker at blive boende i en kommune der reelt set har gjort

dem hjemløse?

 Lokalområdet ved Blære og Gundersted er et yndet bosætningsområde for børnefamilier og familier som ønsker at bo på landet.

Lokalt er der et blomstrende foreningsliv og en relativt ny friskole. Hvis kommunen tillader HOFOR at opsætte vindmøller, er det

min frygt at det ikke længere vil være attraktivt at bosætte sig i området pga.en frygt for at vindmølleområdet kan udvides.

Kommunen og HOFOR skaber med dette projekt en utryghed i lokalområdet som vil ende med at affolke en ellers velfungerende

del kommunen.

 Området omkring Navnsø er et relativt stort, sammenhængende, fredet område med store natur- og herlighedsværdier. Hvis

kommunen og HOFOR gennemtrumfer opsætningen af kæmpevindmøller i området øst for Navnsø, så er det endegyldigt slut med

den ellers uspolerede naturoplevelse.

 Vi bor i en del af kommunen hvor der er meget lidt eller næsten ingen lysforurening. I området imellem Blære, Hornum og

Gundersted er der intet gadelys og nattehimlen er kulsort. Det er derfor med stor bekymring at jeg ser og hører at der skal etableres

rødt lys på møllerne. Dette vil ødelægge vores nattehimmel. Når man ser på at andre dele af landet er så tilpas fremsynede at de

har fredet områder for at undgå lysforurening, så undrer det mig at man hos Vesthimmerlands Kommune vil tillade en række

skæmmende lys på nattehimlen.

 Jeg finder det DYBT kritisabelt at Vesthimmerlands Kommune tillader sig at afholde et digitalt borgermøde

pga.coronasituationen. Jeg mener at dette møde burde være afholdt senere, og at den form man valgte er under al kritik! Set med

mine øjne, lykkedes det at afholde et møde hvor borgerne blev opfordret til at spørge løs, men hvor kommunen selv censurerede

spørgsmålene. Det er direkte udemokratisk og dybt forkasteligt at man heller ikke kunne se hvad der blev spurgt om. Oven i købet

var lydsiden meget dårlig, og først kl.20.50 fik man rettet op på dette. Samtidig kan og bør det nævnes at man valgte at afholde et

digitalt borgermøde i en del af kommunen hvor bredbånds- og mobildækningen er yderst sparsom, ligesom der bor en del ældre

borgere som måske ikke er helt med på den digitale bølge.

Med stor forhåbning om at Vesthimmerlands Kommune kommer på bedre tanker og begynder at tænke på, og varetage borgernes tarv 
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Høringssvar vindmølle projekt Bjørnstrup  

Som en af de nærmeste naboer til vindmølle projektet i Bjørnstrup, vil vi gerne dele lidt vores 
tanker om projektet.


Vi bor på Nørre blærevej og vi er rigtig glade for at bo på vores lille landsted, hvor vi kan nyde roen 
og den friske luft. Vi bor midt i en mark godt trukket tilbage fra vejen, med et par 100 m til 
nærmeste nabo og alligevel tæt på alle daglige fornødenheder. Vi bor lige som vi godt kan lide 
det. Tæt på busser som køre til Ålborg, Nibe, Farsø. Skolebus både til Hornum og Års. Et dejligt 
lokal samfund med idræt og sociale aktiviter.  For os er det et helt unik sted som der desværre 
ikke findes mange af længere. 


Vi har kendt til projektet siden sommeren 2018 og har haft flere positive dialoger med Hofor. De 
har været gode til at svare på vores spørgsmål og dem har der været mange af. 


At vælge Hofor til evt. at opsætte møller, ser vi positivt på, da vi oplever Hofor som en positiv 
samspiller. Selvom firmaet er hjemhørende i København. 

Vi skal alle i Danmark være med til at bidrage til den grønne omstilling og vores fælles fremtid.  
Som vi ser det, er det bedst at vælge et dansk firma som ønsker at drive og vedligeholde møllerne 
og ikke et firma, en fond eller et ejer lau,  der opsætter møller for at sælge dem videre og tjene på 
det.  Hofor er et firma som har forpligtelser i forhold til den grønne omstilling. Vi ser det som 
positivt at Hofor vil rydde op i alle de ubeboede huse som ikke ligefrem pynter på landskabet og 
egnen. 


Men når nu det er sagt, syntes vi også at vindmøller af den størrelse som påtænkes der skal stå i 
Bjørnstrup området høre til på havet. De pynter ikke ligefrem i landskabet, og støj fra dem kan nok 
heller ikke helt undgåes. Vi høre tydeligt støjen fra de nuværende Møller. 


Vi er bekymret for hvad de store Møller vil gøre for lokal samfundet, bliver det svært at få nye 
familier til området, hvad med hus priserne - kan det overhovedet lade sig gøre at sælge husene 
den dag det ønskes, vil kredit foreningen lukke kassen i, i forhold til friværdi til forbedringer af 
boliger og vil området blive øde og forladt? 


Den grønne pulje som følger med hvis møllerne bliver opført, bør øremærkes til projekter i Blære 
og Gundersted området og ikke til projekter rundt i hele Vesthimmerlands kommune. Da det er 
området og beboerne i Blære og Gundersted området der vil blive påvirket af møllerne og deres 
evt. gener. 


Vores ønske til den fremtidige proces, er at der hurtigst muligt tages stilling til om der skal 
opsættes nye større møller i Bjørnstrup. Besluttes det, at der på nuværende tidspunkt ikke skal 
sættes Møller op har vi et STORT ønske om at mølle område 301 fjernes helt fra lokalplanen så vi 
alle kan få ro i sindet og nyde det dejlige liv på landet og ikke gå og frygte for et nyt projekt. Med 
mange tanker og usikkerhed om fremtiden. 
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Som lodsejer (men ikke bosat) i Vesthimmerlands kommune ,

beliggende mindre end 3 km. fra den nærmeste kommende vindmølle, vil jeg hermed udtrykke min 

utilfredshed med det påtænkte projekt af flere grunde.  

1) De meget høje møller vil påvirke og forstyrre landskabet i en meget stor afstand. Den store

rekreative værdi, der findes i ikke bare min, men også de andre større plantager , som tilsammen

udgør et ret stort samlet fredskovsområde, vil blive forringet på gr. af visuel forurening,støj, blink

og røde afmærkninger i toppen af møllerne efter mørkets frembrud.

2) Mere generelt set, er det efter min mening vandaliserende for den danske natur at fortsætte med

at opsætte så store landvindmøller, da vores naturområdder i forvejen er belastet af fortsat

udbygning af vej- og elnet samt af råstofudvinding og byudvikling.

3) Jeg forstår ikke, at man ikke undersøger muligheden for at udbygge vindmølleparken i Nørrekær

Enge (ligger jo i kommunen) i stedet. Her er naturen i et større område allerede gjort uegnet til

beboelse for mennesker.

Ligesom man flere steder søger at lade store el-master ligge tæt på store hovedveje og motorveje,

burde man også tænke på at samle land-vindmøller i nogle få , allerede eksisterende , parker.

Men den optimale løsning vil være at foretage den kommende udbygning af vindkraften på havet, 

så man undgår at forulempe en større og større del af befolkningen med kæmpevindmøller i 

nabolaget. 

Med venlig hilsen 
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Kære byråd i Vesthimmerlands kommune. 

Hermed ønsker jeg at udtrykke mine meget store  bekymringer.og modstand Vedr Mølleprojektet i 

Bjørnstrup. 

Jeg bor  med godt 1 km i luftlinje til den nærmeste af de påtænkte nye 

industr

Jeg er født og opvokset her og har tilbage i 2008 erhvervet denne min fødegård. Min bekymringer 

vedrørende dette projekt er mange - rigtig mange! 

Jeg er overbevist om, at min ejendoms værdi vil blive forringet merkant, hvilket også vil gælde de 

øvrige ejendomme i området. Flere af min naboer og venner i Gundersted taler om at de enten 

ønsker at sælge eller udleje deres ejendomme, hvis ikke salg er muligt, skulle projektet blive 

gennemført. Det nære og trygge naboskab vil derfor uden tvivl forsvinde, når der efterfølgende blot 

kommer beboere, som er på farten, hvis overhovedet nogen.  

Yderligere vil den grundlæggende basis for en videre drift af de lokale foreninger, der er her og 

dermed vil de naturlige samlingspunkter forsvinde, når husene er ubeboede eller beboet af familier 

på farten, der ikke har lyst til at arrangere sig i lokal området. 

Selv Gundersted by ligger generelt meget tæt på projektområdet. Når jeg tæller lidt på antallet af 

beboelser herude så kommer jeg frem til følgende. 

Ud fra de fakta der er på bordet nu så vil 8 ejendomme helt forsvinde (600 meter) yderligere 19 

inden for de næste 900 meter vil potentielt kunne forsvinde (heri inkl. lodsejerne). Tager man en 

radius på blot 1,5 km, (hvori centrum af Gundersted vil være) så er der yderligere Ca 65 tilbage - 

uden mulighed for at komme væk. Det vil være svarende til at mellem 25 og 30% af de ejendomme 

der ligger i området vil kunne forsvinde - og 9% vil definitiv blive fjernet. Det synes jeg er 

skræmmende fakta!  

Lad os prøve at omformulere det til et villakvarter inde i Aars - Kjeldgården for eksempel!  

Her vil der med et blive fjernet 8-9 huse; yderligere 17-19 vil blive revet ned og yderligere en 5-6 

stykker sat til salg sikkert til under markedværdi og resten vil opleve en værdiforringelse på 10-15% 

lavt sat.  

Hertil ligges så en støjgene samt monomenter der kan ses flere kvarterer væk. Vejfesten bliver 

aldrig den samme igen - er det i orden for at skabe grøn energi til fordel for Københavnske borger 

?? 

Jeg finder det endvidere meget besynderligt, at Vesthimmerlands kommune, kan synes et projekt, 

der årlig kaster 168 millioner af sig i omsætning (21.000 husstande x 4000 kWh x 2 kr gns pr kwh) 

til skatteindrivelse i Københavns kommune mod sølle 126000 kr i VE godtgørelse til vores 

kommune er et super regnestykke????  

Jeg har lige siden jeg flyttede tilbage til Gundersted været utrolig aktiv i Borgerforeningen, 

Købmandsgården, Multihuset, ja selv pensionistforeningen har jeg hjulpet og seneste er jeg kommet 

i Meninghedsrådet. Jeg har ofte skrevet små historier om vores lille dejlige landsby til diverse aviser 

samt  TV2Nord. Alt sammen for at gøre omverden opmærksom på det unikke landsbysamfund vi 

har herude i Gundersted. Et sammenhold der også gør at børn- og oldebørn af både tidligere og 

nuværende borgere herude stadig kommer retur og spiller fodbold for den lokale klub - endda så 

godt at man til tider har det førende hold i hele kommunen - fra lille Gundersted. 

Vi evner at samle folk til store og små arrangemter - Skt Hans er her altid sikkert; selv Coronaen til 

trods.  

7480100



Inden for de sidste 6-7 år har byen oplevet en meget positiv tilgang af børnefamilier - enten 

etablerede eller nogen der arbejder godt på sagen. Generationsskiftet er faktisk i fuld gang. Hertil er 

det lykkedes at integrer de nydanske familier som også har fundet Gundersted et rart og trykt sted at 

være. Vi er generel ret rumlige herude og vi bryster os af det med vores Købmandsgård, hvor 

mange skæve eksistenser omfagnes og inkluderes i byens daglige liv - et projekt i samarbejde med 

kommunen og som man også har høstet stor ros og anerkendelse for - helt ind på Christiansborg.  

Det er næsten helt Morten Korch, men nu om lidt kan her meget vel blive stille - meget still!  

Med mindre man i byrådet ser efter at få stemt et for lokalområdet alt ødelæggende 

industrivindmølleprojekt dort direkte tilbage til København og i stedet bevare grundlaget for den 

aktive landsby Gundersted  

Kort sagt: Nej tak til flere kæmpe industrivindmøller på land og slet ikke i Gundersted 

Med venlig hilsen den aktive 

"Landsbytosse"  
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Jeg vil give indsigelse mod opførelse af 6 havvindmøller ved Bjørnstrup.Jeg vil komme til at bo 800 

meter fra den nordligste mølle.Jeg er bekymret for den lavfrekvente støj sådanne møller udsender. 

Der er ingen undersøgelser der viser at lavfrekvent er uskadelig .Vedr, måling af støj er der kun 

undersøgelser som vindindustrien har stået for og betalt .Man måler ved 6 ms og ved 8 ms. Hvorfor 

måler man ikke ved 4 ms. ved 10 ms. ved 12 ms, er det fordi det ikke passer ind i fortællingen om at 

vindmøller ikke laver støj .Jeg ved godt at området er udpeget til vindmølle område . Der står idag 4 

møller på området, de er placeret øst vest.De planlagte møller ønskes placeret nord syd. Ikke nok 

med at man vender området 180 grader, man laver også området 3 gange størrer.Kære politikerer 

området er udlagt til vindmølle område,men der ingen der siger der skal bygges nye møller på det. 

Vesthimmerland ender med at blive stedet hvor andre kommuner kan parkerer deres dårlige 

samvittighed .  

 

Venlig
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Kære Byråd 
 
Et af de emner, som blev drøftet på det virtuelle oplysnings-møde var den undren der er i store dele af 
befolkningen vedrørende vindmøller, som står stille selvom det blæser. Forklaringen er, at der produceres 
mere strøm, end forsyningsnettet kan transporteres. Denne disharmoni bliver yderligere forstærket af, at 
der i Nordtyskland også er etableret mange vindmøller, således det ikke er muligt at ”sælge” strømmen til 
Tyskland.  
 
Alternativet med at benytte vindmøllestrømmen i form af ”Power to X” giver selvsagt god mening, når der 
nu er overproduktion af el. En el, som umiddelbart kunne transformeres til brint, som efterfølgende kan 
anvendes på flere forskellige måder. Dette skridt er dog meget afhængig af den afgiftspolitik, som føres i 
Danmark, og der vil selvsagt ikke blive etableret flere ”Brint-fabrikker” så længe, at prisen på el er på det 
nuværende niveau. Der er således lange udsigter til, at der vil kunne afsættes den el, som kan produceres 
med danske vindmøller når vinden blæser. 
 
Derfor vil jeg hermed opfordre Vesthimmerlands Kommune til at afvente de politiske beslutninger som skal 
til, for at kunne anvende den overproducerede el til ”Power to X”. Ligeledes vil jeg foreslå, at 
Vesthimmerlands Kommune afventer, at forsyningsnettet er tilstrækkeligt udbygget til, at kunne aftage og 
nyttiggøre den el, som vindmøllerne i Vesthimmerland kommer til at producere.  
 
Jeg ser frem til at høre Jeres mening om mit forslag. 
 
 
Med venlig hilsen 

 

Kære Byråd for Vesthimmerlands Kommune 
 
På det virtuelle for-debat møde, som Vesthimmerlands Kommune afholdt for nyligt, fremgik det, at 
Kommunen som udgangspunkt så det for formålstjenligt, at placere så mange vindmøller samlet på ét sted. 
Vesthimmerlands Kommune har allerede placeret en del vindmøller langs Limfjorden, hvor placeringen 
skaber mindst mulig gene, da hele nordsiden af oplandet består af Limfjorden. Selve området er et 
lavtliggende strandområde, hvor der i forvejen ikke er mange bebyggelser. Med hensyn til gener 
vedrørende det visuelle, er ”skaden” allerede sket, da der på nuværende tidspunkt er placeret flere 
vindmøller i området. Der vil således ikke blive tale om en spolering af et nyt naturområde med gene for 
naboer til følge. Jeg skal ikke gøre mig klog på støjmålinger, men man kunne formode, at dobbelt så mange 
møller ikke larmer dobbelt så meget. Hvis dette alligevel er tilfældet, vil den øgede støj alene have 
indflydelse på naboer syd for vindmølleparken, hvorimod hele den nordlige del ikke vil kunne generes, da 
dette netop består af Limfjorden. Således indskrænker Vesthimmerlands Kommune alle generne med 50%, 
hvilke må siges at være en betydelig lettelse. 
 
Jeg opfordrer således Vesthimmerlands Kommune til at placere eventuelle nye vindmøller i Kommunen ved 
Nørrekær Enge eller syd derfor.  
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Med venlig hilsen 
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Til Vesthimmerlands  Kommune 

 

Vi er bekymrede for hvordan møllerne vil påvirke vores hverdag afhængig af årstiderne. Vi har 

oplevet med de Møller der ligger mellem Brusåvej og Doverhøjvej stor irritation når solen om 

efteråret gik mellem vingerne - så havde vi blinklys indenfor. Vi oplevede også at når vinden var i 

den rigtige retning lød det som en halm presser der stod ude foran. 

Nu bor vi længere nede af vejen og har ikke de gener længere. Vi tænker på hvor meget  vi kan se 

de nye møller fra hvor vi bor nu og om de røde lys vil være generende og lyden. 

Vi bor på 

Vi tænker da også meget på om bosætning vil fortsætte eller om vi bliver til en spøgelses by. Eller 

om vi kan sælge vores huse til en ordentlig pris. 

For Gundersted området vil det nok være mere spiselig med solenergi, da de godt nok fylder meget 

areal massiv men forstyrrer ikke vores dejlige naturområde på samme måde. Man må da give os 

medhold i , 

at kæmpe vindmøller ikke pynter i landskabet. 

 

Mvh 
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Til   

Vesthimmerlands Kommune  

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling  

Vestre Boulevard 7  

DK-9600 Aars  

kommuneplan@vesthimmerland.dk  

   

   

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                     

        Blære dem 22. november  

   

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup  

   

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da    

Det er noget af det værste der kan ske for lokalsamfundet omkring Blære og Gundersted.  

Hvem vil bo i nærheden af store møller med genere til følge?  

Jeg tænker ikke at det er folk med en hjemkomst der kommer til at bo i området om 10 år.  

Jeg er bekymret for dyrelivet i området, Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering April 

2017 af Vindmøller ved Nørrekær Enge II. Er i kommet dejligt let over jeres vurdering af påvirkningen af flagermusene. 

Der skrives følgende ”I forhold til vindmøller menes især habitattab og kollisioner at kunne påvirke flagermus. Der 

foreligger ingen undersøgelser vedrørende tab af habitat som følge af opsætning og drift af vindmøller, men det 

formodes generelt at være uvæsentligt i forhold til et områdes økologiske funktionalitet (Brinkmann et al. 2011). 

Kvaliteten af et levested for flagermus kan dog forringes betydeligt, hvis vigtige nøglebiotoper som f.eks. yngle- og 

rastekvarterer og jagtområder ødelægges, hvilket på sigt potentielt vil kunne påvirke et områdes økologiske 

funktionalitet negativt.”  

Hvis der ikke forlægger undersøgelser vedrørende tab af habitat som følge af opsætning og drift af vindmøller, så kan 

der jo ikke vurderes på det. Er det ikke netop det i skal gøre i en VVM?  

 Den lavfrekvente støj fra vindmøller må ifølge beregningerne ikke overstige 20 dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 m/s ved 

indendørs beboelse. Jeg vil gerne have en gennemgående beskrivelse af hvordan en eventuel måling fortages, hvor 

tages den henne? Hvad er fejlmargen? Hvem betaler for støjmålingen? Hvilke påbud har kommunen tænk sig at 

påbyde vindmøllerne, når det viser sig at db(A)’en er oversteget?  

   

Hvis politiker nu vælger at godkende projektet så vil jeg gerne have dem til at se den visualisering af hovedforslaget 

med 6 nye 150 meter høje vindmøller fra isualiseringen skal være med påsatte lys 

ligesom det er påtænkt om natten. Derudover vil en visualiseringen om sommer og om vinteren, give en meget 
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bredere billede af projektet. Da læhegn en del stedet vil dække for vindmøllerne om sommeren, vil jeg gerne se 

læhegnene om vinteren når de mister bladene.  

  

Derudover har vi flere høje punkter i kommunen hvor man via en visualisering kan se vindmøllerne. Så vis gerne 

visualiseringen fra Hornum, Ejdrup, Skørbæk Navnsø og De himmerlandske heder.  

  

Med venlig hilsen  
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                                                                                            22. november 2020 

 

 

Høringssvar i forhold til kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup 9600 Aars 

 

 

 

Nej tak til flere kæmpe vindmøller i Vesthimmerland 

 

 

 

Det havde klædt vores to naboer i Bjørnstrup/Gundersted/Blære, hvis de fra start havde 

indviet os i deres mølleplaner, inden de sendte bud til HOFOR og havde travlt med at aftale, at 

der skal bygges kæmpe møller i vores nærmiljø. 

 

For os at se, handler det ikke om at tænke grønt for vores 2 lodsejere – men mere at tænke 

penge. De har opkøbt en masse jord medhørende bygninger og det er her, der påtænkes at 

opstille møller. Så det lufter langt væk af pengespekulation – at sælge jord til HOFOR 

møllerne, samtidig med at HOFOR opkøber bygningerne – det er da en vind vind – men ikke 

for os, der kommer til at se og lytte til møllerne dag og nat. 

 

Hvis så den grønne energi gik til Vesthimmerland – kunne vi måske bedre forstå det – men det 

kommer ikke os til gode. Vi får intet ud af dette – kun gener. 

 

Et er at vi er “Udkants Danmark”, men nu påtænkes der, at vi skal dekoreres med kæmpe 

møller til den ene side og en solcellepark til den anden side. Det var ikke det, vi havde regnet 

med, da vi bosatte os her i Bjørnstrup og skulle nyde naturens stille ro. 

 

Vi elsker vores lille lokal samfund – men beklædt med møller kan udsigten blive tomme huse, 

der står og forfalder, fordi man vælger at ødelægge vores natur og tvinger os til at fraflytte. 

 

Der er planer om at HOFOR vil nedlægge 8 boliger og tilbyde yderligere 17 boliger opkøbt. 

 

Her på  ligger vi lige udenfor den indtegnede Zone til møllerne og udenfor 

den indtegnede zone til solcelleanlægget. Det kan blive et meget ensomt sted at bo, hvis alle 

vores naboer vælger at sælge. 

Vi skal tiltrække nye borgere til Vesthimmerland – det mener vi bestemt ikke er måden – 

tvært imod – så vil der blive et område i Vesthimmerland, som kommer til at stå ubeboet og 

øde. 

 

Vi håber at I politikkere vil tænke jer rigtig godt om, inden I siger ja tak til dette mølletilbud. 

Tænk på vores lille lokalsamfund – vi håber at I vil være med til at bevare dette. 

 

Vi vil på det kraftigste opfordre til at I siger nej tak til møllerne. 

 

På forhånd tak 
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Gundersted 22-11.2020 

 

Til Vesthimmerlands kommune. 

 

Indsigelse omkring vindturbiner. 

 

Jeg udtrykker hermed min store bekymring for projektet. 

 

Der er mange spørgsmål fra min side omkring det omtalte energianlæg, som jeg mener I bør 

inddrage I jeres beslutning: 

 

1. Hvad gør man for at bevare de små landsbyer? Hvordan vil man øge bosætning herude? 

Hvordan vil I have, at vi skal sælge vores lokalområde? 

 

2. Hvad gør man for at sikre sig, at folk kan låne i deres hus/ ejendomme, fx til 

energiforbedring? Det er svært nok i forvejen!  

 

3. Hvad gør man for at opretholde den dejlige natur i Vesthimmerland? Her tænkes der jo 

særligt på vores dejlige lokalområde! Planter man mere skov? 

 

Eller opsætter man bare 6*150 meters vindturbiner? 

 

4. Hvilken hensyn tager man til vores padder i området og vandsalamander- mv? Flytter man 

dem ind til Aars ? Eller er det helt uden betydning? 

 

5. Hvilken hensyn tager man i projektet til den røde glente i området? Rørhøgen og Kærhøgen, 

der yngler i området? Havørneparret i området? De mange trækfugle der kommer ind over det 

berørte område? Tænker man over, at det faktisk er her ude på landet at dyrelivet er? Tænkes 

der over biodiversiteten? 

 

6. Tænker man på lokalbefolkningen i området? Det er et industrianlæg, der vil står her de 

næste 30 år! Vil i gerne vores børn bliver i Vesthimmerland ? Eller ser i gerne de alle fraflytter? 

 

7. Hvem betaler skatten i kommunen? Er det HOFOR? 

 

8. Hvem gavner CO2 regnskabet? Er det Vesthimmerlands kommune ? 

 

9. Det omtales som grøn omstilling, men ofte handler det mere om en god forretning for 

lodsejerne. 

 

10. Vil I gerne, at man opkøber og udlejer de billige huse/ ejendomme, der sælges billigt 

videre af HOFOR - til socialbelastede familier til yderlige belastning for kommunekassen? 

 

11. Jeg vil gerne, at der kommer nogle flere visualiseringer af projekter, fra min egen 

matrikkel. 

 

12. Jeg tror, vi i Vesthimmerland skal prøve at arbejde noget mere målrettet på et projekt, 

som faktisk vil gavne vores kommune, og ikke mindst borgerne og skatteyderne. Det aktuelle 

projekt vil i min overbevisning ødelægger det for lokalområdet, hvor ildsjæle dagligt kæmper 

for en fælles indsats til gavn for udvikling og bosætning i området - generationskiftet er igang.  

 

13. Har man tænkt over hvilken omkostninger det vil have for vores flyveplads? Vil den 

nødvendige sikkerhed være der ved ind-og udflyvning ? Er der taget højde for elever der er 
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ved at erhverve sig flycertifikat? Vil Bjørnstrup området ikke blive et farlig område for fly og 

svævefly? Vil det begrænse flytrafikken, og skabe stor risiko for kollision ved en eventuel 

nødsituation særlig for de mange svævefly?  

 

14. Hvor meget tænker byrådet over i dette projekt, at I er folkevalgte af borgerne i 

Vesthimmerlands kommune, til at varetage vores interesser og ligeledes skabe vækst og 

tryghed for borgerne? Der er mange der er bekymret ved det omtalte projekt.  

 

15. Har man med i sine overvejelser, hvad det vil betyde for vores nærtliggende 

campingplads? Tænker man at det vil øge besøgende af turister, som vil komme til at campere 

i et område med kæmpe vindturbiner? Campingpladsen ligger placeret imellem Krogstrup 

vindturbiner og det omtalte Bjørnstrup projekt.  

 

16.Man sætter ikke sådan noget op i et område hvor der bor mennesker, så finder man er 

område der er egnet og allerede affolket til sådan et projekt, hvis man nu er blevet SÅ 

overbevist om det er den rette vej. TÆNK jer nu lige godt om inden i bider på krogen, der er 

ingen fortrydelsesret! Det er en beslutning der for mange vil betyde rigtig meget de næste 30-

40 år...  

 

 

Sendt fra min iPhone 
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Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. 

 

 Hvorfor vælger man at sætte kæmpe vindmøller på land og ikke ude på havet?  

 Har vi ikke nok på land? Er det ikke på tide at tænke solceller frem for kæmpe vindmøller 
når nettet ikke kan følge med?  

 Hvorfor bliver Vesthimmerlands kommune valgt? Er det økonomien, så man kan lave en 
god forretningsplan, idet man kan opkøbe det hele billigt her i Vesthimmerland?  

 Hvordan kan I tro at borgere vil acceptere kæmpe vindmøller i en afstand af 1,2km, når 
grænsen fra vestkysten var 5km, dette blev kraftig nedstemt og forslaget hertil var min. 
20km fra land.?  

  Hvorfor skal Nordjylland være den førende indenfor vindenergi, når vi ikke er den Region 
som har flest borgere?  

 Hvordan kan man lave alle de fine beregninger på, at en vindmølle laver grøn energi når de 
ikke kører når det blæser? 

 Er det ikke for tidligt at sætte kæmpe vindmøller op når nettet ikke kan tag det? Skal man 
ikke lave det i modsat rækkefølge?? 

 Hvor meget af virksomheds vindenergi bliver produceret i Øst Danmark nu? Her tænker jeg 
udelukkende vindenergi. 

 Hvorfor har man drænet jorden ved mosen i år? Er det fordi der skulle fjernes 
vandsalamandere inden alle undersøgelser skal opstarte??  

 3.125.000 er jo ingenting ift. hvad Vesthimmerlands kommune vil miste, da dette vil få folk 
til at udflytte fra sådan et område. ?   

 Har i beregnet hvad det vil koste Vesthimmerland.? 

 hvordan skal vi kunne ramme målet for Grøn energi, når tyskerne betaler danske 
vindmøller for at stoppe, hver gang det blæser.? 

 tager man hensyn til flagermus, vandsalamander, trækfuglene og rovfugle som havørnen 
osv.??  
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Hej..... 
I sommers købte jeg en byggegrund på grundersted uvidende om planer om 

vindmøllerne, som vil komme til at fylde det meste af udsigten fra grunden henover natur 

området.  Så mit spørgsmål og forventning er, at i den kompensations ordning der er lagt op til står 

er til beboelsesejendomme, det regner jeg også med gælder for ubeboet byggegrunde, da det jo 

falder voldsomt i værdi pludseligt og ikke er salgbart. 

 
Jeg har købt grunden for at plante træer som klimakompensation for mig selv og havde tænkt mig 

med tiden at bygge et fritidshus og opkøbe markerne omkring for at dyrke skov på og få mere 

dyreliv derude og så det samtidig som en økonomisk investering - det bliver det ikke hvis der 

kommer vindmøller derude. 
Jeg er bange for vindmøllerne kommer til at ødelægge mine natur planer ved at skræmme insekter 

væk, slå insekter ihjel, forstyrre fødekæderne i området, så jeg ser meget frem til at læse den rapport 

der kommer omkring påvirkningen af nærmiljøet fra vindmøllerne.  
Hvis denne rapport viser sig ikke at have en negativ indvirkning på plante og dyreliv, så synes 

jeg, at det er vigtigt, at kommunen er med på at opkøbe markerne omkring Gundersted og 

dyrker offentlig skov og så vilde blomster på det, så det skærmer beboerne i Gundersted 

både for støj og gør udsigten bedre, samt giver et bedre natur område og en skov går jo hånd 

i hånd med hele ideen om vedvarende energi til fordel for vores klima.  

 
Mvh.
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Mine bekymringer er lyd og støj gener ved så store møller, samt lysskygger når møllerne kører.  

 

Ligeledes hvordan vil det påvirke mine ejendomme, som er ed et evt. salg. 

Min bekymring er at der vil blive en værdiforringelse på ejendommene. 

 

Desuden vil jeg gerne bede om et visuelt billede fra mine 2 ejendomme, og i forhold til 

møllerne,  min bekymring er at det visuelle vil blive meget påvirket. 

 

Med venlig hilsen 
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Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup. 
 
Det var med mange blandede følelser, at jeg læste de mange læserbreve i Aars avis den 2. 
september.  
Jeg kan kun bakke op omkring de bekymringer der bliver belyst, om man stadig prøver, at ødelægge de 
små lokalsamfund idet man igen udpeger områder i og omkring disse, som egnet til vindmøller. Det er 
tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for 
lokalkendskab.                                  
I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, men kan 
konstaterer, at mange heller ikke vil have de store vindmøller der tæt på land. Da forslaget kom om, at 
møllerne skulle stå 5 km fra Hvidesande, blev det kraftigt nedstemt og et nyt forslag blev 20km fra land i 
stedet, så man ikke kunne se dem. Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m 
høje vindmøller op i en afstand af 1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor????  
Jeg selv er fra Thyborøn med skøn natur og frisk luft, og det er vigtigt for mig, at bevare den. Jeg ledte 
længe efter et hus, hvor valget blev Gundersted for cirka 15 år siden. Det er her, hvor mine børn skal 
vokse op og familielivet skal trives især begrundet af den storslåede natur i området. Hvorfor skal vores 
trivsel nu ødelægges?? Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid 

på det. Vi har Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af 

den skønne natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare høre - 
ja stilheden i sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som er en stor del af 
det sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver drevet af et botilbud, som 
er et stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber værdier for borgere og ikke mindst 
kommunen. Jeg ser helt klart forslaget om, at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost 
effektivt sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og bevarelse af 
natur da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse konstruktioner komme til at lide tab, 
som værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og 
det visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og 
trækfugle.  
  
Grøn 
energi???                                                                                                                                                   
   
  
Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser HOFOR 
komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig nedskrivningsplan og derved en 
hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den sidste ende Vesthimmerlands kommune der vil 
blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra vest 
kan i rigtig mange gange se kæmpe vindmøller står fuldstændig stille netop der, hvor der skulle 
produceres grøn energi. Det gør de bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i 
stedet kæmpe summer af penge for, at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en 
god profit på tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!??   
  
  
Lokal politiker!!!!                                                                                                    
  
I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis 
det vi gør i Gundersted. Jeg appellere til, at i gør det samme, så vi kan se, at i vil/hører os borgere, som 
bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste appellere til jer folkevalgt politiker om at tage aktion, 
og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund. Der findes jo andre og 
mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker - tættere på storbyen hvor 
energien skal bruges.   
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tilslut ønsker jeg visuelle billeder fra min matrikel.  
  
BEVAR LOKALSAMFUNDET OG NATUREN.  
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Til  

Vesthimmerlands kommune 

Erhverv, Turisme, Plan & Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars  

                                                                                                                                                 

Ejdrup d. 22/11-2020 

 

Hermed høringssvar på Vindmølleprojektet Bjørnstrup. 

Vi er meget bekymrede over at der er projekt i gang, vedr. vindmøller med tårn højde på 150 

meter i Bjørnstrup. 

Vi har nu været naboer til vindmøller i Ejdrup, som er rejst på , og 

har jævnligt været gereneret af støj, især når vinden er fra sydvest, som den jo ofte er. Der er 

også kraftige skyggegener i vintermånederne, da solen står lavt. 

Derfor frygter vi at det med vindmøller i 150 meters tårn højde, også vil komme til at genere 

os yderligere.  

Vi har en skøn natur og nyder området og vil være meget kede at det vil forværres yderligere 

med flere vindmøller. Vi er absolut ikke imod vindenergi, men mener at de hører til på havet. 

Vi frygter at beboere flygter fra området og at det vil blive et mere udkantsområde, da det jo 

ikke vil være særligt attraktivt at flytte hertil med de yderligere gener, som vindmøllerne vil 

give. 

Vi har vores dejlige område, en god friskole som sikkert også vil få svært ved at få nye elever, 

da det ikke vil blive unge mennesker der vil flytte hertil, men sikkert folk som vil få svært ved 

at sælge deres huse. 

 

Mvh  

96102122



75) 

 

Bekymringsbrev fra 

 
Jeg er bekymret for, at vi bliver stavnsbundet som nabo til et projekt af denne størrelse. 
Alle huse i området vil bliver ramt og man vil ikke kunne sælge et hus, i hele perioden indtil enten 
projektet er afvist eller møllerne er rejst. Jeg ville i hvert fald ikke investere i et hus, hvor jeg vidste 
man indenfor en årrække, vil blive nabo til 150 m høje vindmølle, med den usikkerhed der ligger i 
det. Så ville jeg søge bolig i et andet område.  
Vi er jo ramt af affolkning på landet og i hele kommunen og vil mene dette for en negativ 
indflydelse på at tiltrække folk til området omkring vindmøllerne. 
Hvis møllerne bliver rejst vil det have en negativ indvirkning på huspriserne i området, også dem 
der ligger mere end 1200 m væk.  
 
Vi er også bekymret for den lavfrekvens støj dB(c) der max må være 20 indenfor. Jeg ved det er 
noget der kan genere meget og er svær at gøre noget ved, når først vindmøllerne er rejst.  
Man kan have svært beregne sig frem til det og det er netop det, man gør og man bruger nogle tal 
der er gunstige for vindmøllerne. 
Jeg kunne godt tænke mig, at man stillede en garanti for at man overholder de 20 dB(c) 
 
Jeg går ind for grøn energi, og mener det er nødvendigt, men man bør lave en større samlet plan 
og samle det i større parker og ikke små grupper placeret rundt omkring, Jeg undre mig også over, 
at man netop nu vil rejse yderlig vindmøller, da der er overproduktion af el fra vindmøllerne. Vi ser 
mange af de nye opsatte vindmøller der stoppes pga. overproduktion, yderlig bør man måske 
kigge på lagring af energi fra møller inden man rejser nye. 
 
Jeg har selv investeret t i luft til vand varmepumpe, samt solceller sidste år - til trods for man har 
fjernet alt tilskud og lavet reglerne for lagring på el nettet meget ringe. 
 
Dette har jeg gjort også for at fremtidssikker mit hus, den dag jeg skal sælge det.  
Jeg ved godt at selve investeringen ikke står mål med den værdiforøgelse, jeg får for mit hus - tror 
faktisk ikke den overhovedet vil øge den. 
 
Vores hus er nok et af de sværeste huse at sælge i Gundersted pga. prisen, da den ca.  
er 1,75 mill kroner (vurderet i 2016), og min umiddelbar vudering er, at det bliver ikke nemmere 
med en vindmølle på 150 meter ca. 1200 m væk - og det vil uden tvivl gå ud over prisen, den dag 
jeg skal sælge huset. 
 
Jeg mener også man bør gøre ligesom man gjorde i Thorup Sletten vindmøllepark, der blev 20% 
af vindmøllerne solgt som anparter til dem der boede inden for en radius af 4,5 km.  
Jeg vil mene, at på den måde vil man få en mere positiv tilgang til vindmøller, hvis man er en del af 
det og føler man får en del af kagen. Jeg tror at mange føler, at det er noget der bliver trukket ned 
over hovederne på os, uden at andre kommer og stille vindmøller op i vores baghave og de tjener 
på dette uden vi er en del af det.  
 
Jeg ved at der en god økonomi i at opstille vindmøller, både for lodsejere og opstiller i dette 
tilfælde HOFOR. 
Ifølge regnskabet for vindmøllepark Thorup-Sletten Park er der forventet min. overskud på ca. 7% 
eller 221 mill. for et projekt på ca. 600.000.000 kroner og lodsejerne får ca. 89.000.000 kr. 
Projektet omfatter 18 vindmøller af 4,3 MW. 
 

97103123



Yderlig er det aftalt, at man laver en årlig betalingsforpligtelse på 30.000 kroner pr. mølle til 
lokalområdet i hele møllens levetid. Denne pulje tilgår også lokalbefolkning inden for 4,5 km  radius 
fra møllerne. 
 
Yderlig bør man også kigge på hvad kan man gøre for området hvis møllerne bliver rejst. Kunne 
man lave en natursti, MTB spor, fiskesø, eller andet der kunne trække folk til området, der ville 
gøre det attraktivt at bosætte sig i området. 
 
Man bør også sætte krav til lyset på møllerne, da jeg ved det virker generede. Var det muligt at 
afskærme det kraftige lys, så man ikke kunne se det fra jorden? 
 
Håber virkelig vesthimmerlands kommune vil overveje dette meget grundigt! 
 
Med venlig hilsen 

 

98104124



76) 

 

Vedrørende Vindmølleprojekt Bjørnstrup 
 

Vi er tilflyttere i Vesthimmerlands Kommune og har selv valgt at 
bosætte os på landet, hvor vindmøller er en del af landskabet. Vi 
har vindmøller som nærmeste nabo, og det har ikke haft betydning 
for vores valg om at flytte til området.  
Vi har altid vidst, at møllerne før eller siden ville stå for en 
udskiftning, og med tanke på klimaproblematikken, er det for os 
svært at se, hvorfor de ikke skal erstattes af nye og forbedrede 

møller, hvis rammerne tillader det.  
Vi har fulgt projektet længe, både gennem HOFOR og dækningen af 
projektet i medierne.  
Til det online borgermøde oplevede vi en meget fin gennemgang af 
projektet bygget på fakta. Her kom afklaring på bekymringsemner 
som skyggekast, støjgener, virkninger på lokalsamfundet med 
mere.  
Det var en fin opsamling og behandling af borgernes spørgsmål, og 
at afholde borgermødet online var en god løsning, der fungerede 
upåklageligt herfra.  
Vi mener ikke, at klimakrisen kan afværges inden for 

kommunegrænsen, fordi der er opstillet X antal vindmøller, og 
derfor bør Vesthimmerlands Kommune deltage aktivt for at 
nedbringe CO2-udledningen, ikke kun kommunalt, men også 
regionalt, nationalt og globalt.  
Vi glæder os over, at store dele af byrådet går ind for, at der skal 
føres en ambitiøs klimapolitik i Vesthimmerland, og herfra skal lyde 
stor opbakning til jeres grønne tiltag.  
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Kære Vesthimmerlands Kommune,  

 

Dette er min indsigelse mod godkendelse af Hofors påtænkte opførelse af kæmpevindmøller ved 

Bjørnstrup: 

 

 Vi har i vores kommune (Vesthimmerlands) i forvejen et stort antal vindmøller. I Hornum stor 4 

prægtige eksemplarer. Med røde lys i toppen. De ses med lethed fra de fleste steder i kommunen - 

og de ses også tydeligt fra flere nabokommuner. 

Som jeg forstår det, bliver de nye møller ved Bjørnstrup markant større, end dem ved Hornum. 

 

Vi har store fredede hedearealer, vi har den smukke vesthimmerlandske vestkyst og den 

naturbeskyttede Halkær  Ådal, som der for øjeblikket netop pågår seriøse drøftelser mellem 

kommunen og lodsejere om at genoprette.  

Hvorfor i alverden skal dette og mere til forurenes af udsigt til vindmøller? 

 

Kæmpevindmøller hører ganske enkelt ikke til på landjorden! Sæt dem dog op de i det store hav! 

 

Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi nu skal have endnu større møller, som vi ikke kan undgå at skal 

se på i døgnets 24 timer! 6 nye “stjerne” skal lyse i nattemørket. Vi er ganske vist blevet informeret 

om, at det røde lys på møllernes top ikke længere er så stærkt, men det skal jo være stærkt nok til at 

kunne ses, ellers ville det jo slet ikke være nødvendigt at have lyset i toppen af møllerne. Og så er 

det bare, at jeg har ganske svært ved at tro, at lyset ikke kan ses på lang afstand. 

 

Hvorfor vi skal have så store møller på land, hvor de er helt enormt generende for folk og fæ i 

nærheden af dem og grimt at se på for alle andre, og ikke i havområder, hvor de dog kun ses fra den 

ene side, er mig meget svært at forstå. 

 

Det ville klæde vores kommune, at tage hensyn til de mange føromtalte fredede og naturbeskyttede 

områder, der er i vores kommune ved ikke at tillade opførelsen af disse enorme vindmøller, som vil 

være en sand øjebæ at leve med for alle os, der bor her. 

 

Og så er det ikke kun borgere i vores egen kommune, der rammes af øjebæen! Eftersom møllerne i 

Hornum tydeligt ses fra de omkringliggende kommuner, mener jeg, det vil være overordentligt 

uansvarligt at tillade at opføre 6 kæmpemøller, som store dele af Himmerland så må døjes med 

synet af.  

 

Jeg bor på g er stærkt bekymret for, hvad min udsigt fra min ellers 

liebhaveru msmæglere og kommunens egne vurderingsfolk - de vil jo gerne 

hente skattekronerne!) fremover bliver. Jeg bor her netop pga af min udsigt. Selvom jeg henter 

skattekronerne i Aarhus hver dag, har jeg valgt at blive boende på denne fantastiske matriket - der 

kunne sagtens tænkes, jeg vælger at flytte, hvis jeg kommer til at se på 6 kæmpevindmøller fra min 

stue og have. Hvis jeg da så ellers til den tid kan sælge. 

 

Kan jeg bede om en visualisering fra min adresse, tak. 

 

I håber om at min indsigelse imødekommes, 
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Med venlig hilsen 
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Kære vesthimmerlands kommune 

Vi er et ungt par fra Ukraine der nu har boet her i Gundersted i 9 år. 

Vi synes det godt at bo her og vi har fået en del nye venner og bekendte imellem dem som bor her.  

Her er rart at bo og det er godt og trykt for vores lille datter på 4 år at vokse op.  

Vi synes det er en meget dårlig ide, hvis der kommer store vindmøller lige uden for vores hus. De er 

måske langt væk, kun ca. 2 km, men vi er sikker på de vil blive meget store at se på fra vores 

vindue til haven. Vi er sikker på at vi vil komme til at høre dem også når de drejer rundt. Så vil det 

ikke være rart at sidde i haven og grille om sommeren. Vi ved fra mange undersøgelser at det ikke 

er sundt for børn og voksne med sådan lavfrekvent støj. Derfor er vi meget bekymret for dette i 

forhold til vores datter og vores måske kommende børn.  

Vi håber man i kommunen finder andre løsninger og stemmer nej til vindmøllerne i Bjørnstrup.  

Med venlig hilsen 
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Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan  
og miljøvurdering 

 
 

Planens nr. KP17-301-023 

Planens titel Vindmølleplanlægning ved Bjørnstrup 

Dato 19.03.2021 Planlæggere 

Jakob Hasselgreen/ 

Kim Stadsvold/ 
Gitte Østergaard 

Sørensen 

 
 

  
  

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 

Indhentet som del 
af fodebat 

  

Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

19. marts   

Deadline for første udkast 26. marts   

Deadline for endeligt udkast 16. april   

Intern høring i kommunen, evt. screening (3 
uger) 

19. april – 10. maj   

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

   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast 

   

Deadline til dagsorden 19. maj   

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 31.maj 

ØK 9. juni 

BY 17. juni 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

21. juni   

Offentlig høring (11 uger grundet 
sommerferie) 

21. juni – 6. 
september 

  

Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

6. september – 15. 
oktober 
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Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden 18. oktober   

Politisk behandling af endelig plan TMU 1. november 

ØK 11. november 

BY 26. november 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse 1. december   

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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Fra: Emilie Sonne Uhlott [esu@urland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]

Cc: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk];Ida Iversen
Engelund [iden@hofor.dk];Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk];Christian Achermann [cha@urland.dk]

Sendt dato: 26-03-2021 20:33
Modtaget Dato: 26-03-2021 20:33
Vedrørende: Vindmøller ved Bjørnstrup - første udkast til plandokumenter og miljøundersøgelser
Vedhæftninger: image001_1509.png

Hej Jakob
 
Vedr. planproces for Vindmøller ved Bjørnstrup.
Iht. den udsendte tidsplan fra Vesthimmerlands Kommune sender jeg her første udkast til:

Lokalplanforslag
Forslag til kommuneplantillæg
Miljørapport for planerne

 
Lokalplanforslag og kommuneplantillæg er udarbejdet i Umbraco og bør være tilgængeligt på DKPLAN.
 
Desuden fremsendes:

Miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Bjørnstrup
Visualiseringsrapport
Ikke-teknisk resumé

 
Følgende dokumenter kan hentes via følgende link til WeTransfer:

 
Første udkast til lokalplanforslag
Første udkast til miljørapport for planerne
Miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Bjørnstrup
Visualiseringsrapport
Ikke-teknisk resumé

 
 
 
Jeg kan fanges på telefonen mandag-onsdag i næste uge.
 
God weekend,
 
De bedste hilsner
Emilie Sonne Uhlott
Projektleder og rådgiver
Tl f.: 28 71 70 60 | esu@urland.dk   

Urland Aps.|Otto Busses Vej 5, 2. sal | DK - 2450 København SV | www.urland.dk
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Fra: Emilie Sonne Uhlott [esu@urland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]

Cc: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk];Ida Iversen
Engelund [iden@hofor.dk];Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk];Christian Achermann [cha@urland.dk]

Sendt dato: 26-03-2021 20:33
Modtaget Dato: 26-03-2021 20:33
Vedrørende: Vindmøller ved Bjørnstrup - første udkast til plandokumenter og miljøundersøgelser
Vedhæftninger: image001_1335.png

Hej Jakob
 
Vedr. planproces for Vindmøller ved Bjørnstrup.
Iht. den udsendte tidsplan fra Vesthimmerlands Kommune sender jeg her første udkast til:

Lokalplanforslag
Forslag til kommuneplantillæg
Miljørapport for planerne

 
Lokalplanforslag og kommuneplantillæg er udarbejdet i Umbraco og bør være tilgængeligt på DKPLAN.
 
Desuden fremsendes:

Miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Bjørnstrup
Visualiseringsrapport
Ikke-teknisk resumé

 
Følgende dokumenter kan hentes via følgende link til WeTransfer:

 
Første udkast til lokalplanforslag
Første udkast til miljørapport for planerne
Miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Bjørnstrup
Visualiseringsrapport
Ikke-teknisk resumé

 
 
 
Jeg kan fanges på telefonen mandag-onsdag i næste uge.
 
God weekend,
 
De bedste hilsner
Emilie Sonne Uhlott
Projektleder og rådgiver
Tl f.: 28 71 70 60 | esu@urland.dk   

Urland Aps.|Otto Busses Vej 5, 2. sal | DK - 2450 København SV | www.urland.dk
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Cc: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 08-04-2021 17:46
Modtaget Dato: 08-04-2021 17:46
Vedrørende: Revideret tidsplan Vindmøller Bjørnstrup
Vedhæftninger: Revideret tidsplan.docx

image001_10787.gif

Hej Henrik,
 
Som vi kort talte om, har Kim og jeg finpudset tidsplanen for vindmølleprojektet i Bjørnstrup (se vedhæftede).
 
Der er blot tale om mindre justeringer i forhold til milepæle i tidsplanen. Der er ikke sket ændringer i det overordnede projektforløb. Dvs.
deadlines for politiskbehandlinger og høring mm. er stadig de samme.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Udviklingskonsulent
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail JHAS@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 08.04.2021  Planlæggere 
Jakob Hasselgreen/ 

Kim Stadsvold 

 
 

  
  

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 

Indhentet som del 
af fordebat 

  

Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

19. marts   

Deadline for første udkast 26. marts   

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

8. april   

Forvaltningens interne bemærkninger 30. april   

Jakob & Kim opsamling på interne 
bemærkninger 

1. maj – 6. maj   

Overlevering af interne bemærkninger til 
Urland 

7. maj   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast hos Urland 

7. maj - 14. maj   

Dagsordenspunkt 14. maj – 19. maj   

Deadline til dagsorden 19. maj   

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 31.maj 

ØK 9. juni 

BY 17. juni 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

21. juni   

Offentlig høring (11 uger grundet 
sommerferie) 

21. juni – 6. 
september 
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Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

6. september – 15. 
oktober 

  

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden 18. oktober   

Politisk behandling af endelig plan TMU 1. november 

ØK 11. november 

BY 26. november 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse 1. december   

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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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til:
Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];Jan Flindt [jfl@vesthimmerland.dk];'Emilie Sonne Uhlott (esu@urland.dk)'
[esu@urland.dk];Søren Nordahl Hansen [sorh@vesthimmerland.dk];Knud Erik Hansen
[keh@vesthimmerland.dk];Gitte Østergaard Sørensen [goso@vesthimmerland.dk];Anders Gade
[agad@vesthimmerland.dk]

Sendt dato: 09-04-2021 09:26
Modtaget Dato: 09-04-2021 09:26
Vedrørende: Revideret tidsplan for vindmøller i Bjørnstrup
Vedhæftninger: Revideret tidsplan-08-04-2021_0.pdf

image001_10788.gif

Hej alle,
 
Som opfølgning på mødet i går får i her den reviderede tidsplan for projektet.
 
Som vi talte om i går er der ikke sket ændringer i de overordnede deadlines, men blot mindre justeringer/ udpensling af milepæle i
forbindelse med den interne høring af planer og rapporter.  
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Udviklingskonsulent
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail JHAS@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 08.04.2021  Planlæggere 
Jakob Hasselgreen/ 

Kim Stadsvold 

 
 

  
  

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 

Indhentet som del 

af fordebat 

  

Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

19. marts   

Deadline for første udkast 26. marts   

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

8. april   

Forvaltningens interne bemærkninger 30. april   

Jakob & Kim opsamling på interne 
bemærkninger 

1. maj – 6. maj   

Overlevering af interne bemærkninger til 
Urland 

7. maj   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast hos Urland 

7. maj - 14. maj   

Dagsordenspunkt 14. maj – 19. maj   

Deadline til dagsorden 19. maj   

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 31.maj 

ØK 9. juni 

BY 17. juni 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

21. juni   

Offentlig høring (11 uger grundet 
sommerferie) 

21. juni – 6. 
september 
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Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

6. september – 15. 
oktober 

  

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden 18. oktober   

Politisk behandling af endelig plan TMU 1. november 

ØK 11. november 

BY 26. november 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse 1. december   

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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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til:
Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];Jan Flindt [jfl@vesthimmerland.dk];'Emilie Sonne Uhlott (esu@urland.dk)'
[esu@urland.dk];Søren Nordahl Hansen [sorh@vesthimmerland.dk];Knud Erik Hansen
[keh@vesthimmerland.dk];Gitte Østergaard Sørensen [goso@vesthimmerland.dk];Anders Gade
[agad@vesthimmerland.dk]

Sendt dato: 09-04-2021 09:26
Modtaget Dato: 09-04-2021 09:26
Vedrørende: Revideret tidsplan for vindmøller i Bjørnstrup
Vedhæftninger: Revideret tidsplan-08-04-2021_2.pdf

image001_12274.gif

Hej alle,
 
Som opfølgning på mødet i går får i her den reviderede tidsplan for projektet.
 
Som vi talte om i går er der ikke sket ændringer i de overordnede deadlines, men blot mindre justeringer/ udpensling af milepæle i
forbindelse med den interne høring af planer og rapporter.  
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Udviklingskonsulent
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail JHAS@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 08.04.2021  Planlæggere 
Jakob Hasselgreen/ 

Kim Stadsvold 

 
 

  
  

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 

Indhentet som del 

af fordebat 

  

Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

19. marts   

Deadline for første udkast 26. marts   

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

8. april   

Forvaltningens interne bemærkninger 30. april   

Jakob & Kim opsamling på interne 
bemærkninger 

1. maj – 6. maj   

Overlevering af interne bemærkninger til 
Urland 

7. maj   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast hos Urland 

7. maj - 14. maj   

Dagsordenspunkt 14. maj – 19. maj   

Deadline til dagsorden 19. maj   

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 31.maj 

ØK 9. juni 

BY 17. juni 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

21. juni   

Offentlig høring (11 uger grundet 
sommerferie) 

21. juni – 6. 
september 
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Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

6. september – 15. 
oktober 

  

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden 18. oktober   

Politisk behandling af endelig plan TMU 1. november 

ØK 11. november 

BY 26. november 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse 1. december   

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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Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan  
og miljøvurdering 

 
 

Planens nr.  

Planens titel Vindmølleplanlægning ved Bjørnstrup 

Dato 08.04.2021  Planlæggere 
Jakob Hasselgreen/ 

Kim Stadsvold 

 
 

  
  

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 

Indhentet som del 

af fordebat 

  

Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

19. marts   

Deadline for første udkast 26. marts   

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

8. april   

Forvaltningens interne bemærkninger 30. april   

Jakob & Kim opsamling på interne 
bemærkninger 

1. maj – 6. maj   

Overlevering af interne bemærkninger til 
Urland 

7. maj   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast hos Urland 

7. maj - 14. maj   

Dagsordenspunkt 14. maj – 19. maj   

Deadline til dagsorden 19. maj   

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 31.maj 

ØK 9. juni 

BY 17. juni 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

21. juni   

Offentlig høring (11 uger grundet 
sommerferie) 

21. juni – 6. 
september 
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Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

6. september – 15. 
oktober 

  

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden 18. oktober   

Politisk behandling af endelig plan TMU 1. november 

ØK 11. november 

BY 26. november 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse 1. december   

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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Fra: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]
Til: Emilie Sonne Uhlott (esu@urland.dk) [esu@urland.dk]
Cc: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 23-04-2021 11:00
Modtaget Dato: 23-04-2021 11:00
Vedrørende: Kontaktliste i Vesthimmerlands Kommune - Bjørnstrup-møllerne
Vedhæftninger: image001_1440.gif

Hej Emilie – her de kontaktoplysninger jeg har fået
 
Søren Nordahl Hansen:
Tlf.nr. 99 66 71 03
E-mail: sorh@vesthimmerland.dk
Mit fagområde er alt inden for naturbeskyttelse, bilag IV-arter (flagermus mv.) og Natura 2000
 
Gitte Sørensen
goso@vesthimmerland.dk
Telefon: 91166578
 
Støj
Skygge
Midlertidige tilladelser (inden anlægsarbejdet går i gang) til:
•                Bygge og anlægsarbejde ved nedrivning
•                Knusning af bygge- og anlægsaffald
 
Affald
•                Herunder anmeldelse af affaldsscreeninger ved nedrivning af bygninger (min kollega Jeanette Aas)
 
VVM-generelt
 
 
Med venlig hilsen

Kim Stadsvold
Seniorplanlægger
Team Plan

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7129
2932 4703 

kst@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

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