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8364432#0 - VSHeidi
Kvitteringsmail
til Viborg
Stiftsøvrighed for m
Fra:
Højriis Poulsen
[hpou@vesthimmerland.dk]
Til:
Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
30-08-2021 08:36
Modtaget Dato: 30-08-2021 08:36
Vedrørende: VS: Kvitteringsmail til Viborg Stiftsøvrighed for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup
Vedhæftninger: 202171 - Til Vesthimmerlands kommune vedr. lokalplan nr. 1112 Vindmøller Bjørnstrup_5.pdf

Godmorgen Jakob
Jeg håber, at du har haft en god ferie. Du får lige denne indsigelse (hvis ikke du har fået den) som velkommen tilbage :)
Med venlig hilsen
Heidi Højriis Poulsen
Lokalplanlægger
Team Plan
Teknik- og Økonomiforvaltning
Direkte telefon 9966 7255
E-mail hpou@vesthimmerland.dk
Vesthimmerlands Kommune
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Vesthimmerlands Kommune [mailto:kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt: 19. august 2021 11:57
Til: Heidi Højriis Poulsen
Emne: Kvitteringsmail til Viborg Stiftsøvrighed for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup
Kommunen kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup.
Din Kommentar er modtaget d. 19-08-2021 11:57:00
------------------------------------------------------------------------------------Indgivet indsigelse/bemærkning d. 19-08-2021 11:57:00
Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning:
Navn: Viborg Stiftsøvrighed
Adresse: Domkirkestræde 1
Postnr: 8800
By: Viborg
Tlf: 86620911
Email: kmvib@km.dk
Emne: Lokalplan nr. 1112, Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold:
Til Vesthimmerlands kommune.
Se venligst vedlagte indsigelser mod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Vedhæftede filer:
202171 - Til Vesthimmerlands kommune vedr. lokalplan nr. 1112 Vindmøller
Bjørnstrup.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202171 - Til Vesthimmerlands kommune vedr. lokalplan nr.
1112 Vindmøller Bjørnstrup.pdf

1

Brevdato

19-08-2021

Afsender

Viborg Stift (KMVIB@KM.DK)

Modtagere
Akttitel

Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112,
Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune

Identifikationsnummer

1499843

Versionsnummer

1

Ansvarlig

Anne Brøndum Breinhild

Vedlagte dokumenter

Aktdokument
Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112,
Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune
Udtalelse menighedsråd - vindmøller
Udtalelse Opstilling af vindmøller
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19. aug 2021

-- AKT 1499843 -- BILAG 1 -- [ Aktdokument ] --

Til Vesthimmerlands kommune
Se venligst vedlagte indsigelser mod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
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-- AKT 1499843 -- BILAG 2 -- [ Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112, Vindmøller Bjørnstrup, Vest… --

VIBORG STIFTSØVRIGHED
Viborg, den 19. august 2021
Akt nr. 1499843
/ANBR

Til Vesthimmerlands kommune

Indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune

Viborg Stiftsøvrighed skal hermed fremsætte indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved
Bjørnstrup, udarbejdet af Vesthimmerlands kommune.
Indsigelsen fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 3 med opsættende virkning.
Lokalplanen kan således ikke vedtages endeligt, førend der er opnået enighed med
Stiftsøvrigheden om de nødvendige ændringer jf. planlovens § 28.
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 3 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, en
lokalplan ikke er i overensstemmelse med nationale interesser.
Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse er begrundet i følgende forhold:


Lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, herunder
at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk
pejlemærke i det åbne landskab.

Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af forslag til lokalplan 1112, Vindmøller
ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted
menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet dette brev.

Etablering af vindmøller
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering
af vindmøller ved Bjørnstrup.
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke.
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke,
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted
kirke.
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården.
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl.
bygningsinspektør.

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk
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Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten

Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”.
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed
Gundersted Kirke.
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse
i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale
interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt
kulturmiljø.
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til
kirkebygninger og kirkegårde, ligesom det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med
stifternes kirker og kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 1172 af 19.
september 2016.
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Med venlig hilsen

Anne Brøndum Breinhild
stiftsfuldmægtig
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-- AKT 1499843 -- BILAG 3 -- [ Udtalelse menighedsråd - vindmøller ] --
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-- AKT 1499843 -- BILAG 4 -- [ Udtalelse Opstilling af vindmøller ] --

Viborg Stift
Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Att.: Anne Brøndum Breinhild
Gundersted, Blære og Ejdrup Kirker
Vesthimmerlands Provsti
Viborg Stift
Deres ref.: STPR F2: 1453473

Aarhus den 5. juli 2021

Vedr. Opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune
Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for lokalplan nr. 1112 samt
miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune.
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås placeret på en
ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca.
2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke.
Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal omkring Gundersted Kirke er
omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne
arealer indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn.
Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine uforstyrrede kig til kirken, som
vil blive væsentligt berørt af forslaget om opstilling af vindmøller. I Bilag 1: Visualisering 21 side 61,
Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken.
Vindmøllevingerne vil komme til at stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet,
hvilket er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil vindmøllerne jf.
visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod syd og således forstyrre oplevelsen af ro og
visuel forbindelse med det omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården.
Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende:
”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne omkringkirken, ikke opføres
bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i
landskabet og (lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.”
Følgende konkluderes:
”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt påvirke oplevelsen af kirken og
lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at have noget med placering af vindmøller inden for
fjernbeskyttelseszonen at gøre.”
Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og derfor forekommer
konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af
fjernbeskyttelseszonen. Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone.
Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller indenfor fjernbeskyttelseszonen,
og det kan på baggrund af de fremsendte visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret
udenfor for fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør opføres som foreslået.
Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor det ikke forventes at
vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få
væsentlig indvirkning på kirken. Men som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget
synlige set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de nuværende vindmøller,
hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener.
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INT MVL / KBI 0288-01

1/2

Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke noget at bemærke hertil.
På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg på baggrund af ovenstående
bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til
opretholdes af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.

Venlig hilsen
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S

Mette Viuf Larsen, Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør

Skrivelsen er fremsendt pr. mail til:
Viborg Stift, kmvib@km.dk
INT MVL / KBI 0288-01
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8364429#0 - VSpost
Indsigelse
mod kommuneplantillæg KP17-301-023 V
Fra:
[post@vesthimmerland.dk]
Til:
Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
03-09-2021 12:47
Modtaget Dato: 03-09-2021 12:47
Vedrørende: VS: Indsigelse mod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Vedhæftninger: Signaturbevis_1748.txt

Indsigelse KP17-301-023 Vesthimmerland Kommune_0.pdf
Til Bolig- og Planstyrelsen vedr. anmodning om indsigelse, jf. § 29, stk. 1 i planloven_0.pdf
Til Kirkeministeriet, vedr. indsigelse imod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup.pdf
Denne mail er videresendt fra komunens hovedpostkasse
Fra: Eva Holm [mailto:EvaHol@erst.dk]
Sendt: 3. september 2021 12:44
Til: post
Cc: Morten Heinemann; Martin Martensen-Larsen; Christina Aagesen
Emne: Indsigelse mod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup

Til Vesthimmerland Kommune
Efter anmodning fra Kirkeministeriet fremsendes hermed indsigelse mod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup.
Jeres kontaktperson i Bolig- og Planstyrelsen er Morten Heinemann, som kan kontaktes på morhei@erst.dk eller 35 29 14 93.
I bedes kvittere for modtagelsen.
Med venlig hilsen
Eva Holm
Bolig- og Planstyrelsen
Landsplanlægning og tilsyn
Direkte: 3529 1826
E-mail: EvaHol@erst.dk
INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET

Bolig- og Planstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig, og behandler oplysningerne efter de gældende regler.
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Vesthimmerland Kommune
Teknik og Miljø
post@vesthimmerland.dk

3. september 2021
Sagsnr.: 2021-12549
/NanSon

Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg KP17-301-023 -Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune
Vesthimmerland Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg KP17-301023 i offentlig høring i perioden 21. juni til 6. september 2021.
BOLIG- OG PLA NSTYRELS EN

Bolig- og Planstyrelsen har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29,
stk. 1, hvis et forslag til kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med de
nationale interesser1.
Bolig- og Planstyrelsen fremsætter hermed indsigelse efter planlovens § 29, stk.
12 , på vegne af Viborg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet mod forslag til kommuneplantillæg KP17-301-023. Indsigelsen er begrundet med, at tillægget vurderes
at være i strid med følgende forhold, som uddybes i det efterfølgende:
- Bevaring af kulturarven (punkt 3.3 i oversigten over nationale interesser).
Indsigelse efter planlovens § 29 har den virkning, at planforslagene først kan
vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Bolig- og Planstyrelsen skriftligt
har frafaldet indsigelsen.
Bolig- og Planstyrelsen deltager gerne i dialog med kommunen sammen med Viborg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet med henblik på at uddybe baggrunden for
indsigelsen, samt drøfte om planforslaget kan gennemføres uden at være i strid
med de nationale interesser. Til orientering vedlægges indsigelsen fra Kirkeministeriet, samt anmodningen herom fra Viborg Stiftsøvrighed, som Bolig- og
Planstyrelsen har modtaget.
Begrundelse for indsigelsen
Ifølge pkt. 3.3 i ”Oversigt over nationale interesser”, skal kommuneplanlægningen ske i overensstemmelse med kirkerne som markante kulturhistoriske kendingsmærker i landskabet, og kommunerne skal sikre indsynet til og udsynet fra
kirkerne. Kommunerne skal gennem de udpegede kirkebeskyttelsesområder bidrage til at sikre, at kirkerne bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet
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Erhvervsministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer
af en kommuneplan ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg
eller regler og beslutninger efter § 3. Erhvervsministerens opgaver vedr. planloven er ved kongelig resolution
af 21. januar 2021 overført til Indenrigs- og Boligministeriet.
2
Indsigelsen har hjemmel i planlovens § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 af lov om
planlægning.

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET

2/2

og respekteres i den kommunale planlægning, eksempelvis når der planlægges
for vindmøller, der er synlige på lang afstand.
Baggrunden for indsigelsen er det forhold, at kommuneplantillægget KP17-301023 muliggør opstilling af 6 vindmøller på en ret linje i nordøst-sydvest gående
retning, med en totalhøjde på 150 m, der vurderes at være skæmmende visuelt
og visuelt forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke. Kommuneplantillægget vurderes derfor at være i strid med den nationale interesse. Det bemærkes
desuden, at vindmøllerne er placeret indenfor fjernbeskyttelseszonen.
Det fremgår endvidere af § 1, pkt. 3, i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september
2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at Stiftsøvrigheden har
pligt til at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegårde, samt af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 2016 § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal søge at forhindre, at kirkens og
kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende måde.
Den kgl. Bygningsinspektør har udtalt sig i overensstemmelse med Viborg
Stiftsøvrigheds vurdering af kommunalplantillæggets strid med hensynet til
indsyn til Gundersted Kirke, samt i tillæg dertil tilføjet, at der for Ejdrup Kirke
ligeledes vil være en væsentlig visuel påvirkning af vindmøllerne.
Bolig- og Planstyrelsen og Viborg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet står naturligvis til rådighed for drøftelse af indsigelsen.
Med venlig hilsen

Christina Aagesen
Kontorchef
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Bolig- og Planstyrelsen
planloven@erst.dk

Kirkeministeriet anmoder herved Bolig- og Planstyrelsen om at gøre indsigelse
efter planlovens § 29, stk. 1, mod Vesthimmerlands kommunes forslag til
kommuneplantillæg KP17-301-023.

Frederiksholms
Kanal
2121
Frederiksholms
Kanal
1220
København
Postboks
2123 K

Anmodningen indgives på baggrund af vedlagte brev af 6. juli 2021 fra Viborg
stiftsøvrighed, hvori der henvises til udtalelser fra henholdsvis den kgl.
bygningsinspektør Mette Viuf Larsen af 5. juli 2021 og Ulstrup-Gundersted
Sogns Menighedsråd af 30. juni 2021.

Telefax 3392 3913

Baggrunden for indsigelsen er det forhold, at kommuneplantillægget muliggør
opstilling af 6 stk. vindmøller på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning
og med en totalhøjde på 150 m, der vurderes at være skæmmende og visuelt
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke.
Stiftsøvrigheden bemærker:
Viborg Stiftsøvrigheds anmodning om indsigelsen er begrundet i følgende
forhold:
Kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale interesse i at bevare
kulturarven, herunder at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som
fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.
……
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har
planlagt etablering af vindmøller ved Bjørnstrup.
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter,
der foreslås placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det
planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for
Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke.
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende
og visuelt forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge
oplevelsen af den fritliggende kirke, ligesom menighedsrådet også påpeger, at
møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted kirke.
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til
den nærliggende Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil
forstyrre udsynet fra kirkegården.
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til
udtalelsen fra den kgl. bygningsinspektør.
…….
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke
forstyrrende for oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye
14
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henvendelse til Kirkeministeriet

Dato: 14. juli 2021

vindmøller vil også være markant synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod
det omgivende åbne land syd for kirken”.
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte
billede, at vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i
området, herunder i særdeleshed Gundersted Kirke.
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til kommunetillæg nr. 301-023 er i strid
med den nationale interesse i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i
Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning, og
området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt kulturmiljø.
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at
sikre, at der i henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september
2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en
forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegårde.
Ligesom det følger af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 2016 om
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal
søge at forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller
bruges på skæmmende måde.
Den kgl. bygningsinspektør bemærker:
Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for
lokalplan nr. 1112 samt miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller
ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune.
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter,
der foreslås placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det
planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for
Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke.
Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal
omkring Gundersted Kirke er omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker.
Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne arealer
indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn.
Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine
uforstyrrede kig til kirken, som vil blive væsentligt berørt af forslaget om
opstilling af vindmøller.
I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at
de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt forstyrrende for indsynet
til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken. Vindmøllevingerne vil komme til at
stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, hvilket
er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil
vindmøllerne jf. visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod
syd og således forstyrre oplevelsen af ro og visuel forbindelse med det
omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården.
Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende:
”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne
omkringkirken, ikke opføres bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er
15
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sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og
(lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.”
Følgende konkluderes:
”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt
påvirke oplevelsen af kirken og lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at
have noget med placering af vindmøller inden for fjernbeskyttelseszonen at gøre.”
Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og
derfor forekommer konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret
hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af fjernbeskyttelseszonen.
Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone.
Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller
indenfor fjernbeskyttelseszonen, og det kan på baggrund af de fremsendte
visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret udenfor for
fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør
opføres som foreslået.
Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor
det ikke forventes at vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side
25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få væsentlig indvirkning på kirken. Men
som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget synlige
set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de
nuværende vindmøller, hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener.
Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke
noget at bemærke hertil.
På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg
på baggrund af ovenstående bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse
mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til opretholdes af Gundersted
Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.
Ulstrup-Gundersted Sogns Menighedsråd bemærker:
Overordnet føler vi os meget usikre over for den store udvidelse af lokalplanen for
området (oprindelige plan fra 2017), og de fremtidige konsekvenser for området.
Det er et meget stort indgreb i et kultur/naturområde, som er en væsentlig del af
Gundersted Kirkes nærområde og historie.
Vi vil også påpege, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted
Kirke set nord fra. I ”Miljøkonsekvensrapport – Bjørnstrup” påpeges det tydeligt
på side 85, hvor der står at selv ved en reduktion af antallet af møller til 4 (fjerne
de 2 der står i fjernbeskyttelseszonen) vil stadig være markant synlige bag
kirkebygningen”.
Det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med stifternes kirker og
kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr.
1172 af 19. september 2016.
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Med venlig hilsen
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Martin Martensen-Larsen
Fuldmægtig

Kopi til:
Viborg stiftsøvrighed
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VIBORG STIFTSØVRIGHED
Viborg, den 6. juli 2021
Akt nr. 1471163
/ANBR

Kirkeministeriet

Indsigelse imod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands
kommune

Viborg Stiftsøvrighed skal hermed anmode Kirkeministeriet om at fremsætte indsigelse imod
kommuneplantillæg KP17-301-023 udarbejdet af Vesthimmerlands kommune.
Indsigelse fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 1.
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 1 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, et
kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med nationale interesser.
Viborg Stiftsøvrigheds anmodning om indsigelsen er begrundet i følgende forhold:


kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven,
herunder at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende
kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.

Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af kommuneplantillæg KP17-301-023
samt tilhørende forslag til lokalplan 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den
kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet
dette brev.
Etablering af vindmøller
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering
af vindmøller ved Bjørnstrup.
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke.
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke,
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted
kirke.
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården.
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl.
bygningsinspektør.

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk
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Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten

Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”.
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed
Gundersted Kirke.
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale
interesse i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over
nationale interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et
værdifuldt kulturmiljø.
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til
kirkebygninger og kirkegårde. Ligesom det følger af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september
2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal søge at
forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende
måde.
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Med baggrund i ovenstående skal Viborg Stiftsøvrighed anmode kirkeministeriet om at fremsende
indsigelse til Vesthimmerlands kommune mod kommuneplantillægget.
Vi kan endvidere oplyse, at Viborg Stiftsøvrighed selv sender en indsigelse til Vesthimmerlands
kommune mod forslag til lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.

Med venlig hilsen

Anne Brøndum Breinhild
stiftsfuldmægtig
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Fra:

Kære Anne Brøndum
Vi har tidligere talt om, at der skulle sættes et møde op hvor vi kan få drøftet Stiftets indsigelse til Vesthimmerlands Kommunes
vindmølleprojekt i Bjørnstrup.
Det er endelig lykkedes mig, få fundet et par dage hvor det er muligt at tromme folk sammen. Umiddelbart er nedenstående datoer de
bedste muligheder:
29. oktober i tidsrummet 08.00 – 11.00
11. november hele dagen
18. november inden kl. 15.00
Den 29. oktober vil helt klart være at foretrække fra Vesthimmerlands kommunes side.
Lad mig høre om det kan passe ind i jeres kalender. Hvis ikke må i meget gerne vende tilbage med nogle alternativer.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Kære Jakob
Tak for det fremsendte.
Den 29. oktober er ikke mulig for os desværre.
Vi har yderligere den udfordring, at vi skal have vores konsulent, den kgl. bygningsinspektør, med til mødet, så datoen skal også passe for hende.
Jeg skal nok vende tilbage hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 12. oktober 2021 13:25
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne Brøndum
Vi har tidligere talt om, at der skulle sættes et møde op hvor vi kan få drøftet Stiftets indsigelse til Vesthimmerlands Kommunes
vindmølleprojekt i Bjørnstrup.
Det er endelig lykkedes mig, få fundet et par dage hvor det er muligt at tromme folk sammen. Umiddelbart er nedenstående datoer de
bedste muligheder:
29. oktober i tidsrummet 08.00 – 11.00
11. november hele dagen
18. november inden kl. 15.00
Den 29. oktober vil helt klart være at foretrække fra Vesthimmerlands kommunes side.
Lad mig høre om det kan passe ind i jeres kalender. Hvis ikke må i meget gerne vende tilbage med nogle alternativer.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Certifikat fundet
: Ja
Certifikatindehaver:
SERIALNUMBER=CVR:27206808-UID:79342584 + CN=Folkekirkens It - SepoTunnel,
O=Folkekirkens It // CVR:27206808, C=DK
Certifikatudsteder:
CN=TRUST2408 OCES CA III, O=TRUST2408, C=DK
Dato for modtagelse
: Wed Oct 13 15:31:53 CEST 2021
Dato for signaturkontrol
: Wed Oct 13 15:32:56 CEST 2021
Resultat af signaturkontrol
Var meddelelsen uændret?
Var meddelelsen krypteret?
Var certifikatet gyldigt?
Var certifikatet revokeret?
Var certifikatet betroet?

27

: OK
:Ja
: Ja, S/MIME/2048bit
: Ja
: Nej
: Ja

8364428#0 - SVJakob
MødeHasselgreen
ang. Viborg
Stifts indsigelse mod vindmøll
[/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE
ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]
Til:
'Anne Brøndum Breinhild' [ANBR@km.dk]
Sendt dato:
14-10-2021 15:00
Modtaget Dato: 14-10-2021 15:00
Vedrørende: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Vedhæftninger: image001_2064.png
image002_1413.png
image003_1584.gif

Fra:

Kære Anne
Såfremt i har forslag til alternative datoer end de fremsendte, må i meget gerne komme med dem. Så kigger jeg på hvad der kan laves af
kalendergymnastik.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
9966
Mobiltelefon
23712062
E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Anne Brøndum Breinhild [mailto:ANBR@km.dk]
Sendt: 13. oktober 2021 15:33
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Jakob
Tak for det fremsendte.
Den 29. oktober er ikke mulig for os desværre.
Vi har yderligere den udfordring, at vi skal have vores konsulent, den kgl. bygningsinspektør, med til mødet, så datoen skal også passe for hende.
Jeg skal nok vende tilbage hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 12. oktober 2021 13:25
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne Brøndum
Vi har tidligere talt om, at der skulle sættes et møde op hvor vi kan få drøftet Stiftets indsigelse til Vesthimmerlands Kommunes
vindmølleprojekt i Bjørnstrup.
Det er endelig lykkedes mig, få fundet et par dage hvor det er muligt at tromme folk sammen. Umiddelbart er nedenstående datoer de
bedste muligheder:
29. oktober i tidsrummet 08.00 – 11.00
11.
28 november hele dagen

18. november inden kl. 15.00
Den 29. oktober vil helt klart være at foretrække fra Vesthimmerlands kommunes side.
Lad mig høre om det kan passe ind i jeres kalender. Hvis ikke må i meget gerne vende tilbage med nogle alternativer.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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8364423#0 - SVAnne
Møde
ang. Viborg
Stifts
indsigelse mod vindmøll
Fra:
Brøndum
Breinhild
[ANBR@km.dk]
Til:
Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
27-10-2021 14:57
Modtaget Dato: 27-10-2021 14:57
Vedrørende: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Vedhæftninger: Signaturbevis_1746.txt

image001_2063.png
image002_1411.png
image003_1582.gif
Kære Jakob
Det ser ud til at den 11. november alligevel er en mulighed – vores konsulent skal dog kunne være i Århus kl. 15, hvis det stadig er muligt for jer?
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 14. oktober 2021 15:01
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne
Såfremt i har forslag til alternative datoer end de fremsendte, må i meget gerne komme med dem. Så kigger jeg på hvad der kan laves af
kalendergymnastik.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon

9966
23712062

E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Anne Brøndum Breinhild [mailto:ANBR@km.dk]
Sendt: 13. oktober 2021 15:33
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Jakob
Tak for det fremsendte.
Den 29. oktober er ikke mulig for os desværre.
Vi har yderligere den udfordring, at vi skal have vores konsulent, den kgl. bygningsinspektør, med til mødet, så datoen skal også passe for hende.
Jeg skal nok vende tilbage hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist
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Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 12. oktober 2021 13:25
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne Brøndum
Vi har tidligere talt om, at der skulle sættes et møde op hvor vi kan få drøftet Stiftets indsigelse til Vesthimmerlands Kommunes
vindmølleprojekt i Bjørnstrup.
Det er endelig lykkedes mig, få fundet et par dage hvor det er muligt at tromme folk sammen. Umiddelbart er nedenstående datoer de
bedste muligheder:
29. oktober i tidsrummet 08.00 – 11.00
11. november hele dagen
18. november inden kl. 15.00
Den 29. oktober vil helt klart være at foretrække fra Vesthimmerlands kommunes side.
Lad mig høre om det kan passe ind i jeres kalender. Hvis ikke må i meget gerne vende tilbage med nogle alternativer.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Certifikat fundet
: Ja
Certifikatindehaver:
SERIALNUMBER=CVR:27206808-UID:79342584 + CN=Folkekirkens It - SepoTunnel,
O=Folkekirkens It // CVR:27206808, C=DK
Certifikatudsteder:
CN=TRUST2408 OCES CA III, O=TRUST2408, C=DK
Dato for modtagelse
: Wed Oct 27 14:56:14 CEST 2021
Dato for signaturkontrol
: Wed Oct 27 14:57:17 CEST 2021
Resultat af signaturkontrol
Var meddelelsen uændret?
Var meddelelsen krypteret?
Var certifikatet gyldigt?
Var certifikatet revokeret?
Var certifikatet betroet?

38

: OK
:Ja
: Ja, S/MIME/2048bit
: Ja
: Nej
: Ja

8364422#0 - SVJakob
MødeHasselgreen
ang. Viborg
Stifts indsigelse mod vindmøll
[/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE
ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]
Til:
'Anne Brøndum Breinhild' [ANBR@km.dk]
Sendt dato:
28-10-2021 09:24
Modtaget Dato: 28-10-2021 09:24
Vedrørende: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Vedhæftninger: image001_2062.png
image002_1410.png
image003_1581.gif

Fra:

Kære Anne
Det lyder rigtigt godt.
Vil det passe ind i jeres program hvis udgangspunktet er kl. 10 – 12.00? Jeg tænker, at jeg sætter to timer af til det i kalenderen, så må vi
se hvor lang tid der er behov for.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
9966
Mobiltelefon
23712062
E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Anne Brøndum Breinhild [mailto:ANBR@km.dk]
Sendt: 27. oktober 2021 14:57
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Jakob
Det ser ud til at den 11. november alligevel er en mulighed – vores konsulent skal dog kunne være i Århus kl. 15, hvis det stadig er muligt for jer?
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 14. oktober 2021 15:01
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne
Såfremt i har forslag til alternative datoer end de fremsendte, må i meget gerne komme med dem. Så kigger jeg på hvad der kan laves af
kalendergymnastik.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
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9966
23712062

E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Anne Brøndum Breinhild [mailto:ANBR@km.dk]
Sendt: 13. oktober 2021 15:33
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Jakob
Tak for det fremsendte.
Den 29. oktober er ikke mulig for os desværre.
Vi har yderligere den udfordring, at vi skal have vores konsulent, den kgl. bygningsinspektør, med til mødet, så datoen skal også passe for hende.
Jeg skal nok vende tilbage hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 12. oktober 2021 13:25
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne Brøndum
Vi har tidligere talt om, at der skulle sættes et møde op hvor vi kan få drøftet Stiftets indsigelse til Vesthimmerlands Kommunes
vindmølleprojekt i Bjørnstrup.
Det er endelig lykkedes mig, få fundet et par dage hvor det er muligt at tromme folk sammen. Umiddelbart er nedenstående datoer de
bedste muligheder:
29. oktober i tidsrummet 08.00 – 11.00
11. november hele dagen
18. november inden kl. 15.00
Den 29. oktober vil helt klart være at foretrække fra Vesthimmerlands kommunes side.
Lad mig høre om det kan passe ind i jeres kalender. Hvis ikke må i meget gerne vende tilbage med nogle alternativer.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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8364421#0 - AutosvarMøde
ang.
Viborg[ANBR@km.dk]
Stifts indsigelse mod vin
Fra:
Anne BrÃ¸ndum
Breinhild
Til:
Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
28-10-2021 09:30
Modtaget Dato: 28-10-2021 09:30
VedrÃ¸rende: Autosvar:MÃ¸de ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmÃ¸ller i BjÃ¸rnstrup - Vesthimmerlands Kommune
VedhÃ¦ftninger: Signaturbevis_1745.txt
Jeg er ikke p Ã¥ ko n to ret
Jeg er tilb age den 2. n o vemb er.
Mails b liver ikke b esvaret eller videresen dt.
Med ven lig h ilsen
An n e B rein h ild
Ju rist
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Certifikat fundet
: Ja
Certifikatindehaver:
SERIALNUMBER=CVR:27206808-UID:79342584 + CN=Folkekirkens It - SepoTunnel,
O=Folkekirkens It // CVR:27206808, C=DK
Certifikatudsteder:
CN=TRUST2408 OCES CA III, O=TRUST2408, C=DK
Dato for modtagelse
: Thu Oct 28 09:29:17 CEST 2021
Dato for signaturkontrol
: Thu Oct 28 09:30:19 CEST 2021
Resultat af signaturkontrol
Var meddelelsen uændret?
Var meddelelsen krypteret?
Var certifikatet gyldigt?
Var certifikatet revokeret?
Var certifikatet betroet?

45

: OK
:Ja
: Ja, S/MIME/2048bit
: Ja
: Nej
: Ja

8364418#0 - SVAnne
Møde
ang. Viborg
Stifts
indsigelse mod vindmøll
Fra:
Brøndum
Breinhild
[ANBR@km.dk]
Til:
Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
03-11-2021 09:38
Modtaget Dato: 03-11-2021 09:38
Vedrørende: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Vedhæftninger: Signaturbevis_1743.txt

image001_2059.png
image002_1407.png
image003_1578.gif
Kære Jakob
Vi har sat tid af fra 10-12 den 11. november.
Hvor skal vi mødes? På kommunen eller ville I gerne ud til kirken?
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 28. oktober 2021 09:24
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne
Det lyder rigtigt godt.
Vil det passe ind i jeres program hvis udgangspunktet er kl. 10 – 12.00? Jeg tænker, at jeg sætter to timer af til det i kalenderen, så må vi
se hvor lang tid der er behov for.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
9966
Mobiltelefon
23712062
E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Anne Brøndum Breinhild [mailto:ANBR@km.dk]
Sendt: 27. oktober 2021 14:57
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Jakob
Det ser ud til at den 11. november alligevel er en mulighed – vores konsulent skal dog kunne være i Århus kl. 15, hvis det stadig er muligt for jer?
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
8800
46 Viborg

Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 14. oktober 2021 15:01
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne
Såfremt i har forslag til alternative datoer end de fremsendte, må i meget gerne komme med dem. Så kigger jeg på hvad der kan laves af
kalendergymnastik.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon

9966
23712062

E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Anne Brøndum Breinhild [mailto:ANBR@km.dk]
Sendt: 13. oktober 2021 15:33
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Jakob
Tak for det fremsendte.
Den 29. oktober er ikke mulig for os desværre.
Vi har yderligere den udfordring, at vi skal have vores konsulent, den kgl. bygningsinspektør, med til mødet, så datoen skal også passe for hende.
Jeg skal nok vende tilbage hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 12. oktober 2021 13:25
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne Brøndum
Vi har tidligere talt om, at der skulle sættes et møde op hvor vi kan få drøftet Stiftets indsigelse til Vesthimmerlands Kommunes
vindmølleprojekt i Bjørnstrup.
Det er endelig lykkedes mig, få fundet et par dage hvor det er muligt at tromme folk sammen. Umiddelbart er nedenstående datoer de
bedste muligheder:
29.
47 oktober i tidsrummet 08.00 – 11.00

11. november hele dagen
18. november inden kl. 15.00
Den 29. oktober vil helt klart være at foretrække fra Vesthimmerlands kommunes side.
Lad mig høre om det kan passe ind i jeres kalender. Hvis ikke må i meget gerne vende tilbage med nogle alternativer.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Certifikat fundet
: Ja
Certifikatindehaver:
SERIALNUMBER=CVR:27206808-UID:79342584 + CN=Folkekirkens It - SepoTunnel,
O=Folkekirkens It // CVR:27206808, C=DK
Certifikatudsteder:
CN=TRUST2408 OCES CA III, O=TRUST2408, C=DK
Dato for modtagelse
: Wed Nov 03 09:37:46 CET 2021
Dato for signaturkontrol
: Wed Nov 03 09:38:48 CET 2021
Resultat af signaturkontrol
Var meddelelsen uændret?
Var meddelelsen krypteret?
Var certifikatet gyldigt?
Var certifikatet revokeret?
Var certifikatet betroet?

52

: OK
:Ja
: Ja, S/MIME/2048bit
: Ja
: Nej
: Ja

8364420#0 - SVJakob
MødeHasselgreen
ang. Viborg
Stifts indsigelse mod vindmøll
[/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE
ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]
Til:
'Anne Brøndum Breinhild' [ANBR@km.dk]
Sendt dato:
03-11-2021 09:55
Modtaget Dato: 03-11-2021 09:55
Vedrørende: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Vedhæftninger: image001_2061.png
image002_1409.png
image003_1580.gif

Fra:

Kære Anne
Det lyder rigtigt godt.
Jeg skal lige have undersøgt hvad der er muligt i forhold til lokaler i forbindelse med Gundersted kirke. Alternativet vil være rådhuset i
Aars. Jeg vender tilbage hurtigst muligt.
Hvis du sender mig kontakt info på dem der deltager fra Stiftet, kan jeg lave en formel indkaldelse.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
9966
Mobiltelefon
23712062
E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Anne Brøndum Breinhild [mailto:ANBR@km.dk]
Sendt: 3. november 2021 09:39
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Jakob
Vi har sat tid af fra 10-12 den 11. november.
Hvor skal vi mødes? På kommunen eller ville I gerne ud til kirken?
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 28. oktober 2021 09:24
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne
Det lyder rigtigt godt.
Vil det passe ind i jeres program hvis udgangspunktet er kl. 10 – 12.00? Jeg tænker, at jeg sætter to timer af til det i kalenderen, så må vi
se hvor lang tid der er behov for.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
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Planlægger

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
9966
Mobiltelefon
23712062
E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Anne Brøndum Breinhild [mailto:ANBR@km.dk]
Sendt: 27. oktober 2021 14:57
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Jakob
Det ser ud til at den 11. november alligevel er en mulighed – vores konsulent skal dog kunne være i Århus kl. 15, hvis det stadig er muligt for jer?
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 14. oktober 2021 15:01
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne
Såfremt i har forslag til alternative datoer end de fremsendte, må i meget gerne komme med dem. Så kigger jeg på hvad der kan laves af
kalendergymnastik.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon

9966
23712062

E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Anne Brøndum Breinhild [mailto:ANBR@km.dk]
Sendt: 13. oktober 2021 15:33
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Jakob
Tak for det fremsendte.
Den 29. oktober er ikke mulig for os desværre.
Vi har yderligere den udfordring, at vi skal have vores konsulent, den kgl. bygningsinspektør, med til mødet, så datoen skal også passe for hende.
Jeg skal nok vende tilbage hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
54 Viborg
8800

Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 12. oktober 2021 13:25
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne Brøndum
Vi har tidligere talt om, at der skulle sættes et møde op hvor vi kan få drøftet Stiftets indsigelse til Vesthimmerlands Kommunes
vindmølleprojekt i Bjørnstrup.
Det er endelig lykkedes mig, få fundet et par dage hvor det er muligt at tromme folk sammen. Umiddelbart er nedenstående datoer de
bedste muligheder:
29. oktober i tidsrummet 08.00 – 11.00
11. november hele dagen
18. november inden kl. 15.00
Den 29. oktober vil helt klart være at foretrække fra Vesthimmerlands kommunes side.
Lad mig høre om det kan passe ind i jeres kalender. Hvis ikke må i meget gerne vende tilbage med nogle alternativer.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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8364419#0 - SVAnne
Møde
ang. Viborg
Stifts
indsigelse mod vindmøll
Fra:
Brøndum
Breinhild
[ANBR@km.dk]
Til:
Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
03-11-2021 10:49
Modtaget Dato: 03-11-2021 10:49
Vedrørende: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Vedhæftninger: Signaturbevis_1744.txt

image001_2060.png
image002_1408.png
image003_1579.gif
Kære Jakob
Det er så fint – vi afventer bare nærmere fra dig.
Fra stiftet møder kontorchef Bodil Abildgaard: bab@km.dk og jeg, ligesom den kgl. bygningsinspektør, Mette Viuf Larsen også kommer: kbi@vmb-arkitekter.dk
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 3. november 2021 09:56
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne
Det lyder rigtigt godt.
Jeg skal lige have undersøgt hvad der er muligt i forhold til lokaler i forbindelse med Gundersted kirke. Alternativet vil være rådhuset i
Aars. Jeg vender tilbage hurtigst muligt.
Hvis du sender mig kontakt info på dem der deltager fra Stiftet, kan jeg lave en formel indkaldelse.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon

9966
23712062

E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Anne Brøndum Breinhild [mailto:ANBR@km.dk]
Sendt: 3. november 2021 09:39
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Jakob
Vi har sat tid af fra 10-12 den 11. november.
Hvor skal vi mødes? På kommunen eller ville I gerne ud til kirken?
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist
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Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 28. oktober 2021 09:24
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne
Det lyder rigtigt godt.
Vil det passe ind i jeres program hvis udgangspunktet er kl. 10 – 12.00? Jeg tænker, at jeg sætter to timer af til det i kalenderen, så må vi
se hvor lang tid der er behov for.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon

9966
23712062

E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Anne Brøndum Breinhild [mailto:ANBR@km.dk]
Sendt: 27. oktober 2021 14:57
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Jakob
Det ser ud til at den 11. november alligevel er en mulighed – vores konsulent skal dog kunne være i Århus kl. 15, hvis det stadig er muligt for jer?
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 14. oktober 2021 15:01
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne
Såfremt i har forslag til alternative datoer end de fremsendte, må i meget gerne komme med dem. Så kigger jeg på hvad der kan laves af
kalendergymnastik.
Med venlig hilsen
60 Hasselgreen
Jakob

Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon

9966
23712062

E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Anne Brøndum Breinhild [mailto:ANBR@km.dk]
Sendt: 13. oktober 2021 15:33
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Jakob
Tak for det fremsendte.
Den 29. oktober er ikke mulig for os desværre.
Vi har yderligere den udfordring, at vi skal have vores konsulent, den kgl. bygningsinspektør, med til mødet, så datoen skal også passe for hende.
Jeg skal nok vende tilbage hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Anne Brøndum Breinhild
Jurist

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
www.viborgstift.dk

OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 12. oktober 2021 13:25
Til: Anne Brøndum Breinhild <ANBR@km.dk>
Emne: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Kære Anne Brøndum
Vi har tidligere talt om, at der skulle sættes et møde op hvor vi kan få drøftet Stiftets indsigelse til Vesthimmerlands Kommunes
vindmølleprojekt i Bjørnstrup.
Det er endelig lykkedes mig, få fundet et par dage hvor det er muligt at tromme folk sammen. Umiddelbart er nedenstående datoer de
bedste muligheder:
29. oktober i tidsrummet 08.00 – 11.00
11. november hele dagen
18. november inden kl. 15.00
Den 29. oktober vil helt klart være at foretrække fra Vesthimmerlands kommunes side.
Lad mig høre om det kan passe ind i jeres kalender. Hvis ikke må i meget gerne vende tilbage med nogle alternativer.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Certifikat fundet
: Ja
Certifikatindehaver:
SERIALNUMBER=CVR:27206808-UID:79342584 + CN=Folkekirkens It - SepoTunnel,
O=Folkekirkens It // CVR:27206808, C=DK
Certifikatudsteder:
CN=TRUST2408 OCES CA III, O=TRUST2408, C=DK
Dato for modtagelse
: Wed Nov 03 10:48:01 CET 2021
Dato for signaturkontrol
: Wed Nov 03 10:49:03 CET 2021
Resultat af signaturkontrol
Var meddelelsen uændret?
Var meddelelsen krypteret?
Var certifikatet gyldigt?
Var certifikatet revokeret?
Var certifikatet betroet?
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: OK
:Ja
: Ja, S/MIME/2048bit
: Ja
: Nej
: Ja

8364414#0 - HOFOR
kommentarer
til Stiftsindsigelse
Fra:
Ida Iversen
Engelund [iden@hofor.dk]
Til:
Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Cc:
Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk]
Sendt dato:
08-11-2021 10:57
Modtaget Dato: 08-11-2021 10:57
Vedrørende: HOFOR kommentarer til Stiftsindsigelse
Vedhæftninger: Gundersted Kirke_supplerende undersøgelse_1.pdf

HOFOR Notat ang stiftindsigelse_1.pdf
Hej Jakob.
Vi har som opfølgning til stiftets indsigelse genbesøgt Gundersted kirke og oplandet omkring kirken og indsigten i forhold til de nye vindmøller.
Vi har på baggrund af dette udarbejdet et notat om vores syn på sagen samt en supplerende undersøgelse. Se vedhæftede.
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mk1Ns-0001le4p&i=57e1b682&c=elWPDsmRhPZL6SAf6hzxQsaSWtDi_hARFX9bNC_VbpCt76bAMBd4z987uFo5wJ86GCtS_6Zees4kVfGktUE_pfoKLVRJSuGn133Lk2OEucTE0a_dwUMl9f18TNfi_q6xnmMcWff-4JIT36W7h_YvZeiZW0HCHfeJ--DKwLpwOam4QkqFcJXZM4p7KcS74lQKPED9ybvY6v7G_geTP5wQ
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PLANLÆGNING OG MILJØUNDERSØGELSER

Vindmøller ved Bjørnstrup
Oktober 2021

Udvidet undersøgelse af landskabs-visuelle
forhold omkring Gundersted Kirke

67

Baggrund og metoder
Et projekt for seks nye vindmøller med en totalhøjde
på op til 150 meter i et område ved Bjørnstrup, syd
for Gundersted, har været under planlægning i en
årrække. Området er udpeget til opsætning af store
i Vesthimmerlands Kommuneplan 2017. Efter igangsætning af den konkrete planlægning for projektet,
blev der gennemført en foroffentlighedsfase i efteråret 2020, hvorefter et flertal i byrådet besluttede at
gå videre med planlægningen for projektet. En miljøkonsekvensvurdering for projektet blev sammen med
forslag til kommuneplantillæg for det tilpassede projekt, lokalplanforslag samt tilhørende miljøvurdering
blev udsendt i 11 ugers høring juni-september 2021.
Ifølge tidsplanen er det hensigten, at byrådet skal
tage endelig stilling til projektet i november 2021, på
det sidste beslutningsmøde, før et nyt byråd overtager efter kommunevalget.
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Da den nærmeste vindmølle i projektet står på ca.
1,5 km afstand af kirken, har det fra den tidligste
planlægning for projektet været klart, at projektet
blandt andet vil kunne påvirke indsigten mod Gundersted Kirke, set fra en vejstrækning nord for kirken.
Der er udarbejdet visualiseringer af påvirkningen, og
temaet har været drøftet på blandt andet borgermøder for projektet. Der har indtil denne seneste høring
ikke været signaler om, at Viborg Stiftsøvrighed ønskede at nedlægge veto mod projektet. Ordlyden i
indsigelsen fra Viborg Stiftsøvrighed medfører dog i
praksis, at projektet ikke er foreneligt med hensynet
til kirken og derfor må opgives i sin helhed, hvis Styrelsen fastholder et veto på baggrund af indsigelsen
fra Viborg Stift. De begrundelser, der ligger bag stiftets indsigelse, forekommer dog ikke videre grundige
og indeholder faktuelle fejl.

Der har hidtil ikke været nogen faglig debat med
hverken Menighedsrådet, Stiftet eller Bolig- og Planstyrelsen om indsigelsen fra Viborg Stiftsøvrighed.
Derfor har bygherre iværksat denne mere omfangsrige undersøgelse af de landskabs-visuelle forhold
omkring Gundersted Kirke, for at belyse problemstillinger omkring kirke og vindmøller bredere.
Arbejdet her bygger videre på de analyser og vurderinger af projektets påvirkning af kirken, der er
gennemført i forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen for projektet. Der er her suppleret med
feltundersøgelser (okt 2021) af kirkens synlighed set
fra de omkringliggende landområder som helhed, og
der er suppleret med flere fotooptagelser (okt 2021)
samt enkelte (grov-) visualiseringer, der belyser både
den nuværende og fremtidige påvirkning af kirken fra
flere vinkler og indsigtsområder. Metoder for visualiseringer følger de, som er anvendt og beskrevet i
miljøkonsekvensvurderingen for projektet.

Indsyn mod Gundersted Kirke - set fra Gunderstedvej, når
man ankommer til landsbyen fra syd. Det er en af de strækninger, hvorfra kirken har en markant, synlighed i dag.
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Gundersted Kirke som element i landskabet
Kirken som kulturhistorisk vartegn
Gundersted kirke er en landsbykirke fra omkring år
1000-1200, oprindeligt opført som romansk kampestensbyggeri, men gennem tiden ombygget og
udvidet ad flere omgange. Den høje alder gør bygningen til det ældste, bevarede kulturhistoriske anlæg
i lokalområdet, som stadig kan opleves som en del
af landskabet i dag. Det giver i sig selv kirken (som
mange andre oprindelige sognekirker) en særlig betydning som et kulturhistorisk element. Betydningen
som vartegn forstærkes af, at kirken har en markant
synlighed i landsbybilledet fra nogle indfaldsveje og
lokalområder i og omkring Gundersted.

fra Doverhøj mod sydvest. Fra enkelte udsigtsområder, fra Bolsmarksvej og Skråvejen, træder kirken dog
også frem som et markant element i landskabet på
op til godt 1 km afstand.
Med sin relativ fritliggende position er Gundersted
Kirke synlig fra en del af vejstrækningerne i de omkringliggende landområder, samlet anslået til strækninger af ca. 4,7 km længde. Fra størstedelen af disse
strækninger vil kirken dog ikke have en videre afgørende visuel betydning i landskabsbilledet, blandt
andet hvor den ligger halvt skjult bag beplantning,
bebyggelser og terræn i forgrunden. Fra størstedelen
af de omkringliggende landeveje, indenfor 1½-2½ km
afstand, er kirken ikke synlig i dag.

Kirkens synlighed i dag
Over tid kan bebyggelser og beplantning ændre sig,
og dermed ændrer forholdene omkring indsynet mod
kirken sig også. I dag er kirken særligt markant som
et vartegn for landsbyen og landskabet set fra sydvest (Gunderstedvej), fra sydvest (Doverhøjvej), fra
nordøst (Gunderstedvej) samt umiddelbart fra nord
(Brusåvej), se kort side 5. Det er særligt indenfor korte afstande, på 2-300 meters afstand, at kirken har
den mest markante visuelle dominans og oplevelsesmæssige betydning for landskabsbilledet. Man kan
argumentere for, at dette har større betydning for
strækningen fra Gunderstedvej, hvor man ankommer
til byen fra syd samt fra Brusåvej, da det er fra disse
strækninger, at flest mennesker færdes til daglig, end
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Fjernbeskyttelseszone
Gundersted Kirke er omfattet af en fjernbeskyttelseszone, der dækker et landområde relativt langt
mod syd, ned langs Gunderstedvej og Borupvej, forbi
Skråvejen. Gennem rekognoscering er det dog konstateret, at kirken slet ikke er synlig set fra en stor del
af de vejstrækninger, der løber gennem denne zone.
Det kan skyldes, at de landskabsmæssige forhold i
området, særligt på grund af tilvokset beplantning,
har ændret sig en del siden udpegningerne i sin tid
blev fastlagt. For de to nordligste vindmøller i projektet, som ønskes opført indenfor den udpegede
fjernbeskyttelseszone, gælder det, at Gundersted

Kirke ikke er synlig indenfor de landskabsrum, hvorfra
vindmøllerne også vil være synlige, undtagen evt. fra
enkelte, isolerede markstykker uden offentlig adgang
(dette er ikke undersøgt som en del af dette arbejde).
Projektet vurderes derfor ikke at påvirke de beskyttelseshensyn, der knytter sig til fjernbeskyttelseszonen.

Kirkeområdet
Gundersted Kirke ligger midt på et halvåbent, meget
velplejet kirkegårdsområde. Der er herfra udsigt mod
det åbne land mod syd og sydvest samt mod de åbne
marker op mod det øvrige Gundersted, mod nord.
Ankomsten til kirken sker fra parkeringsområdet øst
for kirken, og via adgangsporten ad en sti fra øst mod
vest, frem mod hovedindgangen til kirkebygningen,
hvor våbenhuset vender mod syd.

N

Vindmøller ved Bjørnstrup

Gundersted Kirke
Gundersted Kirke
Kortlægning af kirkens synlighed set fra omkring07-11-2021
liggende
lokalveje, sammenholdt med den primære
zone, hvor de nye vindmøller i projektet potentielt
kan medføre visuel konflikt med indsynet mod kirken.

Projekorslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller
Gundersted Kirke / kirkeområde

Strækning, hvorfra Gundersted Kirke:
Er et markant synligt kultur- og landskabselement
Er et tydeligt element, men knap så fremtrædende pga landskab eller afstand
Er helt eller delvis synlig men uden væsentlig landskabsmæssig fremtræden
Ikke er synlig

Indsigtszone, hvor nye vindmøller teoreঞsk kan være synlige bag Gundersted Kirke.
I praksis kan vindmøller og/eller kirke forventes ikke at være synlige i væsentlige
dele af denne zone pga lokale terrænforhold, beplantning og bebyggelse

www.urland.dk
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100 m
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1 km

Indsyn mod Gundersted Kirke, set fra Gunderstedvej, når
man ankommer til landsbyen fra nord. Til højre ses tre eksisterende vindmøller, som i dag påvirker indsynet mod kirken
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Eksisterende påvirkninger af Gundersted Kirke
Eksisterende vindmøller og tekniske anlæg omkring kirken
Gundersted Kirke er ikke upåvirket af tekniske anlæg
i dag. I selve projektområdet står i dag fire ældre
vindmøller, som vil nedtages ved en gennemførsel af
projektet. I landområdet mod syd findes også en luftledning, der løber i øst-vestlig retning, ca. 500 meter
syd for kirkeområdet. Flere steder omkring kirken, de
nærmeste langs Brusåvej, ligger store landbrugsbedrifter med erhvervsbyggeri.
I forhold til den visuelt-landskabelige påvirkning af
kirken er de klart væsentligste eksisterende tekniske
anlæg dog de tre vindmøller, der står umiddelbart
sydvest for Gundersted. Der er tale om tre 750 kW
vindmøller med totalhøjder på 69 meter, og den
nærmeste af disse står knap 500 meter fra kirkebygningen.

Påvirkning af indsyn mod kirken
I dag påvirkes indsynet mod Gundersted kirke af de
tre eksisterende vindmøller sydvest for landsbyen,
set fra et par korte strækninger langs henholdsvis
Brusåvej (ved søen midt i landsbyen) og langs Gunderstedvej, ved ankomst til landsbyen fra nord. Der
er tale om korte strækninger, og sigtelinjerne betyder, at vindmøllerne i baggrunden ikke når helt hen
bag selve kirkebygningen. Til gengæld betyder den

korte afstand til eksisterende vindmøller bag kirken,
at deres visuelle dominans i landskabsbilledet opleves som betydelig og forstyrrende for udsigten mod
kirken.

Påvirkning af ankomst og oplevelse af kirkeområdet
De tre eksisterende vindmøller er i dag markant synlige set fra det meste af kirkeområdet. I den sydlige
og vestlige del af kirkeområdet er der udsigt hen
mod vindmølleområdet, der ligger på kort afstand, få
marker væk fra kirkeområdets afgrænsning. Også fra
områderne nord for kirkebygningen er vindmøllerne
tydeligt synlige bag kirkebygningen, når man ankommer til området ad denne indgang.
Mest markant er de tre vindmøllers synlighed, når
man ankommer til kirkeområdet. På næsten hele
strækningen fra hovedindgangen til kirkeområdet i
øst og hen til hoveddøren ind til bygningen, er en eller flere af de tre vindmøller markant synlige forude.
På den relativt korte afstand fylder vindmøllerne, og
særligt den nordligste (som nedtages med projektet)
og nærmeste af disse, en stor del af landskabsrummet forude og præger væsentligt oplevelsen, som
man ankommer til kirken.

Til højre: Ankomst til kirken
Fotoserie af eksisterende forhold, som man går fra
indgangen til kirkeområdet og frem mod hoveddøren.
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Udsigten fra kirkeområdet ved Gundersted mod de tre
nærmeste, eksisterende vindmøller umiddelbart sydvest
for kirken.
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Påvirkninger som følge af projektet
Påvirkning af indsyn mod kirken

Påvirkning af oplevelse af kirkeområdet

Positive effekter som følge af projektet

Projektet vil påvirke indsynet mod Gundersted Kirke
set fra Brusåvej/Doverhøjvej umiddelbart nord for
kirkeområdet. Der er tidligere udarbejdet visualiseringer af den forventede påvirkning og i miljøkonsekvensvurderingen for projektet vurderes samspillet,
at komme til at ”…virke forstyrrende for oplevelsen
af kirken som et lokalt vartegn og for landsbymiljøet i
det hele taget.”

Set fra kirkeområdet er der et godt udsyn mod syd,
ned mod projektområdet på 1½-2 km afstand. Set
herfra vurderes det, på baggrund af visualiseringer,
at de nye vindmøller vil syne af betydeligt mere end
de eksisterende vindmøller, som nedtages, og med
deres størrelse vil vindmøllerne i projektet markant
præge landskabsrummet syd for kirken. Samtidig
bidrager projektets simple, velordnede opstilling på
række og den langsomme rotationshastighed dog til,
at vindmøllerne, på trods af størrelsen, vil stå roligt i
mark- og landbrugslandskabet mod syd.

Det er en forudsætningen for opstilling af de seks nye
vindmøller i projektforslaget, at der nedtages seks eksisterende vindmøller i området. Alle de vindmøller,
som nedtages ved en gennemførelse af projektet, er
synlige fra kirkeområdet ved Gundersted Kirke i dag.
Det vil derfor være en klar landskabsmæssig fordel,
at disse vindmøller nedtages. Den klart mest markante af de vindmøller, der nedtages, er den nordlige
vindmølle i møllegruppen ved Gundersted. Vindmøllen står i dag knap 500 meter fra kirkebygningen.
Med en nedtagning af denne vindmølle vil projektforslaget bidrage til væsentligt at reducere indtrykket
af vindmøller set fra kirkeområdet, særligt når man
ankommer til kirkeområdet og går mod hoveddøren
ind til kirken.

Isoleret set er synligheden af vindmøllerne bag kirken
set herfra utvivlsomt forstyrrende. Påvirkningen skal
dog ses i sammenhæng med oplevelsen af kirken
som helhed. På baggrund af en serie af fotos hen ad
Brusåvej vurderes det, at der samlet er tale om en
strækning på 130-150 meter, fra vest og hen omkring
Doverhøjvej samt strækningen ned ad Doverhøjvej,
hvorfra de nye vindmøller vil påvirke indsynet mod
kirken. Fra resten af de nære omkringliggende veje,
stier og områder, heriblandt ved ankomsten til landsbyen fra nord eller syd ad Gunderstedvej eller fra
sydvest ad Doverhøjvej, vil projektet ikke påvirke indsynet mod kirken.
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Visualisering af de nye vindmøller i projektet, set fra
Brusåvej med Gundersted Kirke i forgrunden.
Fra miljøundersøgelserne for projektet.
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Vindmøller ved Bjørnstrup

Gundersted Kirke
7-11-2021

Projekorslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller
Gundersted Kirke / kirkeområde

Strækning, hvorfra Gundersted Kirke:
Er et markant synligt kultur- og landskabselement
Er et tydeligt element, men knap så fremtrædende pga landskab eller afstand
Er helt eller delvis synlig men uden væsentlig landskabsmæssig fremtræden
Ikke er synlig

Fjernbeskyelseszone/kirkeomgivelser jf. gældende kommuneplan

Nedenfor: Fjernbeskyttelseszone
Den udpegede fjernbeskyttelseszone omkring Gundersted Kirke, sammenholdt med de strækninger,
hvor kirken er synlig/ikke-synlig i dag
N

Til venstre: Synlighed fra Brusåvej
Forventede placering (kontur visualisering) af de nye
vindmøller i forhold til indsynet mod kirken, set fra
tre punkter langs Brusåvej, fra vest mod øst.

Udsyn fra Brusåvej (vest). Konturer (rød) viser
placering af nye vindmøller bag kirken.

a landskab eller afstand

bsmæssig fremtræden

kommuneplan

Udsyn fra Brusåvej (midt/øst). De nye vindmøller er ikke synlige indenfor dette
billedudsnit. Til højre ses konturer (lilla) af eksisterende vindmøller.

www.urland.dk
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Udsyn fra Brusåvej (øst). De nye vindmøller er ikke synlige indenfor dette
billedudsnit. Til højre ses konturer (lilla) af eksisterende vindmøller.
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1 km

Visualisering af de nye vindmøller i projektet,
set fra Gundersted Kirke og mod syd.
Fra miljøundersøgelserne for projektet.
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Opsamling
Der er i dag væsentlige påvirkninger af Gundersted
Kirke fra eksisterende vindmøller. De nye vindmøller
i projektet vil øge den visuelt-landskabelig påvirkning
af kirken fra vindmøller, men kun i et begrænset omfang, sammenholdt med oplevelsen af kirken i landskabet som helhed.
De nye vindmøller i projektet vil påvirke kirken,
set fra et lille og indsnævret lokalområde omkring
Brusåvej/Doverhøjvej nord for kirken, men de nye
vindmøller vil ikke påvirke øvrige indsyn mod kirken.
Samlet vurderes projektet at påvirke indsynet mod
kirken fra omkring 1/200 af de lokale vejstrækninger,
hvorfra kirken er synlig.
De nye vindmøller vil være synlige fra kirkeområdet.
Samtidig vil projektet dog også medføre en væsentligt reduceret synlighed af eksisterende vindmøller
som følge af, at den vindmølle, der i dag står nærmest kirkeområdet på ca. 500 meter afstand, og i dag
er meget synlig ved ankomsten til kirkebygningen, vil
nedtages ved en gennemførelse af projektet.
Projektet vil ikke påvirke fjernbeskyttelseshensyn
omkring kirken mod syd, da kirken ikke er synlig fra
disse områder i dag.
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Fakta og bemærkninger til Viborg Stift indsigelse vedr. vindmøller
ved Bjørnstrup
Projektansøgeren, HOFOR, er ikke enig i Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse mod projektet
Vindmøller ved Bjørnstrup.
Indsigelsen er baseret på en udtalelse fra en ekstern rådgiver (kgl. bygningsinspektør).
Denne er behæftet med en række væsentlige fejl, blandt andet i forhold til forventet
synlighed, udsyn fra kirkeområder og støjforhold, som giver et skævt billede af projektets
reelle påvirkning af Gundersted kirke.
Indsigelsen vedrører desuden en kirke, Ejdrup Kirke, som ikke ligger i Viborg Stift, men i
Aalborg stift, der ikke har gjort indsigelse mod projektet.
Gundersted Kirke er i dag omgivet af 12 vindmøller inden for 4,5 km afstand. Ved en
gennemførelse af projektet vil der fremover fortsat være 12 vindmøller inden for denne
afstand.
Der er 38 almindelige sognekirker i Vesthimmerlands Kommune i dag. Med undtagelse af en
enkelt kirke, som slet ikke er omgivet af vindmøller, er alle øvrige kirker i kommunen omgivet
af mellem 1 og op til 30 vindmøller indenfor 4,5 km afstand. De fleste kirker i kommunen er
typisk omgivet af 8-13 eksisterende vindmøller indenfor 4,5 km afstand.
Den nærmeste vindmølle står i dag ca. 0,5 km fra Gundersted Kirke. Denne vindmølle
nedtages som følge af projektet. Ved en gennemførelse af projektet vil den nærmeste
vindmølle derfor stå 0,6 km fra kirken. Den nærmeste af de nye vindmøller i projektforslaget
står 1,5 km fra kirken.
Kirken er i dag kraftigt påvirket af tre markant synlige vindmøller. Påvirkningen af de tre
eksisterende vindmøller er ikke nævnt i indsigelsen, hvilket er en mangel når de
landskabsmæssige forhold omkring kirken skal betragtes som en helhed, specielt da den
nordligste vindmølle nedtages.
Alle de vindmøller, som nedtages ved en gennemførelse af projektet, er synlige fra
kirkeområdet ved Gundersted Kirke i dag. Det vil derfor være en klar landskabsmæssig
fordel, at disse vindmøller nedtages.
Vi er ikke enige i, som det fremføres i indsigelsen, at projektet vil påvirke "mange fine
uforstyrrede kig til kirken".
På baggrund af de gennemførte undersøgelser, som er suppleret (bilag 1) vurderes projektet
ikke at påvirke indsynet mod kirken set fra nogle af de ankomstveje ind mod byen, hvor
kirken i dag står frem som et markant vartegn - heriblandt fra omgivende landområder langs
Gunderstedvej fra nord, Gunderstedvej fra syd eller Doverhøjvej.
Projektet vil kun påvirke indsynet mod Gundersted Kirke fra et lille, afgrænset område nord
for kirken. Det drejer sig om indsynet fra en strækning på ca. 130-150 meter langs Brusåvej
samt en strækning på 100-150 meter langs den tilstødende Doverhøjvej. Indsynet til kirken
er kun (teoretisk) påvirket i et omgivende område svarende til en vinkel på ca. 40 grader. I
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praksis er det påvirkede område dog langt mindre på grund af terrænforhold, hegn, træer og
bebyggelser.
Projektet vil kun være synligt i visuelt samspil med kirken fra omkring 1/200 af de knap 5 km
omkringliggende vejstrækninger, hvorfra kirken er registreret som synlig i dag.
Indsigelsen betegner opførelsen af de to nordligste vindmøller indenfor
fjernbeskyttelseszonen som "meget uheldig". På baggrund af de supplerende undersøgelser
kan det dog konkluderes, at kirken i dag ikke er synlig fra de dele af fjernbeskyttelseszonen,
hvor de to vindmøller er placeret.
Indsigelsen fremfører, at projektet medfører øgede støjgener for kirken og kirkegården. Det
er ikke korrekt. Af miljøundersøgelsen fremgår det, at støjniveauet omkring kirken vil blive
lavere ved en gennemførelse af projektet, som følge af, at én af de tre eksisterende
vindmøller nedtages. Ved en gennemførelse af projektet vil der således, som det fremgår af
beregninger, være tale om støjniveauer i kirkeområdet, som ligger et godt stykke under de
37/39 dB(A), der er grænsen for støjfølsom arealanvendelse.
Samlet vurderes projektet kun at medføre en begrænset øget negativ påvirkning af
oplevelsen af Gundersted Kirke, sammenholdt med de eksisterende forhold i dag.
Generne skal i en bredere samfundsmæssig betragtning holdes op mod, at projektet vil
bidrage med en anslået produktion af vedvarende energi på ca. 80.000 MWh, svarende til
elforbruget for ca. 20.000 husstande - ca. 12 gange mere, end de eksisterende vindmøller,
som nedtages, producerer i dag.
Påvirkning af Gundersted Kirke skal også holdes op mod, at projektet ikke vil medføre andre
negative miljøpåvirkninger af større betydning. Projektet er placeret, så det undgår at
medføre negative påvirkninger på landskabs-, natur- og øvrige kulturforhold - og ikke mindst,
så de nye vindmøller undgår unødigt høje påvirkninger ved naboer som følge af gener ved
støj, skyggekast og synlighed. Der er redegjort for disse forhold i den samlede
miljøkonsekvensvurdering for projektet.
Projektet vil have betydning for en begrænset del af indsynet mod Gundersted Kirke men vil
ikke direkte påvirke selve kirkeområdet eller de historiske bygninger. Der er efter vores
mening tale om et forhold af underordnet betydning sammenholdt med de væsentlige energiog klimamæssige fordele ved projektet, og der er tale om en meget afgrænset, lokal
påvirkning, som ikke kan være af væsentlig national interesse.
Vindmøllerne i projektforslaget anslås at have en levetid på 25-30 år, hvorefter de vil
nedtages og kirken fortsat stå uberørt - og forhåbentlig vil Gundersted Kirke også bestå de
næste tusind år som en del af mange fremtidige kulturlandskaber.
Bilag 1: Udvidet undersøgelse af landskabs-visuelle forhold omkring Gundersted Kirke
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8364415#0 - Møde
ang.
Viborg Stifts
indsigelse mod vindmøllerADMINISTRATIVE GROUP
Jakob
Hasselgreen
[/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]
Til:
'bab@km.dk' [bab@km.dk]
'Anne Brøndum Breinhild' [ANBR@km.dk];'kbi@vmb-arkitekter.dk' [kbi@vmb-arkitekter.dk];Henrik Kruuse
Cc:
[kru@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
08-11-2021 17:44
Modtaget Dato: 08-11-2021 17:44
Vedrørende: Møde ang. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Vedhæftninger: image001_9035.gif
image002_4839.gif

Fra:

Kære Bodil
Jeg har endnu en gang vendt jeres ønske om at få udskudt mødet d. 11. november med vores kommunaldirektør.
Holdningen herfra er stadig, at vi fastholder, at mødet afholdes d. 11. november. Primært fordi det vil være meget vanskeligt at finde en
alternativ dato i den nærmeste fremtid hvor både forvaltning og de politiske repræsentanter har mulighed for at deltage. Ydermere er den
videre behandling vindmølleprojektet både afhængig af og tilrettelagt efter nærværende møde afholdes som aftalt. Vi er dog enige i, at det
er yderst uheldigt, at jeres rådgiver ikke har valgt at prioritere mødet.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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8364443#0 - Svar
vindmølleplansager, hvor Stiftøvri
Fra:
Mortenvedrørende
Heinemann [MorHei@bpst.dk]
Til:
Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
10-11-2021 02:20
Modtaget Dato: 10-11-2021 02:20
Vedrørende: Svar vedrørende vindmølleplansager, hvor Stiftøvrigheden har gjort indsigelse/indbragt sag for ministeren
Vedhæftninger: Overblik over stifternes indsigelse ang. vindmøller.xlsx
image001_9039.gif
image002_4843.gif
image003_1076.png
10. oktober 2021
2021-22617
Kære Jakob Hasselgreen
(Vesthimmerland Kommune)
På baggrund af Vesthimmerlands Kommunes anmodning af 28. september 2021 og 5. november 2021 sender Bolig- og Planstyrelsen hermed nogle
sager, som er fremsøgt i styrelsens sags- og dokumenthåndteringssystem.
Der er tale om to typer sager. Den ene type sager omhandler sager, hvor den pågældende stiftøvrighed/stift har anmodet Erhvervsstyrelsen om at
gøre indsigelse mod et forslag til kommuneplantillæg. Den anden type sager er sager, hvor stiftøvrigheden/stiftet har gjort indsigelse mod et forslag
til lokalplan, og hvor sagen efterfølgende er blevet indbragt for erhvervsministeren af den pågældende kommune.
Der er vedlagt 6 sager, hvor to af sagerne vedrører to lokalplaner i samme område, og som derfor er blevet behandlet samtidig i forbindelse med
indbringelse af sagen for erhvervsministeren.
Jeg vedlægger et regneark, hvor de 6 sager kort er omtalt.
Der er endvidere i vedlagte link muligt at se de vigtigste dokumenter for de pågældende sager, dvs. primært indsigelsen/indbringelsen, og sagernes
afgørelse (bl.a. erhvervsministerens afgørelse). Denne metode er brugt, da der er tale om store datamængder.
I to sager er indsigelsen frafaldet på baggrund af dialog mellem de involverede parter (stift og kommune). Projektet er ændret ved at nogle
vindmøller er taget ud af planen.
I tre sager er indsigelsen blevet indbragt for ministeren, hvilket har resulteret i frafald af indsigelserne.
I en sag har kommunen valgt ikke at gennemføre planen.

Ift. sidstnævnte spørgsmål om kriterier, der indgår i vurderingen af planerne og vægtningen af de nationale interesser, så skal Stiftøvrigheden
varetage nationale hensyn, der vedrører kulturarv i den kommunale planlægning. Iht. den pågældende ministers vurdering af indbringelsessager
henvises til de vedlagte sager herom.
Det bemærkes, at ansvaret for planloven i slutningen af januar 2021 overgik fra Erhvervsministeriet til Indenrigs- og Boligministeriet.
Jeg skal beklage, at vedlagte materiale først fremsendes nu.
Med venlig hilsen

Morten Heinemann
Specialkonsulent
Landsplanlægning og tilsyn
Telefon: +45 2364 0482
E-mail: morhei@bpst.dk
Hjemmeside: https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mkcF1-0000di46&i=57e1b682&c=hwm3HkyQSlpx9kFU6v6B5ypXE9PPl_UNZQ9H7eis9kERbg4mBKdeEICP2_dUry4Bhph2j6VV5dkflryadjSFP4e1s5G_VB6H7_PmqRIltwJRisN4z9pNSvLfkuZZjQTAbsyJYnagEmmeuSXUskU7WhpmQP0ceDj6sfp67mSsx73d6eQDl_m8NZWwBMoRw3Fg4KV8FZuH7zIbqg1wwC4YQ

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET
Sådan behandler vi dine personlige oplysninger.

Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 28. september 2021 14:07
Til: Morten Heinemann <MorHei@bpst.dk>
Emne: Tidligere afgørelser på stiftøvrighedens indsigelser mod vindmølleprojekter
Kære Morten Heinemann
Som bekendt er Viborg Stiftsøvrighed kommet med en indsigelse til vindmølleprojektet ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.
På den baggrund, vil jeg på vegne af Vesthimmerlands Kommune høre om det er muligt, at få indblik i centrale dokumenter i lignende sager
i perioden 2017 til dags dato. Især sager hvor det ikke er lykkedes at forhandle en aftale på plads med stiftet? Primært vil det være
interessant at få indblik i indsigelser og afgørelse. Hvis muligt, vil det ligeledes være interessant, at få et indblik i hvilke kriterier
projekterne bliver vurderet ud fra. Hvordan vægtes de nationale interesser omkring beskyttelse af kulturarven kontra ønsket om en grøn
omstilling.
Lad mig høre hvis du har brug for yderligt.
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Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Dit ffald I
VÆRDI FOR MENNESKER OG MILJØ

Å
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Affaldsplan 2023-2034
Kom med idéer til den nye affaldsplan

*

••H-v bolig og
planstyrelsen
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KPT og LP
Holstebro

kommuneplantillæg nr. 12 - Område til vindmøller nordøst for Husby

Sagsnr KPT Sagsnr LP
2016-12861

Dato for indsigelse
18-01-2017

Indsigelse fra hvem
Ribe Stiftøvrighed

Indbringelse for ministeren ?

(indsigelse ID nr. 44)

Resultat
Beslutning om aflysning af plan.
Økonomiudvalget i Holstebro kommune behandlede
sagen på mødet den 13. marts 2019 og vedtog, at
forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 ikke
gennemføres.

Nej, da ministeren er anmodet om at gøre indsigelse.
Lolland

Lolland
Vesthimmerland

Ringkøbing-Skjern

Jammerbugt
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2017-1557

Lokalplanforslag nr.360-95, Vindmøller ved Rødby Fjord III, Lolland Kommune

Lokalplan 360-94 og Kommuneplantillæg 56 Vindmøller ved Skodsebølle
KPT 09-311-063 Vindmøller Nørrekær Enge II

Lokalplan 438 Område til to forsøgsmøller ved Velling Mærsk

Lokalplan nr. 16-001 Vindmøller ved Nørre Økse Sø

2017-1560

2017-1559 (Kun indsigelse mod
lokalplan)

2017-6129

27-03-2017

27-03-2017
16-08-2017

2018-8572

2018-12208

15-08-2018

?

Lolland-Falster stift

Ja (behandlet sammen med sagen nedenfor)

Minister ophæver Stiftets indsigelse.

Ja (behandlet sammen med sagen ovenfor)

Minister ophæver Stiftets indsigelse.

Nej, da ministeren er anmodet om at gøre indsigelse.

Frafald af Stiftets indsigelse (justering af projekt)
Dialogmøde ml. stift og kommune, efterfølgende
korrespondance resulterede i en løsning, hvor 4 møller
fra projektet og 2 ældre møller blev taget ud.

Ja

Ophævelse af Stiftets indsigelse

Ja

Frafald af Stiftets indsigelse (justering af projekt).
Kommunen besluttede at udtage fire vindmøller.

Lolland-Falster stift
Viborg Stiftøvrighed

Ribe Stiftøvrighed

Aalborg Stift

8364410#0 - Indsigelse
Vindmøller[/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE
Bjørnstrup - Vesthimmerlands
Jakob Hasselgreen
ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]
Til:
'Morten Heinemann' [MorHei@bpst.dk]
Sendt dato:
15-11-2021 10:18
Modtaget Dato: 15-11-2021 10:18
Vedrørende: Indsigelse Vindmøller Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Vedhæftninger: image001_9033.gif
image002_4838.gif

Fra:

Hej Morten
Jeg har lige prøvet at fange dig på telefonen uden held. Du må meget gerne lige give mig et kald – gerne i dag hvis muligt.
Som bekendt er Stiftsøvrigheden kommet med en indsigelse mod vindmølleprojektet i Bjørnstrup.
I torsdags blev der afholdt mæglingsmøde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune. Udfaldet på mødet blev at begge parter
erkendte, at det ikke er muligt at nå til enighed om en løsningsmodel alle parter kan leve med.
Vesthimmerlands Kommune er grundlæggende uenig i Stiftets indsigelse samt den vurdering der ligger til grund for indsigelsen. Derfor
ønsker vi jf. Planlovens §28 stk. 2 at indbringe sagen for ministeren.
Jeg vil derfor meget gerne drøfte den videre procedure for indbringelse af sager.
- Hvordan får vi sat skub i en indbringelsessag
- Hvad er de formelle procedurer
- Sagsfremstilling – hvad og hvor meget skal der fremsendes
- Stiftets rolle i en indbringelsessag
- Tidshorisont
Det er i grovetræk de punkter der er behov for afklaring på.
Ydermere er der et udtalt lokalpolitisk ønske om at få sagen afklaret i indeværende byrådsperiode – vil det være realistisk.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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8397572#0 - Indsigelse
Vindmøller[/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE
Bjørnstrup - Vesthimmerlands
Jakob Hasselgreen
ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]
Til:
'Morten Heinemann' [MorHei@bpst.dk]
Sendt dato:
15-11-2021 10:18
Modtaget Dato: 15-11-2021 10:18
Vedrørende: Indsigelse Vindmøller Bjørnstrup - Vesthimmerlands Kommune
Vedhæftninger: image001_12747.gif
image002_7798.gif

Fra:

Hej Morten
Jeg har lige prøvet at fange dig på telefonen uden held. Du må meget gerne lige give mig et kald – gerne i dag hvis muligt.
Som bekendt er Stiftsøvrigheden kommet med en indsigelse mod vindmølleprojektet i Bjørnstrup.
I torsdags blev der afholdt mæglingsmøde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune. Udfaldet på mødet blev at begge parter
erkendte, at det ikke er muligt at nå til enighed om en løsningsmodel alle parter kan leve med.
Vesthimmerlands Kommune er grundlæggende uenig i Stiftets indsigelse samt den vurdering der ligger til grund for indsigelsen. Derfor
ønsker vi jf. Planlovens §28 stk. 2 at indbringe sagen for ministeren.
Jeg vil derfor meget gerne drøfte den videre procedure for indbringelse af sager.
- Hvordan får vi sat skub i en indbringelsessag
- Hvad er de formelle procedurer
- Sagsfremstilling – hvad og hvor meget skal der fremsendes
- Stiftets rolle i en indbringelsessag
- Tidshorisont
Det er i grovetræk de punkter der er behov for afklaring på.
Ydermere er der et udtalt lokalpolitisk ønske om at få sagen afklaret i indeværende byrådsperiode – vil det være realistisk.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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8364464#0 - 36645-17_v1_Indsigelse mod lokalplansforslag - Rød

Lolland Kommune
Teknik- og Miljømyndighed
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Dato 27. marts 2017.
Dok.nr.: 36645/17

tmm@lolland.dk

STIFTSØVRIGHEDEN

/ TRFP

Indsigelse mod lokalplansforslag 360-95 – Vindmøller ved Rødby Fjord III, Lolland Kommune.
Stiftsøvrigheden har modtaget forslag til lokalplan nr. 360-95 – Vindmøller ved Rødby Fjord
III. Forslaget er fremlagt til offentlig høring fra 1. februar 2017
til og med 29. marts 2017.
Stiftsøvrigheden har sagsbehandlet lokalplansforslaget og skal meddele følgende:
Stiftsøvrigheden gør indsigelse mod lokalplansforslaget efter planlovens § 29, stk. 3.
Lokalplanen kan således ikke vedtages endeligt, førend der er opnået enighed med
stiftsøvrigheden om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28.
Som begrundelse for indsigelse anføres det, at planloven skal sikre, at den sammenfattende
planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at
værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i
respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven tilsigter
særlig, at der bl.a. skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber.
Det er en statslig interesse, at landets kulturhistoriske enkeltelementer og helheder bevares.
Folkekirkens kirker i Danmark danner et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø, som
stiftsøvrigheden forsøger at bevare. Kirkerne er landsbyens vigtigste kulturhistoriske
monument og oftest et markant kendingsmærke i landskabet. Byggeri, anlæg, og andre
indgreb skal derfor placeres og udformes på en måde, der ikke slører eller forringer oplevelsen
af kirken og dens umiddelbare omgivelser.
Kirkerne er vigtige kulturhistoriske pejlemærker i det danske landskab. Principielt er det
ligegyldigt, om der er tale om en kirke, der er beliggende ensomt på en bakketop i det danske
landskab, eller om der er tale om en kirke, der (gennem tiden) er blevet omkranset af
bymæssig bebyggelse.
Folkekirkens kirker er selvejende, og ingen af dem er fredede, idet Folkekirkens kirkebygninger
er undtaget fra bygningsfredningslovens bestemmelser. Det betyder, at folkekirkens kirker
uanset alder ikke bliver fredet, så længe kirkerne anvendes som kirke, og der jævnligt
afholdes gudstjeneste i dem.
I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne
land tillægges stor vægt. Retningslinjen vedrørende kirkeindsigtsområder har til formål at
sikre, at denne status, som landsbykirker og kirker i det åbne land har, ikke sløres eller
forringes af byggeri, etablering af tekniske anlæg m.v.
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I lokalplansområdet ligger placeret 6 kirker indenfor 4,5 km af det nye vindmølleanlæg:
 Landet kirke ligger ca. 1,5 kilometer nord for mølleområdet.
 Gloslunde kirke ligger ca. 2 kilometer vest for mølleområdet.
 Vejleby kirke ligger ca. 2,5 kilometer sydøst for mølleområdet
 Græshave kirke ligger ca. 3 kilometer nordvest for mølleområdet.
 Dannemare kirke ligger ca. 4 kilometer vest for mølleområdet.
 Tirsted kirke ligger ca. 4 kilometer sydøst for mølleområdet.
Stiftsøvrigheden har i forbindelse med sagens behandling indhentet udtalelse fra den kongelige
bygningsinspektør, som vedlægges.
Landet kirke er den kirke, som vil blive påvirket i højest grad, da den kun ligger 1,5 km. fra
lokalplanområdet.
Kirken markerer sig tydeligt i det flade landskab med sit høje tårn. Dette forstyrres i dag i
nogen grad af de eksisterende vindmøller, men vil i langt højere grad blive påvirket, når de
nuværende vindmøller på mellem 55-67 meter udskiftes med 150 meter høje vindmøller. Det
er både indsigten til kirken, især nordfra, som vil blive påvirket, men også udsynet fra kirken
ud i landskabet. Der er ikke nogle skærmende træer syd for kirken, men frit udsyn i retning
mod lokalplanens store vindmøller, som fra denne korte afstand vil fremstå kolossale.
Græshave og Gloslunde kirker er begge små kullede middelalderkirker, som ikke markerer sig
vertikalt i området, men udsynet fra kirkerne vil i en vis grad blive påvirket af vindmøller, da
træer og anden beplantning kun i en vis grad skærmer for udsynet.
Udover de visuelle påvirkninger vil støj tillige påvirke Landet Kirke.
Som det fremgår af udtalelsen fra den kongelige bygningsinspektør, så vil lokalplansforslaget i
større eller mindre omfang påvirke samtlige 6 kirker, men det er især kirkerne i Landet,
Gloslunde, Græshave og Dannemare, som vil blive berørt, da disse 4 kirker samtidig ligger i
nærzonen for de påtænkte vindmøller i Skodsebølle (lokalplansforslag 360-94).
Det landskab som vindmøller påtænkes placeret i, er præget af åbne marker, gårde og
landsbyer. I dette landskab markerer kirkerne sig som kulturhistorisk væsentlige fokuspunkter.
Forskellen i skala på de 150 m. høje vindmøller og de små landsbykirker er så voldsom, at
oplevelsen af kirkerne i det flade landskab, som man nærmer sig fra forskellige retninger i høj
grad vil påvirkes negative af de meget store vindmøller.
Retsgrundlag
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 329 af den 29. marts 2014 om folkekirkens kirkebygninger
og kirkegårde § 1 har loven til formål at virke til, at folkekirkens kirkebygninger danner den
bedst mulige ramme om menighedens gudstjenester, de kirkelige handlinger og andre
kirkelige aktiviteter samt at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er
knyttet til kirkebygninger og kirkegårde.
I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af den 29. marts 2014 om folkekirkens kirkebygninger og
kirkegårde § 29 skal menighedsrådet søge at forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste
omgivelser bebygges eller bruges på en skæmmende måde.
I henhold til lov nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning § 28 kan et planforslag ikke vedtages
endeligt, hvis en myndighed har gjort indsigelse. Forslaget kan herefter først vedtages, når der
er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.
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I henhold til lov nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning § 29, stk. 3 kan en statslig
myndighed fremsætte indsigelse mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som
myndigheden varetager.
Med venlig hilsen

Trine Frydkjær Paulsen
Specialkonsulent

Kopi:
Lolland Vestre Provsti
Kirkeministeriet
Erhvervsstyrelsen
Den kongelige bygningsinspektør
Landet-Ryde Sognes Menighedsråd
Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd
Vejleby Sogns Menighedsråd
Tirsted Sogns Menighedsråd
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8364465#0 - Afgørelse i sag om Stiftsøvrighedens indsigelse mo

Lolland Kommune
Teknik og Miljømyndighed

22. juni 2017
Sag nr.: 2017-1557
/Susros

Sendt pr. mail til
Teknik og Miljømyndighed, tmm@lolland.dk
Jørgen Nielsen, joeni@lolland.dk
ERHVERVSS TYRELSE N

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Afgørelse i sag om Stiftsøvrigheden på Lolland-Falsters indsigelse
mod planforslag fra Lolland Kommune

Tlf.

35 29 10 00

Fax

35 29 10 01

CVR-nr 10 15 08 17

Lolland Kommune har med henvendelse af 27. april 2017 anmodet Erhvervsstyrelsen om at mægle i sagen om Lolland-Falster Stiftsøvrigheds
indsigelse mod Lolland Kommunes planforslag for henholdsvis otte og
tre vindmøller ved Rødby Fjord og Skodsebølle.

E-post

erst@erst.dk

www.erst.dk

ERHVERVSMINISTERIET

1

I henhold til planlovens § 28, stk. 2 kan uafklarede spørgsmål indbringes for erhvervsministeren, der træffer afgørelse. Opgaven er delegeret
til Erhvervsstyrelsen2.
Stiftsøvrigheden og Lolland Kommune har været i dialog om indsigelsen, men parterne har ikke kunnet nå til enighed, og Lolland Kommune
har derfor indbragt sagen for Erhvervsstyrelsen.
Afgørelse
Ved en samlet afvejning i sagen er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at
Lolland Kommunes ønske om at planlægge for vindmølleparkerne bør
imødekommes.
Erhvervsstyrelsen ophæver på den baggrund Lolland-Falster Stiftsøvrigheds indsigelse i henhold til planlovens § 28, stk. 2 og § 2 stk. 1, nr. 8, i
bekendtgørelse nr. 1137 af 24. september 2015.
Redegørelse
I det følgende gøres der rede for de to lokalplanforslag, sagsforløbet og
Lolland-Falster Stiftsøvrigheds begrundelse for de to indsigelser.
Lolland Kommunes planforslag

1
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Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, som senest ændret ved § 25 i lov nr. 615 af 8. juni 2016.
2
Jf. § 2 stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse nr. 1137 af 24. september 2015 om henlæggelse
af visse opgaver og beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om planlægning, lov om
sommerhuse og campering m.v. samt lov om kolonihaver.
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Lolland Kommune har udarbejdet to planforslag med tilhørende VVMredegørelse og miljøvurdering, der muliggør opstilling af hhv. otte
vindmøller med tilhørende anlæg og nødvendige vejadgange under projektet Rødby Fjord III (360-95) samt tre nye vindmøller med tilhørende
veje og anlæg under projektet Skodsebølle (360-94).
Planforslagene omfatter arealer i den nordlige del af Rødby Fjordområdet i et landskab med relativt få spredte ejendomme, der tidligere
var fjordområde, men nu er inddæmmet og anvendt primært til landbrugsformål. I Rødby Fjord III-projektet planlægges der for otte møller
på op til 150 meter indenfor et areal på 400 ha.
I Skodsebølle-projektet er der tale om opførsel af tre nye møller på en
totalhøjde på op til 150 meter indenfor et areal på i alt 178 ha. I lokalplanområdet er der enkelte, mindre naturarealer, som er beskyttede i
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
Som konsekvens af de to projekter nedlægges der tre ejendomme og der
nedtages 16 eksisterende mindre møller.
Lokalplanen for Vindmølleområde ved Rødby Fjord III er i overensstemmelse med Lolland Kommunes vindmølleplan fra 2016, medens lokalplanen for Vindmølleområde ved Skodsebølle er ledsaget af et tilhørende kommuneplantillæg nr. 56.
Sagsforløb
Lolland Kommunes forslag til lokalplan for vindmøller ved Rødby Fjord
og Skodsebølle har været sendt i offentlig høring i perioden 1. februar til
29. marts 2017. Forud for dette har kommunen udsendt et debatoplæg i
høring med indkaldelse af idéer m.m. Ifølge kommunens oplysninger har
Stiftsøvrigheden ikke kommet med bemærkninger i denne offentlige høring. Stiftsøvrigheden fremsatte 27. marts indsigelse i medfør af planlovens § 29, stk. 3 mod lokalplanforslagene 360-94 og 360-95. Der har ikke i løbet af høringsperioden været dialog mellem kommunen og Stiftsøvrigheden forud for fremsættelse af indsigelsen.
Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at Lolland Kommune kunne have
forholdt sig mere eksplicit til sammenhængen mellem de to projekter og
påvirkningen af kirkerne i lyset heraf i planprocessen og ved gennemførelse af høringen.
På baggrund af Stiftsøvrighedens indsigelser blev der 20. april afholdt et
møde mellem Stiftsøvrigheden, den kongelige bygningsinspektør og
Lolland Kommune med henblik på at drøfte sagen og opnå et forlig.
Idet der dog på mødet ikke kunne opnås enighed, henvendte Lolland
Kommune sig til Erhvervsstyrelsen 27. april med en anmodning om
mægling i sagen.
101

3/5

1. juni mødtes parterne med Erhvervsstyrelsen. Formålet med mødet var
dels at besigtige de berørte kirker, dels at afsøge muligheden for at opnå
et kompromis i sagen. Som opfølgning på mødet blev der udarbejdet
yderligere visualiseringer af samspillet mellem de to projekters og den
visuelle påvirkning af Landet Kirke.
Idet der heller ikke på baggrund af disse kunne opnås enighed, skal Erhvervsstyrelsen træffe afgørelse i sagen.
Stiftsøvrighedens begrundelse for indsigelserne
Stiftsøvrigheden henviser i sin indsigelse til, at det er en statslig interesse, at landets kulturhistoriske enkeltelementer og helheder bevares. Kirkerne udgør ofte et væsentligt kulturhistorisk pejlemærke i landskabet,
hvorfor stiftet i sine indsigelser anfører, at byggeri, anlæg og andre indgreb skal placeres på en sådan måde, at oplevelsen af kirken og dens
umiddelbare omgivelser ikke sløres eller forringes.
Stiftsøvrigheden har således overordnet begrundet sine to indsigelser
med den visuelle påvirkning af flere kirker i området. Seks kirker er placeret indenfor 4,5 km af det nye vindmølleanlæg Rødby Fjord III mens
ni kirker er placeret indenfor 4,5 km af det nye vindmølleanlæg Skodsebølle.
Landet Kirke vil blive påvirket mest af projektet Rødby Fjord III, mens
Græshave Kirke vil blive påvirket mest af Skodsebølle. Landet Kirke
ligger mellem de to projekter og vil således blive påvirket af begge.
Stiftet anfører derfor følgende i sin indsigelse mod Skodsebølleprojektet:
”De to nært placerede vindmølleparker vil give landskabet et stærkt teknisk præg, som ikke harmonerer med kirkernes kulturmiljøværdier.”
Stiftet anfører desuden følgende i sin indsigelse mod Rødby Fjord IIIprojektet:
”I dette landskab markerer kirkerne sig som kulturhistorisk væsentlige
fokuspunkter. Forskellen i skala på de 150 m. høje vindmøller og de små
landsbykirker er så voldsom, at oplevelsen af kirkerne i det flade landskab, som man nærmer sig fra forskellige retninger, i høj grad vil påvirkes negativt af de meget store vindmøller.”
Stiftet har konsulteret den kongelige bygningsinspektør jf. gældende
praksis. Han meddelte følgende pr. mail af 21. marts om begge lokalplanforslag:
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”I dette tilfælde mener jeg ikke, at hensynet til grøn energi er afbalanceret i forhold til hensynet til kulturarv i området, og anbefaler derfor, at
stiftet gør indsigelse mod lokalplanforslaget”.
Stiftet har som led i dialogen med Lolland Kommune drøftet forskellige
modeller til at opnå enighed og taget stilling til forskellige visualiseringer af de to projekter. Stiftet har imidlertid med brev af 25. april fastholdt sine indsigelser af 27. marts, idet Lolland Kommune ikke har imødekommet Stiftets anmodning om ændringer af lokalplanforslagene.
Begrundelse
Grundlaget for Erhvervsstyrelsens afgørelse er planlovens § 28, stk. 2,
hvor det fremgår, at såfremt involverede myndigheder ikke kan nå til
enighed i sager, hvor der er gjort indsigelse efter § 29, stk. 3, kan
spørgsmålet indbringes for erhvervsministeren.
Det er på baggrund af ovenstående sagsforløb mv. Erhvervsstyrelsens
vurdering, at Lolland kommunes ønske om at planlægge for vindmølleparkerne bør imødekommes. Til grund for afgørelsen lægges særligt
vægt på, at:
-

-

Vindmøllemølleprojektet ikke vurderes at være særligt vidtgående
for så vidt angår den visuelle påvirkning af kirkernes kulturmiljøværdier. Der lægges bl.a. til grund, at afstanden fra nærmeste mølle
til kirkerne er minimum 1,5 km, altså forholdet 1:10 mellem vindmøllehøjde og afstanden til kirke. Bekendtgørelse om planlægning
for og tilladelse til opstilling af vindmøller fastlægger en afstand på
minimum 1:4 mellem møllehøjde og afstanden til nærmeste nabo.
Endvidere foreslås vindmøllerne opstillet på én række med henblik
at give færrest visuelle gener i henhold til god praksis. Ligesom der
udtages 16 mindre møller i en geografi, hvor der i forvejen er opstillet mange møller.
Lolland Kommune har gennemført planlægningen for de to vindmølleprojekter efter gældende praksis, og det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at den lokale stiftsøvrighed ikke proaktivt har udnyttet planprocessen til at indgå i dialog med kommunen om mulige løsninger
på stiftsøvrighedens konkrete forbehold over for projekterne, navnlig
i forbindelse med den offentlige forhøring og i den formelle offentlige høring. Det har i væsentlig grad vanskeliggjort kommunens mulighed for at justere de pågældende projekter i processen.

På den baggrund ophæver Erhvervsstyrelsen indsigelserne fra LollandFalster Stiftsøvrighed.
Oplysning om klageadgang
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed,
herunder Planklagenævnet, jf. planlovens § 58, eller til ministeren, jf. §
5, i bekendtgørelse nr. 1137 af 24. september 2015 om henlæggelse af
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visse opgaver og beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om planlægning, lov om sommerhuse og campering m.v. samt lov om kolonihaver.
Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene skal være anlagt
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62.

Med venlig hilsen

Christina Berlin Hovmand
Kontorchef
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Kære alle
Heidi og jeg har udarbejdet et referat af mødet d. 11. november i Gundersted.
Såfremt i har kommentarer til det vedhæftede må i meget gerne vende tilbage hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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DAGSORDEN
Dato: 12. november 2021
Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-21

Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune
Dato:
Mødested:

11. november 2021 kl. 10.00
Gundersted Kirke og Gundersted Multihus

Mødedeltagere:
Bodil Abildgaard, Stiftskontorchef
Anne Brøndum Breinhild, Jurist Viborg Stift
Mette Viuf Larsen, Kgl. Bygningsinspektør
Christian Achermann, Urland
Per Bach Laursen, Borgmester Vesthimmerlands Kommune
Anders K. Kristensen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget Vesthimmerlands Kommune
Henrik Kruuse, Kommunaldirektør Vesthimmerlands Kommune
Heidi Højriis Poulsen, Planlægger Vesthimmerlands Kommune
Jakob Hasselgreen, Planlægger Vesthimmerlands Kommune

Besigtigelse ved Gundersted Kirke:
Christian Achermann viste den vejstrækning, hvorfra vindmøllerne vil være synlige bagved/over kirken. Dernæst
blev udsynet fra kirkens indgang besigtiget og sammenlignet med visualisering af nye vindmøller. De
eksisterende vindmøller umiddelbart sydvest for kirken blev drøftet.
Møde i Gundersted Multihus:
Stiftet lagde ud med en kort kommentering af indsigelsen. Stiftet lægger vægt på indsynet til kirken, hvor
vindmøllerne vil være synlige bagved/over kirken. Kan projektet tilpasses, så dette ikke vil være tilfældet. Bodil
Abildgaard gjorde opmærksom på, at Ejdrup Kirke, som er behandlet i indsigelsen, ikke er beliggende i Viborg
Stift. Der blev spurgt ind til Menighedsrådets rolle. Stiftet klargjorde, at Menighedsrådets bemærkninger ikke er
grundlaget for indsigelsen. Indsigelsen er udelukkende udarbejdet på baggrund af en faglig vurdering. Alligevel
er Menighedsrådets bemærkninger vedlagt den fremsendte indsigelse. Stiftets indsigelse er baseret på den
tilsendte miljørapport og visualiseringer. Direkte adspurgt bekræftede Stiftet, at der ikke blev foretaget
besigtigelse af Gundersted Kirke og de lokale forhold i forbindelse med indsigelsen.
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Henrik Kruse påpegede, at det er Vesthimmerlands Kommunes opfattelse, at indsigelsen fra Viborg Stift er
meget generel. Herefter blev planforløbet drøftet. Vesthimmerlands kommune påpegede, at der har været rig
mulighed for kunne have kommet med bemærkninger til projektet langt tidligere i planlægningsprocessen.
Vindmølleområdet i Bjørnstrup blev udlagt i Kommuneplan 2017. I Stiftets høringssvar til Kommuneplan 2017
blev det i meget generelle vendinger givet udtryk for, at etablering af vindmøller i Bjørnstrup kunne være i
konflikt med Gundersted Kirkes interesser. I forbindelse med fordebatten til nærværende projekt modtog
Vesthimmerlands Kommune en kort bemærkning, efter høringsfristens udløb, om at Stiftet ikke havde
bemærkninger til projektet på daværende tidspunkt. På den baggrund var det uventet, at der indkom et veto i
forbindelse med høringen på endelige plangrundlag. Derudover er Vesthimmerlands Kommune forundret over
at Stiftets behandling af sagen i forbindelse med indsigelsen kun er baseret på de negative følger af projektet.
Der mangler en helhedsvurdering, sådan at projektet vurderes i sin helhed med både negative og positive
følger, som fx at den nærmeste eksisterende mølle tages ned.
Bodil Abildgaard fortalte, at stiftet vurderer den konkrete sag, og at der ligger en reel vurdering bag indsigelsen.
Stiftet er ikke generelt imod vindmøller og nedlægger ikke altid veto. Hun opfordrede kommunen til at tage
kontakt tidligt i processen, hvis der var tvivl om, hvorvidt Stiftet kunne have bemærkninger, som ikke er kommet
frem i høringsprocessen. Vesthimmerlands Kommune påpegede, at Stiftet er lovpligtig høringspart. Det vil sige
at allerede i forbindelse med høringen på Kommuneplan 2017 og igen i forbindelse med fordebatten i opstarten
af projektet blev Stiftet inviteret til dialog. Stiftet påpegede, at i fremtidige projekter vil de gerne kontaktes
direkte. Vesthimmerlands Kommune har taget denne bemærkning til efterretning.
Støjproblematikken blev drøftet. Stiftet har i indsigelsen udtrykt bekymring for øget støj. Af miljøvurderingen
fremgår det, at støjen fra vindmøller reduceres i forbindelse med projektet, da den nærmeste eksisterende
vindmølle nedtages. Stiftet vurderer ikke, at støj er den væsentligste problematik. Miljøkonsekvensvurderingen
konkluderer ligeledes, at støj ikke vil være et problem. En realisering af projektet vil medføre at flere
eksisterende vindmøller bliver nedtaget, hvilket samlet set vil medføre en støjreduktion.
Mulige løsningsmodeller blev drøftet kort. Stifts spurgte indtil hvorvidt det ville være muligt at flytte på
vindmøllerne, eller alternativt udtage vindmøller af projektet.
Christian Achermann gjorde rede for, at det ikke er muligt at tilpasse projektet ved at flytte møller eller reducere
antallet af møller. Der er ikke tilpasningsmuligheder for projektet. Det ville principielt være muligt at flytte enkelte
vindmøller nogle få meter. På baggrund af den relativt store afstand mellem vindmøller og Gundersted kirke, vil
det ikke medføre en reel forbedring af indsynet til Gundersted kirke.
Projektets to møller inden for fjernbeskyttelseszonen blev drøftet. Urland har lavet en supplerende
undersøgelse, som konkluderer, at projektet ikke vil påvirke fjernbeskyttelseszonen, da kirken ikke er synlig fra
disse områder.
De to møller inden for fjernbeskyttelseszonen er fremhævet i indsigelsen, men Mette Viuf Larsen vurderer ikke,
at fjernbeskyttelsen er det væsentligste i indsigelsen. Den væsentligste problematik er indkigget til kirken med
møllerne i baggrunden, og dernæst udsynet til møllerne fra kirkens indgang. I forhold til oprydning i landskabet
med nedtagning af eksisterende vindmøller, vurderer stiftet ikke, at den foreslåede situation er bedre end den
eksisterende.
Den vejstrækning, hvor møllerne vil være synlige bag kirken, blev drøftet. Urland har lavet en undersøgelse,
som viser, at det er en strækning på ca. 130 meter, hvor møllerne vil være synlige bag kirken. Det er en blind
vej uden meget trafik. Stiftet vurderede, at det er af mindre betydning, da kirken under alle omstændigheder vil
blive påvirket. Det er en konkret vurdering fra sag til sag. Vesthimmerlands Kommune spurgte indtil om projektet
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ville være vurderet anderledes hvis der havde været tale om indkig fra eksempelvis 30-50 meter offentlig vej.
Den Kgl. Bygningsinspektør mente ikke det ville gøre en forskel.
Stiftet opfordrer igen til, at kommunen i kommende sager inviterer til et møde tidligt i planlægningsprocessen.
Begge parter var enige om, at det er vanskeligt at se en tilpasning af projektet, som kan løse problematikkerne,
og der kunne ikke opnås enighed om projektet.
Vesthimmerlands Kommune meddeler, at de ønsker at indbringe sagen til ministerafgørelse, såfremt Viborg
Stift fastholder indsigelsen.
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T.O er der blevet lavet en supplerende undersøgelse af forholdene ved Gundersted Kirke på baggrund af stiftets indsigelse.
Den giver et fint indblik i de faktiske forhold.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

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

Vindmøller ved Bjørnstrup
Oktober 2021

Udvidet undersøgelse af landskabs-visuelle
forhold omkring Gundersted Kirke
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Baggrund og metoder
Et projekt for seks nye vindmøller med en totalhøjde
på op til 150 meter i et område ved Bjørnstrup, syd
for Gundersted, har været under planlægning i en
årrække. Området er udpeget til opsætning af store
i Vesthimmerlands Kommuneplan 2017. Efter igangsætning af den konkrete planlægning for projektet,
blev der gennemført en foroffentlighedsfase i efteråret 2020, hvorefter et flertal i byrådet besluttede at
gå videre med planlægningen for projektet. En miljøkonsekvensvurdering for projektet blev sammen med
forslag til kommuneplantillæg for det tilpassede projekt, lokalplanforslag samt tilhørende miljøvurdering
blev udsendt i 11 ugers høring juni-september 2021.
Ifølge tidsplanen er det hensigten, at byrådet skal
tage endelig stilling til projektet i november 2021, på
det sidste beslutningsmøde, før et nyt byråd overtager efter kommunevalget.
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Da den nærmeste vindmølle i projektet står på ca.
1,5 km afstand af kirken, har det fra den tidligste
planlægning for projektet været klart, at projektet
blandt andet vil kunne påvirke indsigten mod Gundersted Kirke, set fra en vejstrækning nord for kirken.
Der er udarbejdet visualiseringer af påvirkningen, og
temaet har været drøftet på blandt andet borgermøder for projektet. Der har indtil denne seneste høring
ikke været signaler om, at Viborg Stiftsøvrighed ønskede at nedlægge veto mod projektet. Ordlyden i
indsigelsen fra Viborg Stiftsøvrighed medfører dog i
praksis, at projektet ikke er foreneligt med hensynet
til kirken og derfor må opgives i sin helhed, hvis Styrelsen fastholder et veto på baggrund af indsigelsen
fra Viborg Stift. De begrundelser, der ligger bag stiftets indsigelse, forekommer dog ikke videre grundige
og indeholder faktuelle fejl.

Der har hidtil ikke været nogen faglig debat med
hverken Menighedsrådet, Stiftet eller Bolig- og Planstyrelsen om indsigelsen fra Viborg Stiftsøvrighed.
Derfor har bygherre iværksat denne mere omfangsrige undersøgelse af de landskabs-visuelle forhold
omkring Gundersted Kirke, for at belyse problemstillinger omkring kirke og vindmøller bredere.
Arbejdet her bygger videre på de analyser og vurderinger af projektets påvirkning af kirken, der er
gennemført i forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen for projektet. Der er her suppleret med
feltundersøgelser (okt 2021) af kirkens synlighed set
fra de omkringliggende landområder som helhed, og
der er suppleret med flere fotooptagelser (okt 2021)
samt enkelte (grov-) visualiseringer, der belyser både
den nuværende og fremtidige påvirkning af kirken fra
flere vinkler og indsigtsområder. Metoder for visualiseringer følger de, som er anvendt og beskrevet i
miljøkonsekvensvurderingen for projektet.

Indsyn mod Gundersted Kirke - set fra Gunderstedvej, når
man ankommer til landsbyen fra syd. Det er en af de strækninger, hvorfra kirken har en markant, synlighed i dag.
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Gundersted Kirke som element i landskabet
Kirken som kulturhistorisk vartegn
Gundersted kirke er en landsbykirke fra omkring år
1000-1200, oprindeligt opført som romansk kampestensbyggeri, men gennem tiden ombygget og
udvidet ad flere omgange. Den høje alder gør bygningen til det ældste, bevarede kulturhistoriske anlæg
i lokalområdet, som stadig kan opleves som en del
af landskabet i dag. Det giver i sig selv kirken (som
mange andre oprindelige sognekirker) en særlig betydning som et kulturhistorisk element. Betydningen
som vartegn forstærkes af, at kirken har en markant
synlighed i landsbybilledet fra nogle indfaldsveje og
lokalområder i og omkring Gundersted.

fra Doverhøj mod sydvest. Fra enkelte udsigtsområder, fra Bolsmarksvej og Skråvejen, træder kirken dog
også frem som et markant element i landskabet på
op til godt 1 km afstand.
Med sin relativ fritliggende position er Gundersted
Kirke synlig fra en del af vejstrækningerne i de omkringliggende landområder, samlet anslået til strækninger af ca. 4,7 km længde. Fra størstedelen af disse
strækninger vil kirken dog ikke have en videre afgørende visuel betydning i landskabsbilledet, blandt
andet hvor den ligger halvt skjult bag beplantning,
bebyggelser og terræn i forgrunden. Fra størstedelen
af de omkringliggende landeveje, indenfor 1½-2½ km
afstand, er kirken ikke synlig i dag.

Kirkens synlighed i dag
Over tid kan bebyggelser og beplantning ændre sig,
og dermed ændrer forholdene omkring indsynet mod
kirken sig også. I dag er kirken særligt markant som
et vartegn for landsbyen og landskabet set fra sydvest (Gunderstedvej), fra sydvest (Doverhøjvej), fra
nordøst (Gunderstedvej) samt umiddelbart fra nord
(Brusåvej), se kort side 5. Det er særligt indenfor korte afstande, på 2-300 meters afstand, at kirken har
den mest markante visuelle dominans og oplevelsesmæssige betydning for landskabsbilledet. Man kan
argumentere for, at dette har større betydning for
strækningen fra Gunderstedvej, hvor man ankommer
til byen fra syd samt fra Brusåvej, da det er fra disse
strækninger, at flest mennesker færdes til daglig, end
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Fjernbeskyttelseszone
Gundersted Kirke er omfattet af en fjernbeskyttelseszone, der dækker et landområde relativt langt
mod syd, ned langs Gunderstedvej og Borupvej, forbi
Skråvejen. Gennem rekognoscering er det dog konstateret, at kirken slet ikke er synlig set fra en stor del
af de vejstrækninger, der løber gennem denne zone.
Det kan skyldes, at de landskabsmæssige forhold i
området, særligt på grund af tilvokset beplantning,
har ændret sig en del siden udpegningerne i sin tid
blev fastlagt. For de to nordligste vindmøller i projektet, som ønskes opført indenfor den udpegede
fjernbeskyttelseszone, gælder det, at Gundersted

Kirke ikke er synlig indenfor de landskabsrum, hvorfra
vindmøllerne også vil være synlige, undtagen evt. fra
enkelte, isolerede markstykker uden offentlig adgang
(dette er ikke undersøgt som en del af dette arbejde).
Projektet vurderes derfor ikke at påvirke de beskyttelseshensyn, der knytter sig til fjernbeskyttelseszonen.

Kirkeområdet
Gundersted Kirke ligger midt på et halvåbent, meget
velplejet kirkegårdsområde. Der er herfra udsigt mod
det åbne land mod syd og sydvest samt mod de åbne
marker op mod det øvrige Gundersted, mod nord.
Ankomsten til kirken sker fra parkeringsområdet øst
for kirken, og via adgangsporten ad en sti fra øst mod
vest, frem mod hovedindgangen til kirkebygningen,
hvor våbenhuset vender mod syd.

N

Vindmøller ved Bjørnstrup

Gundersted Kirke
Gundersted Kirke
Kortlægning af kirkens synlighed set fra omkring07-11-2021
liggende
lokalveje, sammenholdt med den primære
zone, hvor de nye vindmøller i projektet potentielt
kan medføre visuel konflikt med indsynet mod kirken.

Projekorslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller
Gundersted Kirke / kirkeområde

Strækning, hvorfra Gundersted Kirke:
Er et markant synligt kultur- og landskabselement
Er et tydeligt element, men knap så fremtrædende pga landskab eller afstand
Er helt eller delvis synlig men uden væsentlig landskabsmæssig fremtræden
Ikke er synlig

Indsigtszone, hvor nye vindmøller teoreঞsk kan være synlige bag Gundersted Kirke.
I praksis kan vindmøller og/eller kirke forventes ikke at være synlige i væsentlige
dele af denne zone pga lokale terrænforhold, beplantning og bebyggelse

www.urland.dk
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Indsyn mod Gundersted Kirke, set fra Gunderstedvej, når
man ankommer til landsbyen fra nord. Til højre ses tre eksisterende vindmøller, som i dag påvirker indsynet mod kirken
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Eksisterende påvirkninger af Gundersted Kirke
Eksisterende vindmøller og tekniske anlæg omkring kirken
Gundersted Kirke er ikke upåvirket af tekniske anlæg
i dag. I selve projektområdet står i dag fire ældre
vindmøller, som vil nedtages ved en gennemførsel af
projektet. I landområdet mod syd findes også en luftledning, der løber i øst-vestlig retning, ca. 500 meter
syd for kirkeområdet. Flere steder omkring kirken, de
nærmeste langs Brusåvej, ligger store landbrugsbedrifter med erhvervsbyggeri.
I forhold til den visuelt-landskabelige påvirkning af
kirken er de klart væsentligste eksisterende tekniske
anlæg dog de tre vindmøller, der står umiddelbart
sydvest for Gundersted. Der er tale om tre 750 kW
vindmøller med totalhøjder på 69 meter, og den
nærmeste af disse står knap 500 meter fra kirkebygningen.

Påvirkning af indsyn mod kirken
I dag påvirkes indsynet mod Gundersted kirke af de
tre eksisterende vindmøller sydvest for landsbyen,
set fra et par korte strækninger langs henholdsvis
Brusåvej (ved søen midt i landsbyen) og langs Gunderstedvej, ved ankomst til landsbyen fra nord. Der
er tale om korte strækninger, og sigtelinjerne betyder, at vindmøllerne i baggrunden ikke når helt hen
bag selve kirkebygningen. Til gengæld betyder den

korte afstand til eksisterende vindmøller bag kirken,
at deres visuelle dominans i landskabsbilledet opleves som betydelig og forstyrrende for udsigten mod
kirken.

Påvirkning af ankomst og oplevelse af kirkeområdet
De tre eksisterende vindmøller er i dag markant synlige set fra det meste af kirkeområdet. I den sydlige
og vestlige del af kirkeområdet er der udsigt hen
mod vindmølleområdet, der ligger på kort afstand, få
marker væk fra kirkeområdets afgrænsning. Også fra
områderne nord for kirkebygningen er vindmøllerne
tydeligt synlige bag kirkebygningen, når man ankommer til området ad denne indgang.
Mest markant er de tre vindmøllers synlighed, når
man ankommer til kirkeområdet. På næsten hele
strækningen fra hovedindgangen til kirkeområdet i
øst og hen til hoveddøren ind til bygningen, er en eller flere af de tre vindmøller markant synlige forude.
På den relativt korte afstand fylder vindmøllerne, og
særligt den nordligste (som nedtages med projektet)
og nærmeste af disse, en stor del af landskabsrummet forude og præger væsentligt oplevelsen, som
man ankommer til kirken.

Til højre: Ankomst til kirken
Fotoserie af eksisterende forhold, som man går fra
indgangen til kirkeområdet og frem mod hoveddøren.
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Udsigten fra kirkeområdet ved Gundersted mod de tre
nærmeste, eksisterende vindmøller umiddelbart sydvest
for kirken.
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Påvirkninger som følge af projektet
Påvirkning af indsyn mod kirken

Påvirkning af oplevelse af kirkeområdet

Positive effekter som følge af projektet

Projektet vil påvirke indsynet mod Gundersted Kirke
set fra Brusåvej/Doverhøjvej umiddelbart nord for
kirkeområdet. Der er tidligere udarbejdet visualiseringer af den forventede påvirkning og i miljøkonsekvensvurderingen for projektet vurderes samspillet,
at komme til at ”…virke forstyrrende for oplevelsen
af kirken som et lokalt vartegn og for landsbymiljøet i
det hele taget.”

Set fra kirkeområdet er der et godt udsyn mod syd,
ned mod projektområdet på 1½-2 km afstand. Set
herfra vurderes det, på baggrund af visualiseringer,
at de nye vindmøller vil syne af betydeligt mere end
de eksisterende vindmøller, som nedtages, og med
deres størrelse vil vindmøllerne i projektet markant
præge landskabsrummet syd for kirken. Samtidig
bidrager projektets simple, velordnede opstilling på
række og den langsomme rotationshastighed dog til,
at vindmøllerne, på trods af størrelsen, vil stå roligt i
mark- og landbrugslandskabet mod syd.

Det er en forudsætningen for opstilling af de seks nye
vindmøller i projektforslaget, at der nedtages seks eksisterende vindmøller i området. Alle de vindmøller,
som nedtages ved en gennemførelse af projektet, er
synlige fra kirkeområdet ved Gundersted Kirke i dag.
Det vil derfor være en klar landskabsmæssig fordel,
at disse vindmøller nedtages. Den klart mest markante af de vindmøller, der nedtages, er den nordlige
vindmølle i møllegruppen ved Gundersted. Vindmøllen står i dag knap 500 meter fra kirkebygningen.
Med en nedtagning af denne vindmølle vil projektforslaget bidrage til væsentligt at reducere indtrykket
af vindmøller set fra kirkeområdet, særligt når man
ankommer til kirkeområdet og går mod hoveddøren
ind til kirken.

Isoleret set er synligheden af vindmøllerne bag kirken
set herfra utvivlsomt forstyrrende. Påvirkningen skal
dog ses i sammenhæng med oplevelsen af kirken
som helhed. På baggrund af en serie af fotos hen ad
Brusåvej vurderes det, at der samlet er tale om en
strækning på 130-150 meter, fra vest og hen omkring
Doverhøjvej samt strækningen ned ad Doverhøjvej,
hvorfra de nye vindmøller vil påvirke indsynet mod
kirken. Fra resten af de nære omkringliggende veje,
stier og områder, heriblandt ved ankomsten til landsbyen fra nord eller syd ad Gunderstedvej eller fra
sydvest ad Doverhøjvej, vil projektet ikke påvirke indsynet mod kirken.
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Visualisering af de nye vindmøller i projektet, set fra
Brusåvej med Gundersted Kirke i forgrunden.
Fra miljøundersøgelserne for projektet.
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Vindmøller ved Bjørnstrup

Gundersted Kirke
7-11-2021

Projekorslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller
Gundersted Kirke / kirkeområde

Strækning, hvorfra Gundersted Kirke:
Er et markant synligt kultur- og landskabselement
Er et tydeligt element, men knap så fremtrædende pga landskab eller afstand
Er helt eller delvis synlig men uden væsentlig landskabsmæssig fremtræden
Ikke er synlig

Fjernbeskyelseszone/kirkeomgivelser jf. gældende kommuneplan

Nedenfor: Fjernbeskyttelseszone
Den udpegede fjernbeskyttelseszone omkring Gundersted Kirke, sammenholdt med de strækninger,
hvor kirken er synlig/ikke-synlig i dag
N

Til venstre: Synlighed fra Brusåvej
Forventede placering (kontur visualisering) af de nye
vindmøller i forhold til indsynet mod kirken, set fra
tre punkter langs Brusåvej, fra vest mod øst.

Udsyn fra Brusåvej (vest). Konturer (rød) viser
placering af nye vindmøller bag kirken.

a landskab eller afstand

bsmæssig fremtræden

kommuneplan

Udsyn fra Brusåvej (midt/øst). De nye vindmøller er ikke synlige indenfor dette
billedudsnit. Til højre ses konturer (lilla) af eksisterende vindmøller.

www.urland.dk

100 m

100 m

500 m

500 m

1 km

Udsyn fra Brusåvej (øst). De nye vindmøller er ikke synlige indenfor dette
billedudsnit. Til højre ses konturer (lilla) af eksisterende vindmøller.
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1 km

Visualisering af de nye vindmøller i projektet,
set fra Gundersted Kirke og mod syd.
Fra miljøundersøgelserne for projektet.
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Opsamling
Der er i dag væsentlige påvirkninger af Gundersted
Kirke fra eksisterende vindmøller. De nye vindmøller
i projektet vil øge den visuelt-landskabelig påvirkning
af kirken fra vindmøller, men kun i et begrænset omfang, sammenholdt med oplevelsen af kirken i landskabet som helhed.
De nye vindmøller i projektet vil påvirke kirken,
set fra et lille og indsnævret lokalområde omkring
Brusåvej/Doverhøjvej nord for kirken, men de nye
vindmøller vil ikke påvirke øvrige indsyn mod kirken.
Samlet vurderes projektet at påvirke indsynet mod
kirken fra omkring 1/200 af de lokale vejstrækninger,
hvorfra kirken er synlig.
De nye vindmøller vil være synlige fra kirkeområdet.
Samtidig vil projektet dog også medføre en væsentligt reduceret synlighed af eksisterende vindmøller
som følge af, at den vindmølle, der i dag står nærmest kirkeområdet på ca. 500 meter afstand, og i dag
er meget synlig ved ankomsten til kirkebygningen, vil
nedtages ved en gennemførelse af projektet.
Projektet vil ikke påvirke fjernbeskyttelseshensyn
omkring kirken mod syd, da kirken ikke er synlig fra
disse områder i dag.
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8371566#0 - Anmodning
om mægling
i sag om Viborg Stifts indsig
Jakob Hasselgreen
[/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE
ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]
Til:
'im@im.dk' [im@im.dk]
Per Bach Laursen [pbl@vesthimmerland.dk];Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk];Anders K Kristensen
Cc:
[akkk@vesthimmerland.dk];Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
22-11-2021 08:31
Modtaget Dato: 22-11-2021 08:31
Vedrørende: Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr. lokalplanforslag nr. 1112 - Vindmøller ved
Bjørnstrup
Vedhæftninger: Bilag.zip
Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr. lokalplanforslag nr. 1112 - Vindmøl.pdf
Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune 11.11.2021_0.pdf
Sagsfremstilling vedr. Viborg Stifts indsigelse .pdf
image001_9752.gif

Fra:

Viborg Stift har den 19. august 2021 gjort indsigelse mod lokalplanforslag nr. 1112 – Vindmøller ved Bjørnstrup. Indsigelsen har ligeledes
medført, at Bolig- og Planstyrelsen har gjort indsigelse mod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller ved Bjørnstrup.
Det har ikke været muligt at komme til enighed med Stiftsøvrigheden.
Vesthimmerlands Kommune skal på den baggrund anmode Indenrigs – og Boligministeren om at mægle i sagen jf. planlovens § 28, stk. 2.
Vedhæftet nærværende mail er:
- Officiel anmodning om mægling v/ Borgmester Per Bach Laursen
- Sagsfremstilling inklusiv relevante bilag
- Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune d.11.11.2021
Forslag plangrundlag, miljørapporter samt visualiseringsrapport findes under punkt 118 her.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Att. Indenrigs- og Boligminister

Dato: 19. november 2021

Kaare Dybvad Bek

Byrådssekretariat, HR og
Kommunikation
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Sagsnr.:
01.02.20-K02-2-21

Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr. lokalplanforslag
nr. 1112 - Vindmøller ved Bjørnstrup
Viborg Stift har den 19. august 2021 gjort indsigelse mod lokalplanforslag nr. 1112 – Vindmøller ved
Bjørnstrup. Indsigelsen har ligeledes medført, at Bolig- og Planstyrelsen har gjort indsigelse mod
Kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller ved Bjørnstrup.
Planprocessen har forløbet med udsendelse af debatoplæg i forbindelse med fordebat, høring af
planforslagene med tilhørende VVM/Miljøvurdering og afholdelse af borgermøder.
På baggrund af Stiftsøvrighedens indsigelser blev der afholdt et møde den 11. november 2021 mellem
Stiftsøvrigheden, den kongelige bygningsinspektør og Vesthimmerlands Kommune med henblik på at
opnå enighed mellem parterne.
På mødet blev det klart, at det ikke var muligt at komme til enighed.
Vesthimmerlands Kommune skal på den baggrund anmode Indenrigs – og Boligministeren om at mægle
i sagen jf. planlovens § 28, stk. 2.
Vedhæftet nærværende mail er:
- Sagsfremstilling inklusiv relevante bilag
- Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune d.11.11.2021
Forslag plangrundlag, miljørapporter samt visualiseringsrapport findes under punkt 118 her.
Med venlig hilsen
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Per Bach Laursen

Henrik Kruuse

Borgmester
Vesthimmerlands Kommune

Kommunaldirektør
Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk
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DAGSORDEN
Dato: 12. november 2021
Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-21

Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune
Dato:
Mødested:

11. november 2021 kl. 10.00
Gundersted Kirke og Gundersted Multihus

Mødedeltagere:
Bodil Abildgaard, Stiftskontorchef
Anne Brøndum Breinhild, Jurist Viborg Stift
Mette Viuf Larsen, Kgl. Bygningsinspektør
Christian Achermann, Urland
Per Bach Laursen, Borgmester Vesthimmerlands Kommune
Anders K. Kristensen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget Vesthimmerlands Kommune
Henrik Kruuse, Kommunaldirektør Vesthimmerlands Kommune
Heidi Højriis Poulsen, Planlægger Vesthimmerlands Kommune
Jakob Hasselgreen, Planlægger Vesthimmerlands Kommune

Besigtigelse ved Gundersted Kirke:
Christian Achermann viste den vejstrækning, hvorfra vindmøllerne vil være synlige bagved/over kirken. Dernæst
blev udsynet fra kirkens indgang besigtiget og sammenlignet med visualisering af nye vindmøller. De
eksisterende vindmøller umiddelbart sydvest for kirken blev drøftet.
Møde i Gundersted Multihus:
Stiftet lagde ud med en kort kommentering af indsigelsen. Stiftet lægger vægt på indsynet til kirken, hvor
vindmøllerne vil være synlige bagved/over kirken. Kan projektet tilpasses, så dette ikke vil være tilfældet. Bodil
Abildgaard gjorde opmærksom på, at Ejdrup Kirke, som er behandlet i indsigelsen, ikke er beliggende i Viborg
Stift. Der blev spurgt ind til Menighedsrådets rolle. Stiftet klargjorde, at Menighedsrådets bemærkninger ikke er
grundlaget for indsigelsen. Indsigelsen er udelukkende udarbejdet på baggrund af en faglig vurdering. Alligevel
er Menighedsrådets bemærkninger vedlagt den fremsendte indsigelse. Stiftets indsigelse er baseret på den
tilsendte miljørapport og visualiseringer. Direkte adspurgt bekræftede Stiftet, at der ikke blev foretaget
besigtigelse af Gundersted Kirke og de lokale forhold i forbindelse med indsigelsen.
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Henrik Kruse påpegede, at det er Vesthimmerlands Kommunes opfattelse, at indsigelsen fra Viborg Stift er
meget generel. Herefter blev planforløbet drøftet. Vesthimmerlands kommune påpegede, at der har været rig
mulighed for kunne have kommet med bemærkninger til projektet langt tidligere i planlægningsprocessen.
Vindmølleområdet i Bjørnstrup blev udlagt i Kommuneplan 2017. I Stiftets høringssvar til Kommuneplan 2017
blev det i meget generelle vendinger givet udtryk for, at etablering af vindmøller i Bjørnstrup kunne være i
konflikt med Gundersted Kirkes interesser. I forbindelse med fordebatten til nærværende projekt modtog
Vesthimmerlands Kommune en kort bemærkning, efter høringsfristens udløb, om at Stiftet ikke havde
bemærkninger til projektet på daværende tidspunkt. På den baggrund var det uventet, at der indkom et veto i
forbindelse med høringen på endelige plangrundlag. Derudover er Vesthimmerlands Kommune forundret over
at Stiftets behandling af sagen i forbindelse med indsigelsen kun er baseret på de negative følger af projektet.
Der mangler en helhedsvurdering, sådan at projektet vurderes i sin helhed med både negative og positive
følger, som fx at den nærmeste eksisterende mølle tages ned.
Bodil Abildgaard fortalte, at stiftet vurderer den konkrete sag, og at der ligger en reel vurdering bag indsigelsen.
Stiftet er ikke generelt imod vindmøller og nedlægger ikke altid veto. Hun opfordrede kommunen til at tage
kontakt tidligt i processen, hvis der var tvivl om, hvorvidt Stiftet kunne have bemærkninger, som ikke er kommet
frem i høringsprocessen. Vesthimmerlands Kommune påpegede, at Stiftet er lovpligtig høringspart. Det vil sige
at allerede i forbindelse med høringen på Kommuneplan 2017 og igen i forbindelse med fordebatten i opstarten
af projektet blev Stiftet inviteret til dialog. Stiftet påpegede, at i fremtidige projekter vil de gerne kontaktes
direkte. Vesthimmerlands Kommune har taget denne bemærkning til efterretning.
Støjproblematikken blev drøftet. Stiftet har i indsigelsen udtrykt bekymring for øget støj. Af miljøvurderingen
fremgår det, at støjen fra vindmøller reduceres i forbindelse med projektet, da den nærmeste eksisterende
vindmølle nedtages. Stiftet vurderer ikke, at støj er den væsentligste problematik. Miljøkonsekvensvurderingen
konkluderer ligeledes, at støj ikke vil være et problem. En realisering af projektet vil medføre at flere
eksisterende vindmøller bliver nedtaget, hvilket samlet set vil medføre en støjreduktion.
Mulige løsningsmodeller blev drøftet kort. Stifts spurgte indtil hvorvidt det ville være muligt at flytte på
vindmøllerne, eller alternativt udtage vindmøller af projektet.
Christian Achermann gjorde rede for, at det ikke er muligt at tilpasse projektet ved at flytte møller eller reducere
antallet af møller. Der er ikke tilpasningsmuligheder for projektet. Det ville principielt være muligt at flytte enkelte
vindmøller nogle få meter. På baggrund af den relativt store afstand mellem vindmøller og Gundersted kirke, vil
det ikke medføre en reel forbedring af indsynet til Gundersted kirke.
Projektets to møller inden for fjernbeskyttelseszonen blev drøftet. Urland har lavet en supplerende
undersøgelse, som konkluderer, at projektet ikke vil påvirke fjernbeskyttelseszonen, da kirken ikke er synlig fra
disse områder.
De to møller inden for fjernbeskyttelseszonen er fremhævet i indsigelsen, men Mette Viuf Larsen vurderer ikke,
at fjernbeskyttelsen er det væsentligste i indsigelsen. Den væsentligste problematik er indkigget til kirken med
møllerne i baggrunden, og dernæst udsynet til møllerne fra kirkens indgang. I forhold til oprydning i landskabet
med nedtagning af eksisterende vindmøller, vurderer stiftet ikke, at den foreslåede situation er bedre end den
eksisterende.
Den vejstrækning, hvor møllerne vil være synlige bag kirken, blev drøftet. Urland har lavet en undersøgelse,
som viser, at det er en strækning på ca. 130 meter, hvor møllerne vil være synlige bag kirken. Det er en blind
vej uden meget trafik. Stiftet vurderede, at det er af mindre betydning, da kirken under alle omstændigheder vil
blive påvirket. Det er en konkret vurdering fra sag til sag. Vesthimmerlands Kommune spurgte indtil om projektet
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ville være vurderet anderledes hvis der havde været tale om indkig fra eksempelvis 30-50 meter offentlig vej.
Den Kgl. Bygningsinspektør mente ikke det ville gøre en forskel.
Stiftet opfordrer igen til, at kommunen i kommende sager inviterer til et møde tidligt i planlægningsprocessen.
Begge parter var enige om, at det er vanskeligt at se en tilpasning af projektet, som kan løse problematikkerne,
og der kunne ikke opnås enighed om projektet.
Vesthimmerlands Kommune meddeler, at de ønsker at indbringe sagen til ministerafgørelse, såfremt Viborg
Stift fastholder indsigelsen.
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NOTAT
Dato: 15. november 2021
Sagsnr.: 01.02.20-K02-2-21

Sagsfremstilling vedr. Viborg Stifts indsigelse
Med hjelm i Planlovens § 29 stk. 3 har Stiftsøvrigheden d. 19. august 2021 fremsat indsigelse mod
lokalplansforslag nr. 1112 – Vindmøller ved Bjørnstrup. Jf. Planlovens § 28 kan et planforslag først vedtages,
når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.
På baggrund af Stiftsøvrighedens indsigelser blev der afholdt et møde den 11. november 2021 mellem
Stiftsøvrigheden, den kongelige bygningsinspektør og Vesthimmerlands Kommune med henblik på at opnå
enighed mellem parterne. Det lykkedes ikke at opnå enighed om en løsningsmodel, og Stiftsøvrigheden
fastholder dermed indsigelsen.
Vesthimmerlands Kommune er grundlæggende uenig i Stiftsøvrighedens indsigelse. Ydermere anser
Vesthimmerlands Kommune sagen som værende af en sådan principiel karakter, at en stadfæstelse af
Stiftsøvrighedens indsigelse potentielt kan danne præcedens for en umuliggørelse af planlægningen for
vindmøller (o.a. tekniske anlæg) inden for en meget stor radius af kirker i det åbne land. På den baggrund
ønsker Vesthimmerlands Kommune at indbringe sagen til en ministerafgørelse med det formål at få ophævet
Stiftsøvrighedens indsigelse mod lokalplan nr. 1112 – Vindmøller i Bjørnstrup samt Bolig- og Planstyrelsens
indsigelse mod Kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller ved Bjørnstrup.
I nedenstående er der redegjort for sagsforløb samt Stiftsøvrighedens indsigelse og Vesthimmerlands
Kommunes bemærkninger hertil.
Sagsforløb
2017
Rammeområde 301 – Vindmøller ved Bjørnstrup blev udlagt til potentielt vindmølleområde i Kommuneplan
2017. I Forbindelse med høringen på Kommuneplan 2017 gjorde Viborg Stift opmærksom på, at det potentielt
kan medføre en påvirkning af Gundersted Kirke hvis der etableres vindmøller i tilknytning til rammeområde 301.
Viborg Stift opfordrer ydermere til tidlig dialog såfremt der indkommer et konkret projektforslag. Viborg Stift
havde ikke yderlige bemærkninger til rammeudlægget. (bilag 1)
Viborg Stift påpeger ligeledes, at fjernbeskyttelseszonerne omkring kommunens kirker er et levn fra Amternes
tid og nyvurdering af kirkernes omgivelser vil være formålstjenligt (bilag 1). Vesthimmerlands Kommune har
siden indledt en dialog med Viborg Stift angående en revidering af fjernbeskyttelseszonerne. Senest blev der d.
20. februar 2020 afholdt møde mellem Vesthimmerlands Kommune og Viborg Stift hvor en revidering af
fjernbeskyttelseszonerne blev drøftet. Viborg Stift havde på daværende tidspunkt et konkret forslag til kriterier
for udpegningsgrundlaget. Det blev aftalt at Stiftet vendte tilbage når de havde drøftet sagen med de andre
stifter (bilag 2). Der har ikke været yderlig fremdrift i sagen siden.
2020
I perioden 26. oktober – 22. november 2020 blev der afholdt fire ugers fordebat med det formål at indkalde idéer
og forslag til planlægningen for nærværende vindmølleprojekt i Bjørnstrup. Viborg Stift indsendte ikke
bemærkninger til projektet rettidigt. Vesthimmerlands Kommune modtog den 24. november en kort bemærkning
fra Viborg Stift hvori det fremgik, at der ikke var nogen bemærkninger til projektet på daværende tidspunkt.
Viborg Stift opfordrer stadig til dialog. (bilag 3)
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2021
Plangrundlag, miljøkonsekvensrapport og miljørapport sendes i 11 ugers høring i perioden 21. juni – 6.
september 2021. Den 19. august fremsætter Stiftsøvrigheden indsigelse mod lokalplan nr. 1112 – vindmøller
ved Bjørnstrup (bilag 4). Indsigelsen medfører, ligeledes en indsigelse fra Bolig- og Planstyrelsen på
Kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller ved Bjørnstrup. (Bilag 5)
Som det fremgår af det beskrevne sagsforløb har Viborg Stift flere gange plæderet for en tidlig dialog når der
forelå et konkret projektforslag. Som lovpligtig høringspligtig part er Viborg Stift i forbindelse med fordebatten
blevet inviteret til dialog på det tidligst mulige stadie i planforløbet. Som beskrevet ovenfor havde Viborg Stift i
forbindelse med fordebatten ingen bemærkninger til nærværende projektforslag. På den baggrund er
Vesthimmerlands Kommune en forundret over, at der indkom en indsigelse fra Viborg Stift i forbindelse med
den endelige høring på det færdige plangrundlag. Primært fordi Stiftets grundlag for indsigelsen er centreret
omkring forhold der allerede var kendte i forbindelse med fordebatten.
Resumé af Stiftets indsigelse
Stiftsøvrighedens indsigelse er primært baseret på en udtalelse fra den kgl. Bygningsinspektør.
Vesthimmerlands Kommune har noteret at indsigelsen ligeledes omfattede en bemærkning fra det lokale
menighedsråd. På mødet d. 11. november 2021 blev det drøftet hvorledes menighedsrådets bemærkninger var
blevet vægtet i indsigelsen. Her klargjorde Stiftsøvrigheden, at indsigelsen udelukkende var baseret på den kgl.
Bygningsinspektørs faglige vurdering.
De væsentligste argumenter fra Stiftsøvrighedens indsigelse er anført nedenfor:
A) Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine uforstyrrede kig til kirken,
som vil blive væsentligt berørt af forslaget om opstilling af vindmøller. I Bilag 1: Visualisering 21 side 61,
Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken.
B) Vindmøllevingerne vil komme til at stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet,
hvilket er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil vindmøllerne jf.
visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod syd og således forstyrre oplevelsen af ro og
visuel forbindelse med det omkringliggende landskab.
C) I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og
kirkegården.
D) Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller indenfor
fjernbeskyttelseszonen, og det kan på baggrund af de fremsendte visualiseringer ligeledes konkluderes, at de
øvrige vindmøller placeret udenfor for fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke
bør opføres som foreslået.
E) Den kgl. Bygningsinspektør påpeger ligeledes, at vindmølleprojektet potentielt kan have en negativ
indvirkning på Ejdrup Kirke.
F) Menighedsrådets bemærkninger.
Vesthimmerlands Kommunes bemærkninger til indsigelsen
Generelle bemærkninger
Vesthimmerlands Kommunes oplever generelt indsigelsen som meget generel uden forståelse for samt
hensyntagen til de faktiske lokale forhold. Den oplevelse blev yderligt bestyrket i forbindelse med mødet d. 11.
november. Her blev det klargjort, at hverken den kgl. Bygningsinspektør eller repræsentanter fra
Stiftsøvrigheden havde besigtiget området i forbindelse med udarbejdelsen af indsigelsen. Stiftsøvrigheden
klargjorde, at indsigelsen blev udarbejdet på baggrund af Miljøkonsekvensvurderingen samt den udarbejdede
visualiseringsrapport. I den sammenhæng skal det bemærkes, at visualiseringsrapporten er et udtryk for ”worst
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case scenario”. Det vil sige der kun er udarbejdet visualiseringer fra de to steder hvor der er en påvirkning af
ind- og udsyn til Gundersted Kirke. Det fremstår ikke sagligt at lave en helhedsvurdering ud fra et så spinkelt
grundlag.
Ydermere er en række af de forhold der er fremhævet i indsigelsen behandlet i Miljøkonsekvensrapporten. Det
fremgår ikke af indsigelsen, at Miljørapportens konklusioner har været inddraget i Stiftsøvrighedens samlede
vurdering af projektet. En gennemførsel af projektet vil bl.a. medføre, at en række udtjente ejendomme i
lokalområdet saneres. Seks ældre vindmøller der i dag er en del af udsynet, og i begrænset omfang også
indsynet til Gundersted Kirke saneres. Støjpåvirkningen af Gundersted kirke vil ved en gennemførsel af
projektet blive reduceret, da en ældre vindmølle 500 meter fra Gundersted Kirke saneres.
Vesthimmerlands Kommune finder det bekymrende, at en instans med en så vidt gående beføjelse som en
veto-ret, udarbejder en indsigelse på et så ufuldstændigt grundlag.
Konkrete bemærkninger til indsigelsen
Ad A)
På baggrund af de gennemførte undersøgelser, som yderligt er blevet suppleret (bilag 6) vurderes projektet ikke
at påvirke indsynet mod kirken set fra nogle af de ankomstveje ind mod byen, hvor kirken i dag står frem som et
markant vartegn - heriblandt fra omgivende landområder langs Gunderstedvej fra nord, Gunderstedvej fra syd.
Projektet vil kun påvirke indsynet mod Gundersted Kirke fra et relativt lille, afgrænset område nord for kirken.
Det drejer sig om indsynet fra en strækning på ca. 130-150 meter langs Brusåvej samt en strækning på 100-150
meter langs den tilstødende Doverhøjvej. Ydermere skal det bemærkes, at Brusåvej ikke er en
hovedankomstvej til Gundersted by eller kirke. Brusåvej er en blind vej med relativt få beboelsesejendomme.
Indsynet til kirken er kun (teoretisk) påvirket i et omgivende område svarende til en vinkel på ca. 40 grader. I
praksis er det påvirkede område dog langt mindre på grund af terrænforhold, hegn, træer og bebyggelser.
Projektet vil kun være synligt i visuelt samspil med kirken fra en meget begrænset strækning af de knap 5 km
omkringliggende vejstrækninger, hvorfra kirken er registreret som synlig i dag.
Vesthimmerlands Kommune er på den baggrund ikke enig i d. kgl. Bygningsinspektørs udsagn om at mange
uforstyrrede indkig vil blive ødelagt. Vesthimmerlands Kommune anderkender, at meget begrænsede lokale
indkig vil blive forstyrret. Dette forhold er der ligeledes redegjort for i miljøkonsekvensvurderingen samt den
supplerende redegørelse.

Ad B)
Vesthimmerlands Kommune er enige i at vindmøllerne vil udgøre et markant element i udsynet fra Gundersted
Kirke. Den kgl. Bygningsinspektør påpeger, at projektet vil spolerer roen og den visuelle oplevelse af
landskabet. Vesthimmerlands Kommune anser det som mangelfuldt at den kgl. Bygningsinspektør ikke har
forholdt sig til det faktum at den visuelle oplevelse af landskabet på nuværende tidspunkt er påvirket af spredte
vindmøller i både nær- og fjernzonen. Gundersted Kirke er i dag omgivet af 12 vindmøller inden for 4,5 km
afstand. Ved en gennemførelse af projektet vil der fremover fortsat være 12 vindmøller inden for denne afstand.
Kirken er i dag kraftigt påvirket af tre markant synlige vindmøller.
Påvirkningen af de tre eksisterende vindmøller er ikke nævnt i indsigelsen, hvilket er en mangel når de
landskabsmæssige forhold omkring kirken skal betragtes som en helhed, specielt da den nordligste vindmølle
nedtages. Alle de vindmøller, som nedtages ved en gennemførelse af projektet, er synlige fra kirkeområdet ved
Gundersted Kirke i dag. Ydermere vil en realisering af projektet være medvirkende til at realisere
Vesthimmerlands Kommunes ambition om at sanere ældre og udtjent vindmøller, og på sigt nedbringe antallet
af vindmøller i kommunen.
Ad C)
Indsigelsen fremfører, at projektet medfører øgede støjgener for kirken og kirkegården. Det er ikke korrekt. Af
miljøundersøgelsen fremgår det, at støjniveauet omkring kirken vil blive lavere ved en gennemførelse af
projektet, som følge af, at én af de tre eksisterende vindmøller nedtages. Ved en gennemførelse af projektet vil
der således, som det fremgår af beregninger, være tale om støjniveauer i kirkeområdet, som ligger et godt
stykke under de 37/39 dB(A), der er grænsen for støjfølsom arealanvendelse.

Ad D)
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Det er korrekt, at de to nordligste vindmøller står inden for fjernbeskyttelseszonen for Gundersted Kirke. Som
beskrevet tidligere, har Viborg Stift i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 påpeget at de udlagte
fjernbeskyttelseszoner er forældede og bør revideres. Det kommer især til udtryk i forbindelse med nærværende
projekt. Landskabelige forandringer og bevoksning har medført, at Gundersted kirke ikke længere er synlig fra
den del af fjernbeskyttelseszonen hvor de to vindmøller vil blive placeret. Der er grundigt redegjort for dette
forhold i både miljøkonsekvensrapport samt supplerende undersøgelser af påvirkninger af Gundersted kirke. På
den baggrund er det vurderet, at det vil være acceptabelt at planlægge for vindmøller inden for
fjernbeskyttelseszonen.
Den kgl. Bygningsinspektør påpeger ligeledes, at vindmøllerne uden for fjernbeskyttelseszonen vil medføre en
negativ påvirkning. Det er korrekt, at vindmøllerne uden for fjernbeskyttelseszonen vil være markante elementer
i landskabet. For at mindske den landskabelige påvirkning er vindmøllerne opstillet ud fra de gældende krav om
let opfattelige geometriske mønstre. Ydermere bør det tages i betragtning, at Erhvervsstyrelsen tidligere i
sammenlignelig sag har truffet afgørelse om, at vindmøller der står på en afstand af 10 gange møllehøjde ikke
kan betragtes som en del af kirkens nærmiljø (Bilag 7).
Ad E)
Ejdrup kirke hører til Aalborg Stift. Aalborg Stift har ikke henvendt sig i løbet af planprocessen og der er ikke
kommet høringssvar i forbindelse med de offentlige høringer. Vesthimmerlands Kommune anser på den
baggrund ikke bemærkningerne omkring Ejdrup Kirke som relevante, da Viborg Stift ikke er myndighed for
Ejdrup kirke.
Ad F)
Stiftsøvrigheden har givet udtryk for, at det lokale menighedsråds bemærkninger ikke har været en del af
vurderingsgrundlaget for indsigelsen. Menighedsrådets bemærkninger er på trods af dette udsagn inkluderet i
den fremsendte indsigelse. På den baggrund har Vesthimmerlands Kommune et par bemærkninger til
menighedsrådets bidrag.
Menighedsrådet anfører, at de er bekymrede for vindmøllernes påvirkning af områdets natur- og kulturområder.
Det er begge forhold der er grundigt behandlet i miljøkonsekvensrapporten. Heri er konklusionen, at
vindmølleprojektets placering ikke vil medføre en negativ påvirkning af områder der er udpeget som havende
hverken natur- eller kulturmæssig værdi. Dette understøttes ligeledes af, at der udover Stiftsøvrighedens
indsigelse, ikke er indkommet høringssvar fra andre interesseorganisationer der varetager natur- og
kulturinteresser.

Afsluttende bemærkninger
Al planlægningen er grundlæggende et spørgsmål om afvejning af interesser. I den gældende vejledning til
planlægning for vindmøller står det eksplicit: ”Det ligger inden for kommunalbestyrelsens
planlægningskompetence at afgøre, hvordan de forskellige interesser skal afvejes. (s.8 Vejledning planlægning
for Vindmøller(2015)).”
Nærværende sag er glimrende eksempel på hvorledes begrebet afvejning af interesser anvendes i praksis. Ud
fra en helhedsvurdering har Kommunalbestyrelsen mulighed for at besluttet, om den samfundsøkonomiske
gevinst ved at etablere et vindmølleanlæg, der kan forsyne op i mod 20.000 husstande opvejer de negative
følgevirkninger. Kommunalbestyrelsen skal blandt andet vurdere om det er acceptabelt, at de
samfundsøkonomiske gevinster opvejer, at indsynet mod Gundersted Kirke i et meget begrænset lokalt område
påvirkes negativt.
Afvejningen af de samfundsmæssige interesser ser umiddelbart ikke ud til at indgå i Stiftsøvrighedens vurdering
af projektet. På den baggrund anser Vesthimmerlands Kommune det som yderst uheldigt hvis Byrådets
beslutnings- og planlægningskompetencer underkendes på baggrund af én meget specifik interesse. En
interesse som samtidig fremstår særdeles vagt begrundet.

Afslutningsvist vil Vesthimmerlands Kommune igen henlede opmærksomheden på en tidligere afgørelse i en
lignende sag. I 2017 ophævede Erhvervsstyrelsen Stiftsøvrighedens indsigelse mod vindmølleprojektet Rødby
Fjord III på Lolland (bilag 7). Projektet i Rødby er interessant i denne sammenhæng da det i høj grad er
sammenligneligt med nærværende vindmølleprojekt. Projektet i Rødby omfattede i korte træk bl.a. opsætning af
8 150 meter høje vindmøller. Stiftsøvrighedens indsigelse til projektet var centreret omkring de visuelle
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påvirkninger af Landet kirke. Ligesom ved projektet i Bjørnstrup ville vindmøllerne i Rødby Fjord være meget
markante i både ind- og udsyn til Landet kirke. Ydermere er den afstanden mellem kirke og vindmøller stort set
den samme i begge projekter. I Bjørnstrup projektet er afstanden til den nærmeste vindmølle minimum 1,4 km.
Området omkring Gundersted kirke er ligeledes allerede i dag præget af spredte vindmøller. En realisering af
projektet vil medføre, at en række ældre vindmøller der forstyrrer både roen og den visuelle oplevelse ved
Gundersted kirke vil blive saneret. Ydermere har Stiftsøvrigheden heller ikke benyttet muligheden for at komme
med konkrete tilkendegivelser på projektet i løbet af planprocessen, hverken i forbindelse med udlæg af
rammeområde i ved vedtagelsen Kommuneplan 2017, eller i forbindelse fordebatten på nærværende projekt.
Den primære argumentation for Erhvervsstyrelsens ophævelse af indsigelsen mod vindmølleprojektet Rødby
Fjord III var:


Vindmøllemølleprojektet ikke vurderes at være særligt vidtgående for så vidt angår den visuelle
påvirkning af kirkernes kulturmiljø-værdier. Der lægges bl.a. til grund, at afstanden fra nærmeste mølle
til kirkerne er minimum 1,5 km, altså forholdet 1:10 mellem vindmøllehøjde og afstanden til kirke.
Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller fastlægger en afstand på
minimum 1:4 mellem møllehøjde og afstanden til nærmeste nabo. Endvidere foreslås vindmøllerne
opstillet på én række med henblik at give færrest visuelle gener i henhold til god praksis. Ligesom der
udtages 16 mindre møller i en geografi, hvor der i forvejen er opstillet mange møller.



Lolland Kommune har gennemført planlægningen for de to vindmølleprojekter efter gældende praksis,
og det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at den lokale stiftsøvrighed ikke proaktivt har udnyttet planprocessen til at indgå i dialog med kommunen om mulige løsninger på stiftsøvrighedens konkrete
forbehold over for projekterne, navnlig i forbindelse med den offentlige forhøring og i den formelle
offentlige høring. Det har i væsentlig grad vanskeliggjort kommunens mulighed for at justere de
pågældende projekter i processen.

På den baggrund ophæver Erhvervsstyrelsen indsigelserne fra Lolland-Falster Stiftsøvrighed (bilag 7)
Med tanke på den direkte sammenlignelighed mellem projekterne i Bjørnstrup og Rødby Fjord III, anmoder
Vesthimmerlands Kommune om at tidligere praksis følges og Stiftsøvrighedens indsigelse ophæves.

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Vesthimmerlands Kommune
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8371563#0 - Tak
for din henvendelse
til Indenrigsog Boligmin
Fra:
Indenrigsog Boligministeriet
[im@im.dk]
Til:
Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
22-11-2021 08:31
Modtaget Dato: 22-11-2021 08:31
Vedrørende: Tak for din henvendelse til Indenrigs- og Boligministeriet.
Vedhæftninger: image001_2223.png

image002_974.jpg
Tak for din henvendelse til Indenrigs- og Boligministeriet.
Indenrigs- og Boligministeriet skal orientere dig om, at ministeriet som følge af din henvendelse behandler oplysninger om dig.
Ministeriet skal i henhold til databeskyttelsesforordningen oplyse dig om denne behandling og de rettigheder, du kan gøre brug af.
Du kan finde disse oplysninger og dine rettigheder i forbindelse hermed på ministeriets hjemmeside.

Venlig hilsen

Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
147 0 København K
Telefon: 7 2 28 24 00
www.im.dk
im@im.dk

Denne mail er alene en kvittering på modtagelsen af din henvendelse.
_____________________________________________________________________
Thank you for your letter.
When the Ministry of the Interior and Housing receives personal data about you, we are required under the EU General Data Protection Regulation to
give you various information.
We are required to do so, regardless whether you contact us as a citizen or via your job as a journalist or as an employee of a private-sector company
or another public authority.
You can read the information and about your rights here.

Kind regards
Ministry of the Interior and Housing

This is a receipt for your letter.
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8397584#0 - SVJakob
Vindmøllesag
ved[/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE
Bjørnsted
Hasselgreen
ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]
Til:
'Morten Heinemann' [MorHei@bpst.dk]
Sendt dato:
23-11-2021 18:12
Modtaget Dato: 23-11-2021 18:12
Vedrørende: SV: Vindmøllesag ved Bjørnsted
Vedhæftninger: Bilag_0.zip
Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune 11.11.2021_1.pdf
Sagsfremstilling vedr. Viborg Stifts indsigelse _0.pdf
image001_3190.png

Fra:

Hej Morten
Den ligger som bilag 4 i den vedhæftede mappe.
T.O har vi indsendt en anmodning om mægling til Indenrigs- og Boligministeriet i mandags.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
9966
Mobiltelefon
23712062
E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Fra: Morten Heinemann [mailto:MorHei@bpst.dk]
Sendt: 23. november 2021 16:31
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: Vindmøllesag ved Bjørnsted

23. november 2021
2021-22617
Hej Jakob
Har du mulighed for at sende den indsigelse, som Viborg Stift har sendt vedrørende forslag til lokalplan 1112 (vindmøller ved Bjørnstrup) ?
Jeg vil være taknemmelig, hvis du har mulighed for at sende det meget snart.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen

Morten Heinemann
Specialkonsulent
Landsplanlægning og tilsyn
Telefon: +45 2364 0482
E-mail: morhei@bpst.dk
Hjemmeside: https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mpXl0-0003VP-3M&i=57e1b682&c=Wy-mXEhcHzO65XZtn2D-uqxjebsQnncJOqouji1wpTX3Q2KVsZDuf8jDCbcxaGI837I_Z2h1YNrN-fAaOTSlKwFFwm6koeqG9YX8qMduVMBbL9D7PIWbeRz4K7GfUrs0jEWViyBm3nqgBDXUgtZwXs7tD6ylmMYr381sB8YFtmjt33_4WD_3WaLwNY31MTLlnn9Hy3AKk_ZeTvAfULvRw

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET
Sådan behandler vi dine personlige oplysninger.
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DAGSORDEN
Dato: 12. november 2021
Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-21

Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune
Dato:
Mødested:

11. november 2021 kl. 10.00
Gundersted Kirke og Gundersted Multihus

Mødedeltagere:
Bodil Abildgaard, Stiftskontorchef
Anne Brøndum Breinhild, Jurist Viborg Stift
Mette Viuf Larsen, Kgl. Bygningsinspektør
Christian Achermann, Urland
Per Bach Laursen, Borgmester Vesthimmerlands Kommune
Anders K. Kristensen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget Vesthimmerlands Kommune
Henrik Kruuse, Kommunaldirektør Vesthimmerlands Kommune
Heidi Højriis Poulsen, Planlægger Vesthimmerlands Kommune
Jakob Hasselgreen, Planlægger Vesthimmerlands Kommune

Besigtigelse ved Gundersted Kirke:
Christian Achermann viste den vejstrækning, hvorfra vindmøllerne vil være synlige bagved/over kirken. Dernæst
blev udsynet fra kirkens indgang besigtiget og sammenlignet med visualisering af nye vindmøller. De
eksisterende vindmøller umiddelbart sydvest for kirken blev drøftet.
Møde i Gundersted Multihus:
Stiftet lagde ud med en kort kommentering af indsigelsen. Stiftet lægger vægt på indsynet til kirken, hvor
vindmøllerne vil være synlige bagved/over kirken. Kan projektet tilpasses, så dette ikke vil være tilfældet. Bodil
Abildgaard gjorde opmærksom på, at Ejdrup Kirke, som er behandlet i indsigelsen, ikke er beliggende i Viborg
Stift. Der blev spurgt ind til Menighedsrådets rolle. Stiftet klargjorde, at Menighedsrådets bemærkninger ikke er
grundlaget for indsigelsen. Indsigelsen er udelukkende udarbejdet på baggrund af en faglig vurdering. Alligevel
er Menighedsrådets bemærkninger vedlagt den fremsendte indsigelse. Stiftets indsigelse er baseret på den
tilsendte miljørapport og visualiseringer. Direkte adspurgt bekræftede Stiftet, at der ikke blev foretaget
besigtigelse af Gundersted Kirke og de lokale forhold i forbindelse med indsigelsen.
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Henrik Kruse påpegede, at det er Vesthimmerlands Kommunes opfattelse, at indsigelsen fra Viborg Stift er
meget generel. Herefter blev planforløbet drøftet. Vesthimmerlands kommune påpegede, at der har været rig
mulighed for kunne have kommet med bemærkninger til projektet langt tidligere i planlægningsprocessen.
Vindmølleområdet i Bjørnstrup blev udlagt i Kommuneplan 2017. I Stiftets høringssvar til Kommuneplan 2017
blev det i meget generelle vendinger givet udtryk for, at etablering af vindmøller i Bjørnstrup kunne være i
konflikt med Gundersted Kirkes interesser. I forbindelse med fordebatten til nærværende projekt modtog
Vesthimmerlands Kommune en kort bemærkning, efter høringsfristens udløb, om at Stiftet ikke havde
bemærkninger til projektet på daværende tidspunkt. På den baggrund var det uventet, at der indkom et veto i
forbindelse med høringen på endelige plangrundlag. Derudover er Vesthimmerlands Kommune forundret over
at Stiftets behandling af sagen i forbindelse med indsigelsen kun er baseret på de negative følger af projektet.
Der mangler en helhedsvurdering, sådan at projektet vurderes i sin helhed med både negative og positive
følger, som fx at den nærmeste eksisterende mølle tages ned.
Bodil Abildgaard fortalte, at stiftet vurderer den konkrete sag, og at der ligger en reel vurdering bag indsigelsen.
Stiftet er ikke generelt imod vindmøller og nedlægger ikke altid veto. Hun opfordrede kommunen til at tage
kontakt tidligt i processen, hvis der var tvivl om, hvorvidt Stiftet kunne have bemærkninger, som ikke er kommet
frem i høringsprocessen. Vesthimmerlands Kommune påpegede, at Stiftet er lovpligtig høringspart. Det vil sige
at allerede i forbindelse med høringen på Kommuneplan 2017 og igen i forbindelse med fordebatten i opstarten
af projektet blev Stiftet inviteret til dialog. Stiftet påpegede, at i fremtidige projekter vil de gerne kontaktes
direkte. Vesthimmerlands Kommune har taget denne bemærkning til efterretning.
Støjproblematikken blev drøftet. Stiftet har i indsigelsen udtrykt bekymring for øget støj. Af miljøvurderingen
fremgår det, at støjen fra vindmøller reduceres i forbindelse med projektet, da den nærmeste eksisterende
vindmølle nedtages. Stiftet vurderer ikke, at støj er den væsentligste problematik. Miljøkonsekvensvurderingen
konkluderer ligeledes, at støj ikke vil være et problem. En realisering af projektet vil medføre at flere
eksisterende vindmøller bliver nedtaget, hvilket samlet set vil medføre en støjreduktion.
Mulige løsningsmodeller blev drøftet kort. Stifts spurgte indtil hvorvidt det ville være muligt at flytte på
vindmøllerne, eller alternativt udtage vindmøller af projektet.
Christian Achermann gjorde rede for, at det ikke er muligt at tilpasse projektet ved at flytte møller eller reducere
antallet af møller. Der er ikke tilpasningsmuligheder for projektet. Det ville principielt være muligt at flytte enkelte
vindmøller nogle få meter. På baggrund af den relativt store afstand mellem vindmøller og Gundersted kirke, vil
det ikke medføre en reel forbedring af indsynet til Gundersted kirke.
Projektets to møller inden for fjernbeskyttelseszonen blev drøftet. Urland har lavet en supplerende
undersøgelse, som konkluderer, at projektet ikke vil påvirke fjernbeskyttelseszonen, da kirken ikke er synlig fra
disse områder.
De to møller inden for fjernbeskyttelseszonen er fremhævet i indsigelsen, men Mette Viuf Larsen vurderer ikke,
at fjernbeskyttelsen er det væsentligste i indsigelsen. Den væsentligste problematik er indkigget til kirken med
møllerne i baggrunden, og dernæst udsynet til møllerne fra kirkens indgang. I forhold til oprydning i landskabet
med nedtagning af eksisterende vindmøller, vurderer stiftet ikke, at den foreslåede situation er bedre end den
eksisterende.
Den vejstrækning, hvor møllerne vil være synlige bag kirken, blev drøftet. Urland har lavet en undersøgelse,
som viser, at det er en strækning på ca. 130 meter, hvor møllerne vil være synlige bag kirken. Det er en blind
vej uden meget trafik. Stiftet vurderede, at det er af mindre betydning, da kirken under alle omstændigheder vil
blive påvirket. Det er en konkret vurdering fra sag til sag. Vesthimmerlands Kommune spurgte indtil om projektet
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ville være vurderet anderledes hvis der havde været tale om indkig fra eksempelvis 30-50 meter offentlig vej.
Den Kgl. Bygningsinspektør mente ikke det ville gøre en forskel.
Stiftet opfordrer igen til, at kommunen i kommende sager inviterer til et møde tidligt i planlægningsprocessen.
Begge parter var enige om, at det er vanskeligt at se en tilpasning af projektet, som kan løse problematikkerne,
og der kunne ikke opnås enighed om projektet.
Vesthimmerlands Kommune meddeler, at de ønsker at indbringe sagen til ministerafgørelse, såfremt Viborg
Stift fastholder indsigelsen.
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NOTAT
Dato: 15. november 2021
Sagsnr.: 01.02.20-K02-2-21

Sagsfremstilling vedr. Viborg Stifts indsigelse
Med hjelm i Planlovens § 29 stk. 3 har Stiftsøvrigheden d. 19. august 2021 fremsat indsigelse mod
lokalplansforslag nr. 1112 – Vindmøller ved Bjørnstrup. Jf. Planlovens § 28 kan et planforslag først vedtages,
når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.
På baggrund af Stiftsøvrighedens indsigelser blev der afholdt et møde den 11. november 2021 mellem
Stiftsøvrigheden, den kongelige bygningsinspektør og Vesthimmerlands Kommune med henblik på at opnå
enighed mellem parterne. Det lykkedes ikke at opnå enighed om en løsningsmodel, og Stiftsøvrigheden
fastholder dermed indsigelsen.
Vesthimmerlands Kommune er grundlæggende uenig i Stiftsøvrighedens indsigelse. Ydermere anser
Vesthimmerlands Kommune sagen som værende af en sådan principiel karakter, at en stadfæstelse af
Stiftsøvrighedens indsigelse potentielt kan danne præcedens for en umuliggørelse af planlægningen for
vindmøller (o.a. tekniske anlæg) inden for en meget stor radius af kirker i det åbne land. På den baggrund
ønsker Vesthimmerlands Kommune at indbringe sagen til en ministerafgørelse med det formål at få ophævet
Stiftsøvrighedens indsigelse mod lokalplan nr. 1112 – Vindmøller i Bjørnstrup samt Bolig- og Planstyrelsens
indsigelse mod Kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller ved Bjørnstrup.
I nedenstående er der redegjort for sagsforløb samt Stiftsøvrighedens indsigelse og Vesthimmerlands
Kommunes bemærkninger hertil.
Sagsforløb
2017
Rammeområde 301 – Vindmøller ved Bjørnstrup blev udlagt til potentielt vindmølleområde i Kommuneplan
2017. I Forbindelse med høringen på Kommuneplan 2017 gjorde Viborg Stift opmærksom på, at det potentielt
kan medføre en påvirkning af Gundersted Kirke hvis der etableres vindmøller i tilknytning til rammeområde 301.
Viborg Stift opfordrer ydermere til tidlig dialog såfremt der indkommer et konkret projektforslag. Viborg Stift
havde ikke yderlige bemærkninger til rammeudlægget. (bilag 1)
Viborg Stift påpeger ligeledes, at fjernbeskyttelseszonerne omkring kommunens kirker er et levn fra Amternes
tid og nyvurdering af kirkernes omgivelser vil være formålstjenligt (bilag 1). Vesthimmerlands Kommune har
siden indledt en dialog med Viborg Stift angående en revidering af fjernbeskyttelseszonerne. Senest blev der d.
20. februar 2020 afholdt møde mellem Vesthimmerlands Kommune og Viborg Stift hvor en revidering af
fjernbeskyttelseszonerne blev drøftet. Viborg Stift havde på daværende tidspunkt et konkret forslag til kriterier
for udpegningsgrundlaget. Det blev aftalt at Stiftet vendte tilbage når de havde drøftet sagen med de andre
stifter (bilag 2). Der har ikke været yderlig fremdrift i sagen siden.
2020
I perioden 26. oktober – 22. november 2020 blev der afholdt fire ugers fordebat med det formål at indkalde idéer
og forslag til planlægningen for nærværende vindmølleprojekt i Bjørnstrup. Viborg Stift indsendte ikke
bemærkninger til projektet rettidigt. Vesthimmerlands Kommune modtog den 24. november en kort bemærkning
fra Viborg Stift hvori det fremgik, at der ikke var nogen bemærkninger til projektet på daværende tidspunkt.
Viborg Stift opfordrer stadig til dialog. (bilag 3)
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2021
Plangrundlag, miljøkonsekvensrapport og miljørapport sendes i 11 ugers høring i perioden 21. juni – 6.
september 2021. Den 19. august fremsætter Stiftsøvrigheden indsigelse mod lokalplan nr. 1112 – vindmøller
ved Bjørnstrup (bilag 4). Indsigelsen medfører, ligeledes en indsigelse fra Bolig- og Planstyrelsen på
Kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller ved Bjørnstrup. (Bilag 5)
Som det fremgår af det beskrevne sagsforløb har Viborg Stift flere gange plæderet for en tidlig dialog når der
forelå et konkret projektforslag. Som lovpligtig høringspligtig part er Viborg Stift i forbindelse med fordebatten
blevet inviteret til dialog på det tidligst mulige stadie i planforløbet. Som beskrevet ovenfor havde Viborg Stift i
forbindelse med fordebatten ingen bemærkninger til nærværende projektforslag. På den baggrund er
Vesthimmerlands Kommune en forundret over, at der indkom en indsigelse fra Viborg Stift i forbindelse med
den endelige høring på det færdige plangrundlag. Primært fordi Stiftets grundlag for indsigelsen er centreret
omkring forhold der allerede var kendte i forbindelse med fordebatten.
Resumé af Stiftets indsigelse
Stiftsøvrighedens indsigelse er primært baseret på en udtalelse fra den kgl. Bygningsinspektør.
Vesthimmerlands Kommune har noteret at indsigelsen ligeledes omfattede en bemærkning fra det lokale
menighedsråd. På mødet d. 11. november 2021 blev det drøftet hvorledes menighedsrådets bemærkninger var
blevet vægtet i indsigelsen. Her klargjorde Stiftsøvrigheden, at indsigelsen udelukkende var baseret på den kgl.
Bygningsinspektørs faglige vurdering.
De væsentligste argumenter fra Stiftsøvrighedens indsigelse er anført nedenfor:
A) Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine uforstyrrede kig til kirken,
som vil blive væsentligt berørt af forslaget om opstilling af vindmøller. I Bilag 1: Visualisering 21 side 61,
Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken.
B) Vindmøllevingerne vil komme til at stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet,
hvilket er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil vindmøllerne jf.
visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod syd og således forstyrre oplevelsen af ro og
visuel forbindelse med det omkringliggende landskab.
C) I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og
kirkegården.
D) Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller indenfor
fjernbeskyttelseszonen, og det kan på baggrund af de fremsendte visualiseringer ligeledes konkluderes, at de
øvrige vindmøller placeret udenfor for fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke
bør opføres som foreslået.
E) Den kgl. Bygningsinspektør påpeger ligeledes, at vindmølleprojektet potentielt kan have en negativ
indvirkning på Ejdrup Kirke.
F) Menighedsrådets bemærkninger.
Vesthimmerlands Kommunes bemærkninger til indsigelsen
Generelle bemærkninger
Vesthimmerlands Kommunes oplever generelt indsigelsen som meget generel uden forståelse for samt
hensyntagen til de faktiske lokale forhold. Den oplevelse blev yderligt bestyrket i forbindelse med mødet d. 11.
november. Her blev det klargjort, at hverken den kgl. Bygningsinspektør eller repræsentanter fra
Stiftsøvrigheden havde besigtiget området i forbindelse med udarbejdelsen af indsigelsen. Stiftsøvrigheden
klargjorde, at indsigelsen blev udarbejdet på baggrund af Miljøkonsekvensvurderingen samt den udarbejdede
visualiseringsrapport. I den sammenhæng skal det bemærkes, at visualiseringsrapporten er et udtryk for ”worst
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case scenario”. Det vil sige der kun er udarbejdet visualiseringer fra de to steder hvor der er en påvirkning af
ind- og udsyn til Gundersted Kirke. Det fremstår ikke sagligt at lave en helhedsvurdering ud fra et så spinkelt
grundlag.
Ydermere er en række af de forhold der er fremhævet i indsigelsen behandlet i Miljøkonsekvensrapporten. Det
fremgår ikke af indsigelsen, at Miljørapportens konklusioner har været inddraget i Stiftsøvrighedens samlede
vurdering af projektet. En gennemførsel af projektet vil bl.a. medføre, at en række udtjente ejendomme i
lokalområdet saneres. Seks ældre vindmøller der i dag er en del af udsynet, og i begrænset omfang også
indsynet til Gundersted Kirke saneres. Støjpåvirkningen af Gundersted kirke vil ved en gennemførsel af
projektet blive reduceret, da en ældre vindmølle 500 meter fra Gundersted Kirke saneres.
Vesthimmerlands Kommune finder det bekymrende, at en instans med en så vidt gående beføjelse som en
veto-ret, udarbejder en indsigelse på et så ufuldstændigt grundlag.
Konkrete bemærkninger til indsigelsen
Ad A)
På baggrund af de gennemførte undersøgelser, som yderligt er blevet suppleret (bilag 6) vurderes projektet ikke
at påvirke indsynet mod kirken set fra nogle af de ankomstveje ind mod byen, hvor kirken i dag står frem som et
markant vartegn - heriblandt fra omgivende landområder langs Gunderstedvej fra nord, Gunderstedvej fra syd.
Projektet vil kun påvirke indsynet mod Gundersted Kirke fra et relativt lille, afgrænset område nord for kirken.
Det drejer sig om indsynet fra en strækning på ca. 130-150 meter langs Brusåvej samt en strækning på 100-150
meter langs den tilstødende Doverhøjvej. Ydermere skal det bemærkes, at Brusåvej ikke er en
hovedankomstvej til Gundersted by eller kirke. Brusåvej er en blind vej med relativt få beboelsesejendomme.
Indsynet til kirken er kun (teoretisk) påvirket i et omgivende område svarende til en vinkel på ca. 40 grader. I
praksis er det påvirkede område dog langt mindre på grund af terrænforhold, hegn, træer og bebyggelser.
Projektet vil kun være synligt i visuelt samspil med kirken fra en meget begrænset strækning af de knap 5 km
omkringliggende vejstrækninger, hvorfra kirken er registreret som synlig i dag.
Vesthimmerlands Kommune er på den baggrund ikke enig i d. kgl. Bygningsinspektørs udsagn om at mange
uforstyrrede indkig vil blive ødelagt. Vesthimmerlands Kommune anderkender, at meget begrænsede lokale
indkig vil blive forstyrret. Dette forhold er der ligeledes redegjort for i miljøkonsekvensvurderingen samt den
supplerende redegørelse.

Ad B)
Vesthimmerlands Kommune er enige i at vindmøllerne vil udgøre et markant element i udsynet fra Gundersted
Kirke. Den kgl. Bygningsinspektør påpeger, at projektet vil spolerer roen og den visuelle oplevelse af
landskabet. Vesthimmerlands Kommune anser det som mangelfuldt at den kgl. Bygningsinspektør ikke har
forholdt sig til det faktum at den visuelle oplevelse af landskabet på nuværende tidspunkt er påvirket af spredte
vindmøller i både nær- og fjernzonen. Gundersted Kirke er i dag omgivet af 12 vindmøller inden for 4,5 km
afstand. Ved en gennemførelse af projektet vil der fremover fortsat være 12 vindmøller inden for denne afstand.
Kirken er i dag kraftigt påvirket af tre markant synlige vindmøller.
Påvirkningen af de tre eksisterende vindmøller er ikke nævnt i indsigelsen, hvilket er en mangel når de
landskabsmæssige forhold omkring kirken skal betragtes som en helhed, specielt da den nordligste vindmølle
nedtages. Alle de vindmøller, som nedtages ved en gennemførelse af projektet, er synlige fra kirkeområdet ved
Gundersted Kirke i dag. Ydermere vil en realisering af projektet være medvirkende til at realisere
Vesthimmerlands Kommunes ambition om at sanere ældre og udtjent vindmøller, og på sigt nedbringe antallet
af vindmøller i kommunen.
Ad C)
Indsigelsen fremfører, at projektet medfører øgede støjgener for kirken og kirkegården. Det er ikke korrekt. Af
miljøundersøgelsen fremgår det, at støjniveauet omkring kirken vil blive lavere ved en gennemførelse af
projektet, som følge af, at én af de tre eksisterende vindmøller nedtages. Ved en gennemførelse af projektet vil
der således, som det fremgår af beregninger, være tale om støjniveauer i kirkeområdet, som ligger et godt
stykke under de 37/39 dB(A), der er grænsen for støjfølsom arealanvendelse.

Ad D)
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Det er korrekt, at de to nordligste vindmøller står inden for fjernbeskyttelseszonen for Gundersted Kirke. Som
beskrevet tidligere, har Viborg Stift i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 påpeget at de udlagte
fjernbeskyttelseszoner er forældede og bør revideres. Det kommer især til udtryk i forbindelse med nærværende
projekt. Landskabelige forandringer og bevoksning har medført, at Gundersted kirke ikke længere er synlig fra
den del af fjernbeskyttelseszonen hvor de to vindmøller vil blive placeret. Der er grundigt redegjort for dette
forhold i både miljøkonsekvensrapport samt supplerende undersøgelser af påvirkninger af Gundersted kirke. På
den baggrund er det vurderet, at det vil være acceptabelt at planlægge for vindmøller inden for
fjernbeskyttelseszonen.
Den kgl. Bygningsinspektør påpeger ligeledes, at vindmøllerne uden for fjernbeskyttelseszonen vil medføre en
negativ påvirkning. Det er korrekt, at vindmøllerne uden for fjernbeskyttelseszonen vil være markante elementer
i landskabet. For at mindske den landskabelige påvirkning er vindmøllerne opstillet ud fra de gældende krav om
let opfattelige geometriske mønstre. Ydermere bør det tages i betragtning, at Erhvervsstyrelsen tidligere i
sammenlignelig sag har truffet afgørelse om, at vindmøller der står på en afstand af 10 gange møllehøjde ikke
kan betragtes som en del af kirkens nærmiljø (Bilag 7).
Ad E)
Ejdrup kirke hører til Aalborg Stift. Aalborg Stift har ikke henvendt sig i løbet af planprocessen og der er ikke
kommet høringssvar i forbindelse med de offentlige høringer. Vesthimmerlands Kommune anser på den
baggrund ikke bemærkningerne omkring Ejdrup Kirke som relevante, da Viborg Stift ikke er myndighed for
Ejdrup kirke.
Ad F)
Stiftsøvrigheden har givet udtryk for, at det lokale menighedsråds bemærkninger ikke har været en del af
vurderingsgrundlaget for indsigelsen. Menighedsrådets bemærkninger er på trods af dette udsagn inkluderet i
den fremsendte indsigelse. På den baggrund har Vesthimmerlands Kommune et par bemærkninger til
menighedsrådets bidrag.
Menighedsrådet anfører, at de er bekymrede for vindmøllernes påvirkning af områdets natur- og kulturområder.
Det er begge forhold der er grundigt behandlet i miljøkonsekvensrapporten. Heri er konklusionen, at
vindmølleprojektets placering ikke vil medføre en negativ påvirkning af områder der er udpeget som havende
hverken natur- eller kulturmæssig værdi. Dette understøttes ligeledes af, at der udover Stiftsøvrighedens
indsigelse, ikke er indkommet høringssvar fra andre interesseorganisationer der varetager natur- og
kulturinteresser.

Afsluttende bemærkninger
Al planlægningen er grundlæggende et spørgsmål om afvejning af interesser. I den gældende vejledning til
planlægning for vindmøller står det eksplicit: ”Det ligger inden for kommunalbestyrelsens
planlægningskompetence at afgøre, hvordan de forskellige interesser skal afvejes. (s.8 Vejledning planlægning
for Vindmøller(2015)).”
Nærværende sag er glimrende eksempel på hvorledes begrebet afvejning af interesser anvendes i praksis. Ud
fra en helhedsvurdering har Kommunalbestyrelsen mulighed for at besluttet, om den samfundsøkonomiske
gevinst ved at etablere et vindmølleanlæg, der kan forsyne op i mod 20.000 husstande opvejer de negative
følgevirkninger. Kommunalbestyrelsen skal blandt andet vurdere om det er acceptabelt, at de
samfundsøkonomiske gevinster opvejer, at indsynet mod Gundersted Kirke i et meget begrænset lokalt område
påvirkes negativt.
Afvejningen af de samfundsmæssige interesser ser umiddelbart ikke ud til at indgå i Stiftsøvrighedens vurdering
af projektet. På den baggrund anser Vesthimmerlands Kommune det som yderst uheldigt hvis Byrådets
beslutnings- og planlægningskompetencer underkendes på baggrund af én meget specifik interesse. En
interesse som samtidig fremstår særdeles vagt begrundet.

Afslutningsvist vil Vesthimmerlands Kommune igen henlede opmærksomheden på en tidligere afgørelse i en
lignende sag. I 2017 ophævede Erhvervsstyrelsen Stiftsøvrighedens indsigelse mod vindmølleprojektet Rødby
Fjord III på Lolland (bilag 7). Projektet i Rødby er interessant i denne sammenhæng da det i høj grad er
sammenligneligt med nærværende vindmølleprojekt. Projektet i Rødby omfattede i korte træk bl.a. opsætning af
8 150 meter høje vindmøller. Stiftsøvrighedens indsigelse til projektet var centreret omkring de visuelle
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påvirkninger af Landet kirke. Ligesom ved projektet i Bjørnstrup ville vindmøllerne i Rødby Fjord være meget
markante i både ind- og udsyn til Landet kirke. Ydermere er den afstanden mellem kirke og vindmøller stort set
den samme i begge projekter. I Bjørnstrup projektet er afstanden til den nærmeste vindmølle minimum 1,4 km.
Området omkring Gundersted kirke er ligeledes allerede i dag præget af spredte vindmøller. En realisering af
projektet vil medføre, at en række ældre vindmøller der forstyrrer både roen og den visuelle oplevelse ved
Gundersted kirke vil blive saneret. Ydermere har Stiftsøvrigheden heller ikke benyttet muligheden for at komme
med konkrete tilkendegivelser på projektet i løbet af planprocessen, hverken i forbindelse med udlæg af
rammeområde i ved vedtagelsen Kommuneplan 2017, eller i forbindelse fordebatten på nærværende projekt.
Den primære argumentation for Erhvervsstyrelsens ophævelse af indsigelsen mod vindmølleprojektet Rødby
Fjord III var:


Vindmøllemølleprojektet ikke vurderes at være særligt vidtgående for så vidt angår den visuelle
påvirkning af kirkernes kulturmiljø-værdier. Der lægges bl.a. til grund, at afstanden fra nærmeste mølle
til kirkerne er minimum 1,5 km, altså forholdet 1:10 mellem vindmøllehøjde og afstanden til kirke.
Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller fastlægger en afstand på
minimum 1:4 mellem møllehøjde og afstanden til nærmeste nabo. Endvidere foreslås vindmøllerne
opstillet på én række med henblik at give færrest visuelle gener i henhold til god praksis. Ligesom der
udtages 16 mindre møller i en geografi, hvor der i forvejen er opstillet mange møller.



Lolland Kommune har gennemført planlægningen for de to vindmølleprojekter efter gældende praksis,
og det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at den lokale stiftsøvrighed ikke proaktivt har udnyttet planprocessen til at indgå i dialog med kommunen om mulige løsninger på stiftsøvrighedens konkrete
forbehold over for projekterne, navnlig i forbindelse med den offentlige forhøring og i den formelle
offentlige høring. Det har i væsentlig grad vanskeliggjort kommunens mulighed for at justere de
pågældende projekter i processen.

På den baggrund ophæver Erhvervsstyrelsen indsigelserne fra Lolland-Falster Stiftsøvrighed (bilag 7)
Med tanke på den direkte sammenlignelighed mellem projekterne i Bjørnstrup og Rødby Fjord III, anmoder
Vesthimmerlands Kommune om at tidligere praksis følges og Stiftsøvrighedens indsigelse ophæves.

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Vesthimmerlands Kommune
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8397594#0 - SVMorten
Vindmøllesag
ved
Bjørnsted
Fra:
Heinemann
[MorHei@bpst.dk]
Til:
Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
23-11-2021 22:55
Modtaget Dato: 23-11-2021 22:55
VedrÃ¸rende: SV: VindmÃ¸llesag ved BjÃ¸rnsted
VedhÃ¦ftninger: image001_3191.png

Hej Jakob
Tak for det fremsendte.
Med venlig hilsen

Morten Heinemann
Specialkonsulent
LandsplanlÃ¦gning og tilsyn
Telefon: +45 2364 0482
E-mail: morhei@bpst.dk
Hjemmeside: https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mpdkk-0003wL-4t&i=57e1b682&c=gRtRfvQI4COzTMVMOadF1EWGm0DCbFhiuCFS-gVWtWYyuqA82wrAnCcRee434MiXppWe8Y7m_CUo_Rlr2iqUYXyMD4UF13IkZgWdXcg3Bvf-U-xbOAKyjm9GtRRaQ8gqBfCxU_AEf1yUS5h_bP7mLqGGFUKj0b1Xx9lXHg3I2Whf7Q4Tq4YslS2OzQ2Ajr45DoEMUhvzlKT4fq0V0PUw

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET
SÃ¥dan behandler vi dine personlige oplysninger.

Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 23. november 2021 18:12
Til: Morten Heinemann <MorHei@bpst.dk>
Emne: SV: VindmÃ¸llesag ved BjÃ¸rnsted
Hej Morten
Den ligger som bilag 4 i den vedhÃ¦ftede mappe.
T.O har vi indsendt en anmodning om mÃ¦gling til Indenrigs- og Boligministeriet i mandags.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
PlanlÃ¦gger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
ByrÃ¥dssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
9966
Mobiltelefon
23712062
E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Fra: Morten Heinemann [mailto:MorHei@bpst.dk]
Sendt: 23. november 2021 16:31
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: VindmÃ¸llesag ved BjÃ¸rnsted

23. november 2021
2021-22617
Hej Jakob
Har du mulighed for at sende den indsigelse, som Viborg Stift har sendt vedrÃ¸rende forslag til lokalplan 1112 (vindmÃ¸ller ved BjÃ¸rnstrup) ?
Jeg vil vÃ¦re taknemmelig, hvis du har mulighed for at sende det meget snart.
PÃ¥ forhÃ¥nd tak.
Med venlig hilsen

Morten Heinemann
Specialkonsulent
LandsplanlÃ¦gning og tilsyn

150

Telefon: +45 2364 0482

E-mail: morhei@bpst.dk
Hjemmeside: https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mpXl0-0003VP-3M&i=57e1b682&c=Wy-mXEhcHzO65XZtn2D-uqxjebsQnncJOqouji1wpTX3Q2KVsZDuf8jDCbcxaGI837I_Z2h1YNrN-fAaOTSlKwFFwm6koeqG9YX8qMduVMBbL9D7PIWbeRz4K7GfUrs0jEWViyBm3nqgBDXUgtZwXs7tD6ylmMYr381sB8YFtmjt33_4WD_3WaLwNY31MTLlnn9Hy3AKk_ZeTvAfULvRw

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET
SÃ¥dan behandler vi dine personlige oplysninger.
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8397596#0 - Vesthimmerlands
Kommunes
anmodning om mægling i vi
Fra:
Morten Heinemann
[MorHei@bpst.dk]
Til:
Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
24-11-2021 10:21
Modtaget Dato: 24-11-2021 10:21
VedrÃ¸rende: Vesthimmerlands Kommunes anmodning om mÃ¦gling i vindmÃ¸llesag
VedhÃ¦ftninger: image001_3192.png

Hej Jacob
Jeg har lige forsÃ¸gt at ringe til dig.
Har du mulighed for at sende jeres anmodning om mÃ¦gling til mig, meget gerne her til formiddag ?
Jeg har set HOFORâ€™s henvendelse til indenrigs- og boligminsteren.
Med venlig hilsen

Morten Heinemann
Specialkonsulent
LandsplanlÃ¦gning og tilsyn
Telefon: +45 2364 0482
E-mail: morhei@bpst.dk
Hjemmeside: https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mpoSp-0003eR-53&i=57e1b682&c=x1ELs7wWe-8voCRcVvbtEaGk_1N6g2AQW737UGSxbiNbH4sxXzPCRO6WSGYsY4uOwMAorWzEmAYcGhILUGH9JOJ9Zojm5rfzeiIJRKW4f_S_6BqbIuuIdh2ZIh2shiceyIPSzFxzgbSHycnVPr0yTAvCUnYZ09H38Zp46JSW3RkcvWvoZyNNrG1OEXqKSu2B3bAH3gZDFSlX7qiZaOWg

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET
SÃ¥dan behandler vi dine personlige oplysninger.

Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: 23. november 2021 18:12
Til: Morten Heinemann <MorHei@bpst.dk>
Emne: SV: VindmÃ¸llesag ved BjÃ¸rnsted
Hej Morten
Den ligger som bilag 4 i den vedhÃ¦ftede mappe.
T.O har vi indsendt en anmodning om mÃ¦gling til Indenrigs- og Boligministeriet i mandags.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
PlanlÃ¦gger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
ByrÃ¥dssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
9966
Mobiltelefon
23712062
E-mail JHAS@vesthimmerland.dk
Fra: Morten Heinemann [mailto:MorHei@bpst.dk]
Sendt: 23. november 2021 16:31
Til: Jakob Hasselgreen
Emne: VindmÃ¸llesag ved BjÃ¸rnsted

23. november 2021
2021-22617
Hej Jakob
Har du mulighed for at sende den indsigelse, som Viborg Stift har sendt vedrÃ¸rende forslag til lokalplan 1112 (vindmÃ¸ller ved BjÃ¸rnstrup) ?
Jeg vil vÃ¦re taknemmelig, hvis du har mulighed for at sende det meget snart.
PÃ¥ forhÃ¥nd tak.
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Med venlig hilsen

Morten Heinemann
Specialkonsulent
LandsplanlÃ¦gning og tilsyn
Telefon: +45 2364 0482
E-mail: morhei@bpst.dk
Hjemmeside: https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mpXl0-0003VP-3M&i=57e1b682&c=Wy-mXEhcHzO65XZtn2D-uqxjebsQnncJOqouji1wpTX3Q2KVsZDuf8jDCbcxaGI837I_Z2h1YNrN-fAaOTSlKwFFwm6koeqG9YX8qMduVMBbL9D7PIWbeRz4K7GfUrs0jEWViyBm3nqgBDXUgtZwXs7tD6ylmMYr381sB8YFtmjt33_4WD_3WaLwNY31MTLlnn9Hy3AKk_ZeTvAfULvRw

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET
SÃ¥dan behandler vi dine personlige oplysninger.
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8374754#0 - anmodning
om mægling
Fra:
Jakob Hasselgreen
[JHAS@vesthimmerland.dk]
Til:
MorHei@bpst.dk [MorHei@bpst.dk]
Sendt dato:
24-11-2021 10:31
Modtaget Dato: 24-11-2021 10:31
Vedrørende: anmodning om mægling
Vedhæftninger: Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr lokalplanforslag nr 1112 - Vindmølle.zip

Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr lokalplanforslag nr 1112 - Vindmølle.txt
Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr lokalplanforslag nr 1112 - Vindmølle.pdf
Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr lokalplanforslag nr 1112 - Vindmølle.pdf
Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr lokalplanforslag nr 1112 - Vindmølle.pdf
Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr lokalplanforslag nr 1112 - Vindmølle.pdf
Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr lokalplanforslag nr 1112 - Vindmølle.pdf
Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr lokalplanforslag nr 1112 - Vindmølle.gif
Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr lokalplanforslag nr 1112 - Vindmølle.htm
Vi har indsendt det vedhæftede til im@im.dk. Hende jeg talte med hos ministeriet sagde at henvendelsen skulle sendes til
den postkasse, og så villle den blive videresendt til relevant afdeling..
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062 �
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
�9600�Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

��

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

156

DAGSORDEN
Dato: 12. november 2021
Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-21

Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune
Dato:
Mødested:

11. november 2021 kl. 10.00
Gundersted Kirke og Gundersted Multihus

Mødedeltagere:
Bodil Abildgaard, Stiftskontorchef
Anne Brøndum Breinhild, Jurist Viborg Stift
Mette Viuf Larsen, Kgl. Bygningsinspektør
Christian Achermann, Urland
Per Bach Laursen, Borgmester Vesthimmerlands Kommune
Anders K. Kristensen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget Vesthimmerlands Kommune
Henrik Kruuse, Kommunaldirektør Vesthimmerlands Kommune
Heidi Højriis Poulsen, Planlægger Vesthimmerlands Kommune
Jakob Hasselgreen, Planlægger Vesthimmerlands Kommune

Besigtigelse ved Gundersted Kirke:
Christian Achermann viste den vejstrækning, hvorfra vindmøllerne vil være synlige bagved/over kirken. Dernæst
blev udsynet fra kirkens indgang besigtiget og sammenlignet med visualisering af nye vindmøller. De
eksisterende vindmøller umiddelbart sydvest for kirken blev drøftet.
Møde i Gundersted Multihus:
Stiftet lagde ud med en kort kommentering af indsigelsen. Stiftet lægger vægt på indsynet til kirken, hvor
vindmøllerne vil være synlige bagved/over kirken. Kan projektet tilpasses, så dette ikke vil være tilfældet. Bodil
Abildgaard gjorde opmærksom på, at Ejdrup Kirke, som er behandlet i indsigelsen, ikke er beliggende i Viborg
Stift. Der blev spurgt ind til Menighedsrådets rolle. Stiftet klargjorde, at Menighedsrådets bemærkninger ikke er
grundlaget for indsigelsen. Indsigelsen er udelukkende udarbejdet på baggrund af en faglig vurdering. Alligevel
er Menighedsrådets bemærkninger vedlagt den fremsendte indsigelse. Stiftets indsigelse er baseret på den
tilsendte miljørapport og visualiseringer. Direkte adspurgt bekræftede Stiftet, at der ikke blev foretaget
besigtigelse af Gundersted Kirke og de lokale forhold i forbindelse med indsigelsen.
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Henrik Kruse påpegede, at det er Vesthimmerlands Kommunes opfattelse, at indsigelsen fra Viborg Stift er
meget generel. Herefter blev planforløbet drøftet. Vesthimmerlands kommune påpegede, at der har været rig
mulighed for kunne have kommet med bemærkninger til projektet langt tidligere i planlægningsprocessen.
Vindmølleområdet i Bjørnstrup blev udlagt i Kommuneplan 2017. I Stiftets høringssvar til Kommuneplan 2017
blev det i meget generelle vendinger givet udtryk for, at etablering af vindmøller i Bjørnstrup kunne være i
konflikt med Gundersted Kirkes interesser. I forbindelse med fordebatten til nærværende projekt modtog
Vesthimmerlands Kommune en kort bemærkning, efter høringsfristens udløb, om at Stiftet ikke havde
bemærkninger til projektet på daværende tidspunkt. På den baggrund var det uventet, at der indkom et veto i
forbindelse med høringen på endelige plangrundlag. Derudover er Vesthimmerlands Kommune forundret over
at Stiftets behandling af sagen i forbindelse med indsigelsen kun er baseret på de negative følger af projektet.
Der mangler en helhedsvurdering, sådan at projektet vurderes i sin helhed med både negative og positive
følger, som fx at den nærmeste eksisterende mølle tages ned.
Bodil Abildgaard fortalte, at stiftet vurderer den konkrete sag, og at der ligger en reel vurdering bag indsigelsen.
Stiftet er ikke generelt imod vindmøller og nedlægger ikke altid veto. Hun opfordrede kommunen til at tage
kontakt tidligt i processen, hvis der var tvivl om, hvorvidt Stiftet kunne have bemærkninger, som ikke er kommet
frem i høringsprocessen. Vesthimmerlands Kommune påpegede, at Stiftet er lovpligtig høringspart. Det vil sige
at allerede i forbindelse med høringen på Kommuneplan 2017 og igen i forbindelse med fordebatten i opstarten
af projektet blev Stiftet inviteret til dialog. Stiftet påpegede, at i fremtidige projekter vil de gerne kontaktes
direkte. Vesthimmerlands Kommune har taget denne bemærkning til efterretning.
Støjproblematikken blev drøftet. Stiftet har i indsigelsen udtrykt bekymring for øget støj. Af miljøvurderingen
fremgår det, at støjen fra vindmøller reduceres i forbindelse med projektet, da den nærmeste eksisterende
vindmølle nedtages. Stiftet vurderer ikke, at støj er den væsentligste problematik. Miljøkonsekvensvurderingen
konkluderer ligeledes, at støj ikke vil være et problem. En realisering af projektet vil medføre at flere
eksisterende vindmøller bliver nedtaget, hvilket samlet set vil medføre en støjreduktion.
Mulige løsningsmodeller blev drøftet kort. Stifts spurgte indtil hvorvidt det ville være muligt at flytte på
vindmøllerne, eller alternativt udtage vindmøller af projektet.
Christian Achermann gjorde rede for, at det ikke er muligt at tilpasse projektet ved at flytte møller eller reducere
antallet af møller. Der er ikke tilpasningsmuligheder for projektet. Det ville principielt være muligt at flytte enkelte
vindmøller nogle få meter. På baggrund af den relativt store afstand mellem vindmøller og Gundersted kirke, vil
det ikke medføre en reel forbedring af indsynet til Gundersted kirke.
Projektets to møller inden for fjernbeskyttelseszonen blev drøftet. Urland har lavet en supplerende
undersøgelse, som konkluderer, at projektet ikke vil påvirke fjernbeskyttelseszonen, da kirken ikke er synlig fra
disse områder.
De to møller inden for fjernbeskyttelseszonen er fremhævet i indsigelsen, men Mette Viuf Larsen vurderer ikke,
at fjernbeskyttelsen er det væsentligste i indsigelsen. Den væsentligste problematik er indkigget til kirken med
møllerne i baggrunden, og dernæst udsynet til møllerne fra kirkens indgang. I forhold til oprydning i landskabet
med nedtagning af eksisterende vindmøller, vurderer stiftet ikke, at den foreslåede situation er bedre end den
eksisterende.
Den vejstrækning, hvor møllerne vil være synlige bag kirken, blev drøftet. Urland har lavet en undersøgelse,
som viser, at det er en strækning på ca. 130 meter, hvor møllerne vil være synlige bag kirken. Det er en blind
vej uden meget trafik. Stiftet vurderede, at det er af mindre betydning, da kirken under alle omstændigheder vil
blive påvirket. Det er en konkret vurdering fra sag til sag. Vesthimmerlands Kommune spurgte indtil om projektet
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ville være vurderet anderledes hvis der havde været tale om indkig fra eksempelvis 30-50 meter offentlig vej.
Den Kgl. Bygningsinspektør mente ikke det ville gøre en forskel.
Stiftet opfordrer igen til, at kommunen i kommende sager inviterer til et møde tidligt i planlægningsprocessen.
Begge parter var enige om, at det er vanskeligt at se en tilpasning af projektet, som kan løse problematikkerne,
og der kunne ikke opnås enighed om projektet.
Vesthimmerlands Kommune meddeler, at de ønsker at indbringe sagen til ministerafgørelse, såfremt Viborg
Stift fastholder indsigelsen.
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Att. Indenrigs- og Boligminister

Dato: 19. november 2021

Kaare Dybvad Bek

Byrådssekretariat, HR og
Kommunikation
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Sagsnr.:
01.02.20-K02-2-21

Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr. lokalplanforslag
nr. 1112 - Vindmøller ved Bjørnstrup
Viborg Stift har den 19. august 2021 gjort indsigelse mod lokalplanforslag nr. 1112 – Vindmøller ved
Bjørnstrup. Indsigelsen har ligeledes medført, at Bolig- og Planstyrelsen har gjort indsigelse mod
Kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller ved Bjørnstrup.
Planprocessen har forløbet med udsendelse af debatoplæg i forbindelse med fordebat, høring af
planforslagene med tilhørende VVM/Miljøvurdering og afholdelse af borgermøder.
På baggrund af Stiftsøvrighedens indsigelser blev der afholdt et møde den 11. november 2021 mellem
Stiftsøvrigheden, den kongelige bygningsinspektør og Vesthimmerlands Kommune med henblik på at
opnå enighed mellem parterne.
På mødet blev det klart, at det ikke var muligt at komme til enighed.
Vesthimmerlands Kommune skal på den baggrund anmode Indenrigs – og Boligministeren om at mægle
i sagen jf. planlovens § 28, stk. 2.
Vedhæftet nærværende mail er:
- Sagsfremstilling inklusiv relevante bilag
- Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune d.11.11.2021
Forslag plangrundlag, miljørapporter samt visualiseringsrapport findes under punkt 118 her.
Med venlig hilsen
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Per Bach Laursen

Henrik Kruuse

Borgmester
Vesthimmerlands Kommune

Kommunaldirektør
Vesthimmerlands Kommune
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NOTAT
Dato: 15. november 2021
Sagsnr.: 01.02.20-K02-2-21

Sagsfremstilling vedr. Viborg Stifts indsigelse
Med hjelm i Planlovens § 29 stk. 3 har Stiftsøvrigheden d. 19. august 2021 fremsat indsigelse mod
lokalplansforslag nr. 1112 – Vindmøller ved Bjørnstrup. Jf. Planlovens § 28 kan et planforslag først vedtages,
når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.
På baggrund af Stiftsøvrighedens indsigelser blev der afholdt et møde den 11. november 2021 mellem
Stiftsøvrigheden, den kongelige bygningsinspektør og Vesthimmerlands Kommune med henblik på at opnå
enighed mellem parterne. Det lykkedes ikke at opnå enighed om en løsningsmodel, og Stiftsøvrigheden
fastholder dermed indsigelsen.
Vesthimmerlands Kommune er grundlæggende uenig i Stiftsøvrighedens indsigelse. Ydermere anser
Vesthimmerlands Kommune sagen som værende af en sådan principiel karakter, at en stadfæstelse af
Stiftsøvrighedens indsigelse potentielt kan danne præcedens for en umuliggørelse af planlægningen for
vindmøller (o.a. tekniske anlæg) inden for en meget stor radius af kirker i det åbne land. På den baggrund
ønsker Vesthimmerlands Kommune at indbringe sagen til en ministerafgørelse med det formål at få ophævet
Stiftsøvrighedens indsigelse mod lokalplan nr. 1112 – Vindmøller i Bjørnstrup samt Bolig- og Planstyrelsens
indsigelse mod Kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller ved Bjørnstrup.
I nedenstående er der redegjort for sagsforløb samt Stiftsøvrighedens indsigelse og Vesthimmerlands
Kommunes bemærkninger hertil.
Sagsforløb
2017
Rammeområde 301 – Vindmøller ved Bjørnstrup blev udlagt til potentielt vindmølleområde i Kommuneplan
2017. I Forbindelse med høringen på Kommuneplan 2017 gjorde Viborg Stift opmærksom på, at det potentielt
kan medføre en påvirkning af Gundersted Kirke hvis der etableres vindmøller i tilknytning til rammeområde 301.
Viborg Stift opfordrer ydermere til tidlig dialog såfremt der indkommer et konkret projektforslag. Viborg Stift
havde ikke yderlige bemærkninger til rammeudlægget. (bilag 1)
Viborg Stift påpeger ligeledes, at fjernbeskyttelseszonerne omkring kommunens kirker er et levn fra Amternes
tid og nyvurdering af kirkernes omgivelser vil være formålstjenligt (bilag 1). Vesthimmerlands Kommune har
siden indledt en dialog med Viborg Stift angående en revidering af fjernbeskyttelseszonerne. Senest blev der d.
20. februar 2020 afholdt møde mellem Vesthimmerlands Kommune og Viborg Stift hvor en revidering af
fjernbeskyttelseszonerne blev drøftet. Viborg Stift havde på daværende tidspunkt et konkret forslag til kriterier
for udpegningsgrundlaget. Det blev aftalt at Stiftet vendte tilbage når de havde drøftet sagen med de andre
stifter (bilag 2). Der har ikke været yderlig fremdrift i sagen siden.
2020
I perioden 26. oktober – 22. november 2020 blev der afholdt fire ugers fordebat med det formål at indkalde idéer
og forslag til planlægningen for nærværende vindmølleprojekt i Bjørnstrup. Viborg Stift indsendte ikke
bemærkninger til projektet rettidigt. Vesthimmerlands Kommune modtog den 24. november en kort bemærkning
fra Viborg Stift hvori det fremgik, at der ikke var nogen bemærkninger til projektet på daværende tidspunkt.
Viborg Stift opfordrer stadig til dialog. (bilag 3)
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2021
Plangrundlag, miljøkonsekvensrapport og miljørapport sendes i 11 ugers høring i perioden 21. juni – 6.
september 2021. Den 19. august fremsætter Stiftsøvrigheden indsigelse mod lokalplan nr. 1112 – vindmøller
ved Bjørnstrup (bilag 4). Indsigelsen medfører, ligeledes en indsigelse fra Bolig- og Planstyrelsen på
Kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller ved Bjørnstrup. (Bilag 5)
Som det fremgår af det beskrevne sagsforløb har Viborg Stift flere gange plæderet for en tidlig dialog når der
forelå et konkret projektforslag. Som lovpligtig høringspligtig part er Viborg Stift i forbindelse med fordebatten
blevet inviteret til dialog på det tidligst mulige stadie i planforløbet. Som beskrevet ovenfor havde Viborg Stift i
forbindelse med fordebatten ingen bemærkninger til nærværende projektforslag. På den baggrund er
Vesthimmerlands Kommune en forundret over, at der indkom en indsigelse fra Viborg Stift i forbindelse med
den endelige høring på det færdige plangrundlag. Primært fordi Stiftets grundlag for indsigelsen er centreret
omkring forhold der allerede var kendte i forbindelse med fordebatten.
Resumé af Stiftets indsigelse
Stiftsøvrighedens indsigelse er primært baseret på en udtalelse fra den kgl. Bygningsinspektør.
Vesthimmerlands Kommune har noteret at indsigelsen ligeledes omfattede en bemærkning fra det lokale
menighedsråd. På mødet d. 11. november 2021 blev det drøftet hvorledes menighedsrådets bemærkninger var
blevet vægtet i indsigelsen. Her klargjorde Stiftsøvrigheden, at indsigelsen udelukkende var baseret på den kgl.
Bygningsinspektørs faglige vurdering.
De væsentligste argumenter fra Stiftsøvrighedens indsigelse er anført nedenfor:
A) Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine uforstyrrede kig til kirken,
som vil blive væsentligt berørt af forslaget om opstilling af vindmøller. I Bilag 1: Visualisering 21 side 61,
Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken.
B) Vindmøllevingerne vil komme til at stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet,
hvilket er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil vindmøllerne jf.
visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod syd og således forstyrre oplevelsen af ro og
visuel forbindelse med det omkringliggende landskab.
C) I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og
kirkegården.
D) Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller indenfor
fjernbeskyttelseszonen, og det kan på baggrund af de fremsendte visualiseringer ligeledes konkluderes, at de
øvrige vindmøller placeret udenfor for fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke
bør opføres som foreslået.
E) Den kgl. Bygningsinspektør påpeger ligeledes, at vindmølleprojektet potentielt kan have en negativ
indvirkning på Ejdrup Kirke.
F) Menighedsrådets bemærkninger.
Vesthimmerlands Kommunes bemærkninger til indsigelsen
Generelle bemærkninger
Vesthimmerlands Kommunes oplever generelt indsigelsen som meget generel uden forståelse for samt
hensyntagen til de faktiske lokale forhold. Den oplevelse blev yderligt bestyrket i forbindelse med mødet d. 11.
november. Her blev det klargjort, at hverken den kgl. Bygningsinspektør eller repræsentanter fra
Stiftsøvrigheden havde besigtiget området i forbindelse med udarbejdelsen af indsigelsen. Stiftsøvrigheden
klargjorde, at indsigelsen blev udarbejdet på baggrund af Miljøkonsekvensvurderingen samt den udarbejdede
visualiseringsrapport. I den sammenhæng skal det bemærkes, at visualiseringsrapporten er et udtryk for ”worst

163

Side 2 af 5

case scenario”. Det vil sige der kun er udarbejdet visualiseringer fra de to steder hvor der er en påvirkning af
ind- og udsyn til Gundersted Kirke. Det fremstår ikke sagligt at lave en helhedsvurdering ud fra et så spinkelt
grundlag.
Ydermere er en række af de forhold der er fremhævet i indsigelsen behandlet i Miljøkonsekvensrapporten. Det
fremgår ikke af indsigelsen, at Miljørapportens konklusioner har været inddraget i Stiftsøvrighedens samlede
vurdering af projektet. En gennemførsel af projektet vil bl.a. medføre, at en række udtjente ejendomme i
lokalområdet saneres. Seks ældre vindmøller der i dag er en del af udsynet, og i begrænset omfang også
indsynet til Gundersted Kirke saneres. Støjpåvirkningen af Gundersted kirke vil ved en gennemførsel af
projektet blive reduceret, da en ældre vindmølle 500 meter fra Gundersted Kirke saneres.
Vesthimmerlands Kommune finder det bekymrende, at en instans med en så vidt gående beføjelse som en
veto-ret, udarbejder en indsigelse på et så ufuldstændigt grundlag.
Konkrete bemærkninger til indsigelsen
Ad A)
På baggrund af de gennemførte undersøgelser, som yderligt er blevet suppleret (bilag 6) vurderes projektet ikke
at påvirke indsynet mod kirken set fra nogle af de ankomstveje ind mod byen, hvor kirken i dag står frem som et
markant vartegn - heriblandt fra omgivende landområder langs Gunderstedvej fra nord, Gunderstedvej fra syd.
Projektet vil kun påvirke indsynet mod Gundersted Kirke fra et relativt lille, afgrænset område nord for kirken.
Det drejer sig om indsynet fra en strækning på ca. 130-150 meter langs Brusåvej samt en strækning på 100-150
meter langs den tilstødende Doverhøjvej. Ydermere skal det bemærkes, at Brusåvej ikke er en
hovedankomstvej til Gundersted by eller kirke. Brusåvej er en blind vej med relativt få beboelsesejendomme.
Indsynet til kirken er kun (teoretisk) påvirket i et omgivende område svarende til en vinkel på ca. 40 grader. I
praksis er det påvirkede område dog langt mindre på grund af terrænforhold, hegn, træer og bebyggelser.
Projektet vil kun være synligt i visuelt samspil med kirken fra en meget begrænset strækning af de knap 5 km
omkringliggende vejstrækninger, hvorfra kirken er registreret som synlig i dag.
Vesthimmerlands Kommune er på den baggrund ikke enig i d. kgl. Bygningsinspektørs udsagn om at mange
uforstyrrede indkig vil blive ødelagt. Vesthimmerlands Kommune anderkender, at meget begrænsede lokale
indkig vil blive forstyrret. Dette forhold er der ligeledes redegjort for i miljøkonsekvensvurderingen samt den
supplerende redegørelse.

Ad B)
Vesthimmerlands Kommune er enige i at vindmøllerne vil udgøre et markant element i udsynet fra Gundersted
Kirke. Den kgl. Bygningsinspektør påpeger, at projektet vil spolerer roen og den visuelle oplevelse af
landskabet. Vesthimmerlands Kommune anser det som mangelfuldt at den kgl. Bygningsinspektør ikke har
forholdt sig til det faktum at den visuelle oplevelse af landskabet på nuværende tidspunkt er påvirket af spredte
vindmøller i både nær- og fjernzonen. Gundersted Kirke er i dag omgivet af 12 vindmøller inden for 4,5 km
afstand. Ved en gennemførelse af projektet vil der fremover fortsat være 12 vindmøller inden for denne afstand.
Kirken er i dag kraftigt påvirket af tre markant synlige vindmøller.
Påvirkningen af de tre eksisterende vindmøller er ikke nævnt i indsigelsen, hvilket er en mangel når de
landskabsmæssige forhold omkring kirken skal betragtes som en helhed, specielt da den nordligste vindmølle
nedtages. Alle de vindmøller, som nedtages ved en gennemførelse af projektet, er synlige fra kirkeområdet ved
Gundersted Kirke i dag. Ydermere vil en realisering af projektet være medvirkende til at realisere
Vesthimmerlands Kommunes ambition om at sanere ældre og udtjent vindmøller, og på sigt nedbringe antallet
af vindmøller i kommunen.
Ad C)
Indsigelsen fremfører, at projektet medfører øgede støjgener for kirken og kirkegården. Det er ikke korrekt. Af
miljøundersøgelsen fremgår det, at støjniveauet omkring kirken vil blive lavere ved en gennemførelse af
projektet, som følge af, at én af de tre eksisterende vindmøller nedtages. Ved en gennemførelse af projektet vil
der således, som det fremgår af beregninger, være tale om støjniveauer i kirkeområdet, som ligger et godt
stykke under de 37/39 dB(A), der er grænsen for støjfølsom arealanvendelse.

Ad D)
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Det er korrekt, at de to nordligste vindmøller står inden for fjernbeskyttelseszonen for Gundersted Kirke. Som
beskrevet tidligere, har Viborg Stift i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 påpeget at de udlagte
fjernbeskyttelseszoner er forældede og bør revideres. Det kommer især til udtryk i forbindelse med nærværende
projekt. Landskabelige forandringer og bevoksning har medført, at Gundersted kirke ikke længere er synlig fra
den del af fjernbeskyttelseszonen hvor de to vindmøller vil blive placeret. Der er grundigt redegjort for dette
forhold i både miljøkonsekvensrapport samt supplerende undersøgelser af påvirkninger af Gundersted kirke. På
den baggrund er det vurderet, at det vil være acceptabelt at planlægge for vindmøller inden for
fjernbeskyttelseszonen.
Den kgl. Bygningsinspektør påpeger ligeledes, at vindmøllerne uden for fjernbeskyttelseszonen vil medføre en
negativ påvirkning. Det er korrekt, at vindmøllerne uden for fjernbeskyttelseszonen vil være markante elementer
i landskabet. For at mindske den landskabelige påvirkning er vindmøllerne opstillet ud fra de gældende krav om
let opfattelige geometriske mønstre. Ydermere bør det tages i betragtning, at Erhvervsstyrelsen tidligere i
sammenlignelig sag har truffet afgørelse om, at vindmøller der står på en afstand af 10 gange møllehøjde ikke
kan betragtes som en del af kirkens nærmiljø (Bilag 7).
Ad E)
Ejdrup kirke hører til Aalborg Stift. Aalborg Stift har ikke henvendt sig i løbet af planprocessen og der er ikke
kommet høringssvar i forbindelse med de offentlige høringer. Vesthimmerlands Kommune anser på den
baggrund ikke bemærkningerne omkring Ejdrup Kirke som relevante, da Viborg Stift ikke er myndighed for
Ejdrup kirke.
Ad F)
Stiftsøvrigheden har givet udtryk for, at det lokale menighedsråds bemærkninger ikke har været en del af
vurderingsgrundlaget for indsigelsen. Menighedsrådets bemærkninger er på trods af dette udsagn inkluderet i
den fremsendte indsigelse. På den baggrund har Vesthimmerlands Kommune et par bemærkninger til
menighedsrådets bidrag.
Menighedsrådet anfører, at de er bekymrede for vindmøllernes påvirkning af områdets natur- og kulturområder.
Det er begge forhold der er grundigt behandlet i miljøkonsekvensrapporten. Heri er konklusionen, at
vindmølleprojektets placering ikke vil medføre en negativ påvirkning af områder der er udpeget som havende
hverken natur- eller kulturmæssig værdi. Dette understøttes ligeledes af, at der udover Stiftsøvrighedens
indsigelse, ikke er indkommet høringssvar fra andre interesseorganisationer der varetager natur- og
kulturinteresser.

Afsluttende bemærkninger
Al planlægningen er grundlæggende et spørgsmål om afvejning af interesser. I den gældende vejledning til
planlægning for vindmøller står det eksplicit: ”Det ligger inden for kommunalbestyrelsens
planlægningskompetence at afgøre, hvordan de forskellige interesser skal afvejes. (s.8 Vejledning planlægning
for Vindmøller(2015)).”
Nærværende sag er glimrende eksempel på hvorledes begrebet afvejning af interesser anvendes i praksis. Ud
fra en helhedsvurdering har Kommunalbestyrelsen mulighed for at besluttet, om den samfundsøkonomiske
gevinst ved at etablere et vindmølleanlæg, der kan forsyne op i mod 20.000 husstande opvejer de negative
følgevirkninger. Kommunalbestyrelsen skal blandt andet vurdere om det er acceptabelt, at de
samfundsøkonomiske gevinster opvejer, at indsynet mod Gundersted Kirke i et meget begrænset lokalt område
påvirkes negativt.
Afvejningen af de samfundsmæssige interesser ser umiddelbart ikke ud til at indgå i Stiftsøvrighedens vurdering
af projektet. På den baggrund anser Vesthimmerlands Kommune det som yderst uheldigt hvis Byrådets
beslutnings- og planlægningskompetencer underkendes på baggrund af én meget specifik interesse. En
interesse som samtidig fremstår særdeles vagt begrundet.

Afslutningsvist vil Vesthimmerlands Kommune igen henlede opmærksomheden på en tidligere afgørelse i en
lignende sag. I 2017 ophævede Erhvervsstyrelsen Stiftsøvrighedens indsigelse mod vindmølleprojektet Rødby
Fjord III på Lolland (bilag 7). Projektet i Rødby er interessant i denne sammenhæng da det i høj grad er
sammenligneligt med nærværende vindmølleprojekt. Projektet i Rødby omfattede i korte træk bl.a. opsætning af
8 150 meter høje vindmøller. Stiftsøvrighedens indsigelse til projektet var centreret omkring de visuelle
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påvirkninger af Landet kirke. Ligesom ved projektet i Bjørnstrup ville vindmøllerne i Rødby Fjord være meget
markante i både ind- og udsyn til Landet kirke. Ydermere er den afstanden mellem kirke og vindmøller stort set
den samme i begge projekter. I Bjørnstrup projektet er afstanden til den nærmeste vindmølle minimum 1,4 km.
Området omkring Gundersted kirke er ligeledes allerede i dag præget af spredte vindmøller. En realisering af
projektet vil medføre, at en række ældre vindmøller der forstyrrer både roen og den visuelle oplevelse ved
Gundersted kirke vil blive saneret. Ydermere har Stiftsøvrigheden heller ikke benyttet muligheden for at komme
med konkrete tilkendegivelser på projektet i løbet af planprocessen, hverken i forbindelse med udlæg af
rammeområde i ved vedtagelsen Kommuneplan 2017, eller i forbindelse fordebatten på nærværende projekt.
Den primære argumentation for Erhvervsstyrelsens ophævelse af indsigelsen mod vindmølleprojektet Rødby
Fjord III var:


Vindmøllemølleprojektet ikke vurderes at være særligt vidtgående for så vidt angår den visuelle
påvirkning af kirkernes kulturmiljø-værdier. Der lægges bl.a. til grund, at afstanden fra nærmeste mølle
til kirkerne er minimum 1,5 km, altså forholdet 1:10 mellem vindmøllehøjde og afstanden til kirke.
Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller fastlægger en afstand på
minimum 1:4 mellem møllehøjde og afstanden til nærmeste nabo. Endvidere foreslås vindmøllerne
opstillet på én række med henblik at give færrest visuelle gener i henhold til god praksis. Ligesom der
udtages 16 mindre møller i en geografi, hvor der i forvejen er opstillet mange møller.



Lolland Kommune har gennemført planlægningen for de to vindmølleprojekter efter gældende praksis,
og det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at den lokale stiftsøvrighed ikke proaktivt har udnyttet planprocessen til at indgå i dialog med kommunen om mulige løsninger på stiftsøvrighedens konkrete
forbehold over for projekterne, navnlig i forbindelse med den offentlige forhøring og i den formelle
offentlige høring. Det har i væsentlig grad vanskeliggjort kommunens mulighed for at justere de
pågældende projekter i processen.

På den baggrund ophæver Erhvervsstyrelsen indsigelserne fra Lolland-Falster Stiftsøvrighed (bilag 7)
Med tanke på den direkte sammenlignelighed mellem projekterne i Bjørnstrup og Rødby Fjord III, anmoder
Vesthimmerlands Kommune om at tidligere praksis følges og Stiftsøvrighedens indsigelse ophæves.

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Vesthimmerlands Kommune
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Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]
Til:
'im@im.dk' [im@im.dk]
Per Bach Laursen [pbl@vesthimmerland.dk];Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk];Anders K Kristensen
Cc:
[akkk@vesthimmerland.dk];Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
22-11-2021 08:31
Modtaget Dato: 22-11-2021 08:31
Vedrørende: Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr. lokalplanforslag nr. 1112 - Vindmøller ved
Bjørnstrup
Vedhæftninger: Bilag.zip
Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr. lokalplanforslag nr. 1112 - Vindmøl.pdf
Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune 11.11.2021_0.pdf
Sagsfremstilling vedr. Viborg Stifts indsigelse .pdf
image001_9752.gif

Fra:

Viborg Stift har den 19. august 2021 gjort indsigelse mod lokalplanforslag nr. 1112 – Vindmøller ved Bjørnstrup. Indsigelsen har ligeledes
medført, at Bolig- og Planstyrelsen har gjort indsigelse mod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller ved Bjørnstrup.
Det har ikke været muligt at komme til enighed med Stiftsøvrigheden.
Vesthimmerlands Kommune skal på den baggrund anmode Indenrigs – og Boligministeren om at mægle i sagen jf. planlovens § 28, stk. 2.
Vedhæftet nærværende mail er:
- Officiel anmodning om mægling v/ Borgmester Per Bach Laursen
- Sagsfremstilling inklusiv relevante bilag
- Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune d.11.11.2021
Forslag plangrundlag, miljørapporter samt visualiseringsrapport findes under punkt 118 her.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Viborg Stift har den 19. august 2021 gjort indsigelse mod lokalplanforslag nr.
1112 – Vindmøller ved Bjørnstrup. Indsigelsen har ligeledes medført, at Boligog Planstyrelsen har gjort indsigelse mod kommuneplantillæg KP17-301-023
Vindmøller ved Bjørnstrup.

Det har ikke været muligt at komme til enighed med Stiftsøvrigheden.

Vesthimmerlands Kommune skal på den baggrund anmode Indenrigs – og
Boligministeren om at mægle i sagen jf. planlovens § 28, stk. 2.

Vedhæftet nærværende mail er:

-

Officiel anmodning om mægling v/ Borgmester Per Bach Laursen

-

Sagsfremstilling inklusiv relevante bilag

-

Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune d.11.11.2021

Forslag plangrundlag, miljørapporter samt visualiseringsrapport findes under
punkt 118 her<https://dagsordener.vesthimmerland.dk/vis?id=8bce58c8-bf0c-4ac9a0bb-e32b8768418f&fritekst=bj%C3%B8rnstrup>.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

Vesthimmerlands Kommune

www.vesthimmerland.dk<http://www.vesthimmerland.dk/>
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Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail
23712062
JHAS@vesthimmerland.dk<mailto:JHAS@vesthimmerland.dk>
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000
[https://vesthimmerland.dk/Media/D/9/Vesthimmerlands_Kommune_logo.gif]

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine
personoplysninger<https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse/>
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Viborg Stift har den 19. august 2021 gjort indsigelse mod lokalplanforslag nr. 1112 – VindmÃ¸ller ved BjÃ¸rnstrup. Indsigelsen har
ligeledes medfÃ¸rt, at Bolig- og Planstyrelsen har gjort indsigelse mod kommuneplantillÃ¦g KP17-301-023 VindmÃ¸ller ved BjÃ¸rnstrup.
Det har ikke vÃ¦ret muligt at komme til enighed med StiftsÃ¸vrigheden.
Vesthimmerlands Kommune skal pÃ¥ den baggrund anmode Indenrigs – og Boligministeren om at mÃ¦gle i sagen jf. planlovens Â§ 28, stk.
2.
VedhÃ¦ftet nÃ¦rvÃ¦rende mail er:
- Officiel anmodning om mÃ¦gling v/ Borgmester Per Bach Laursen
- Sagsfremstilling inklusiv relevante bilag
- Referat af mÃ¸de mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune d.11.11.2021
Forslag plangrundlag, miljÃ¸rapporter samt visualiseringsrapport findes under punkt 118 her.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
PlanlÃ¦gger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
ByrÃ¥dssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at lÃ¦se mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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8375885#0 - VSHenrik
Vesthimmerland
- møller.pptx
Fra:
Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Til:
Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
25-11-2021 09:24
Modtaget Dato: 25-11-2021 09:24
VedrÃ¸rende: VS: Vesthimmerland - mÃ¸ller.pptx
VedhÃ¦ftninger: image002_5772.gif

image003_1247.png
Til sagen.
Med venlig hilsen
Henrik Kruuse
KommunaldirektÃ¸r
Direktion
Direkte telefon
9966 7003
E-mail
kru@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at lÃ¦se mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Henrik Kruuse
Sendt: 25. november 2021 09:24
Til: 'Sigmund Lubanski'
Emne: SV: Vesthimmerland - mÃ¸ller.pptx
KÃ¦re Sigmund Lubanski
Jeg skriver lige til dig, da Vesthimmerlands Kommunen har skrevet til Styrelsen med henblik pÃ¥ ophÃ¦velse af Viborg Stifts veto mod et
vindmÃ¸lleprojekt i Vesthimmerlands Kommune.
Jeg har behov for at kende den videre sagsgang, da Vesthimmerlands Kommune har en planlagt sagsbehandling i ByrÃ¥det om sagen. Det
vil derfor vÃ¦re vigtigt for forvaltningen at kunne give ByrÃ¥det en besked om tidshorisonten for sagsbehandlingen.
Derudover vil jeg foreslÃ¥, at vi i den konkrete sag afholder et mÃ¸de, sÃ¥ledes at Vesthimmerlands Kommune kan forklare, hvorfor vi i
denne sag Ã¸nsker, at styrelsen griber ind.
Vil du give et kald? Mobil 2222 9703
Med venlig hilsen
Henrik Kruuse
KommunaldirektÃ¸r
Direktion
Direkte telefon
9966 7003
E-mail
kru@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at lÃ¦se mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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8383248#0 - TilViborg
Vesthimmerlands
Kommune, referat af møde melle
Fra:
Stift [KMVIB@KM.DK]
Til:
Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Cc:
Mette Viuf Larsen - VMB Arkitekter [mvl@vmb-arkitekter.dk];Anne Brøndum Breinhild [ANBR@km.dk]
Sendt dato:
26-11-2021 14:43
Modtaget Dato: 26-11-2021 14:43

Til Vesthimmerlands Kommune, referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune den 11.
november 2021 om vindmøller ved Bjørnstrup (STPR F2: 1659375)
Vedhæftninger: Signaturbevis_2130.txt
image001_11074.gif
InlineImage 1_10.png

Vedrørende:

Tak for det tilsendte.
Jeg går ud fra, at Mette Viuf Larsens bemærkninger medtages, ligesom jeg gerne vil have tilføjet/tydeliggjort, at Viborg Stift ikke er imod
vindmøller og grøn omstilling, og at de medsendte fotografier viser en voldsom påvirkning af kirken med møllevinger, der "slår ned" i kirken.
Jeg nævnte dette flere gange.

Med venlig hilsen
Bodil Abildgaard
Stiftskontorchef
VIBORG STIFT
Domkirkestræde 1, 8800 Viborg
T: 8726 2183
W: viborgstift.dk

Se hvordan vi behandler personoplysninger i Viborg Stift

Til:

Bodil Abildgaard (BAB@KM.DK), Anne Brøndum Breinhild (ANBR@km.dk), Henrik Kruuse (kru@vesthimmerland.dk), Heidi Højriis Poulsen
(hpou@vesthimmerland.dk), Anders K Kristensen (akkk@vesthimmerland.dk), 'cha@urland.dk' (cha@urland.dk), Mette Viuf Larsen - VMB
Arkitekter (mvl@vmb-arkitekter.dk), Per Bach Laursen (pbl@vesthimmerland.dk)
Fra:
Jakob Hasselgreen (JHAS@vesthimmerland.dk)
Titel:
Fra Vesthimmerlands Kommune, referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune den 11. november 2021 om vindmøller ved
Bjørnstrup
E-mailtitel: Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune 11.11.2021
Sendt:
19-11-2021 08:25

Kære alle
Heidi og jeg har udarbejdet et referat af mødet d. 11. november i Gundersted.
Såfremt i har kommentarer til det vedhæftede må i meget gerne vende tilbage hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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EN DEL AF FOLKEKIRKEN
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Certifikat fundet
: Ja
Certifikatindehaver:
SERIALNUMBER=CVR:27206808-UID:79342584 + CN=Folkekirkens It - SepoTunnel,
O=Folkekirkens It // CVR:27206808, C=DK
Certifikatudsteder:
CN=TRUST2408 OCES CA III, O=TRUST2408, C=DK
Dato for modtagelse
: Fri Nov 26 14:42:42 CET 2021
Dato for signaturkontrol
: Fri Nov 26 14:43:44 CET 2021
Resultat af signaturkontrol
Var meddelelsen uændret?
Var meddelelsen krypteret?
Var certifikatet gyldigt?
Var certifikatet revokeret?
Var certifikatet betroet?
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: OK
:Ja
: Ja, S/MIME/2048bit
: Ja
: Nej
: Ja

8383462#0 - Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerl

DAGSORDEN
Dato: 12. november 2021
Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-21

Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune
Dato:
Mødested:

11. november 2021 kl. 10.00
Gundersted Kirke og Gundersted Multihus

Mødedeltagere:
Bodil Abildgaard, Stiftskontorchef
Anne Brøndum Breinhild, Jurist Viborg Stift
Mette Viuf Larsen, Kgl. Bygningsinspektør
Christian Achermann, Urland
Per Bach Laursen, Borgmester Vesthimmerlands Kommune
Anders K. Kristensen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget Vesthimmerlands Kommune
Henrik Kruuse, Kommunaldirektør Vesthimmerlands Kommune
Heidi Højriis Poulsen, Planlægger Vesthimmerlands Kommune
Jakob Hasselgreen, Planlægger Vesthimmerlands Kommune

Besigtigelse ved Gundersted Kirke:
Christian Achermann viste den vejstrækning, hvorfra vindmøllerne vil være synlige bagved/over kirken. Dernæst
blev udsynet fra kirkens indgang besigtiget og sammenlignet med visualisering af nye vindmøller. De
eksisterende vindmøller umiddelbart sydvest for kirken blev drøftet.
Møde i Gundersted Multihus:
Stiftet lagde ud med en kort kommentering af indsigelsen. Stiftet lægger vægt på indsynet til kirken, hvor
vindmøllerne vil være synlige bagved/over kirken. Kan projektet tilpasses, så dette ikke vil være tilfældet. Bodil
Abildgaard gjorde opmærksom på, at Ejdrup Kirke, som er behandlet i indsigelsen, ikke er beliggende i Viborg
Stift. Der blev spurgt ind til Menighedsrådets rolle. Stiftet klargjorde, at Menighedsrådets bemærkninger ikke er
grundlaget for indsigelsen. Indsigelsen er udelukkende udarbejdet på baggrund af en faglig vurdering. Alligevel
er Menighedsrådets bemærkninger vedlagt den fremsendte indsigelse. Stiftets indsigelse er baseret på den
tilsendte miljørapport og visualiseringer. Visualiseringen der viser vindmøllernes påvirkning af Gundersted Kirke
set fra Brusåvej blev fremhævet. Stiftet påpegede, at oplevelsen af møllevinger der ”slår ned” i kirken ikke er
acceptabel.
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Direkte adspurgt bekræftede Stiftet, at der ikke blev foretaget besigtigelse af Gundersted Kirke og de lokale
forhold i forbindelse med indsigelsen.
Henrik Kruse påpegede, at det er Vesthimmerlands Kommunes opfattelse, at indsigelsen fra Viborg Stift er
meget generel. Herefter blev planforløbet drøftet. Vesthimmerlands kommune påpegede, at der har været rig
mulighed for kunne have kommet med bemærkninger til projektet langt tidligere i planlægningsprocessen.
Vindmølleområdet i Bjørnstrup blev udlagt i Kommuneplan 2017. I Stiftets høringssvar til Kommuneplan 2017
blev det i meget generelle vendinger givet udtryk for, at etablering af vindmøller i Bjørnstrup kunne være i
konflikt med Gundersted Kirkes interesser. I forbindelse med fordebatten til nærværende projekt modtog
Vesthimmerlands Kommune en kort bemærkning, efter høringsfristens udløb, om at Stiftet ikke havde
bemærkninger til projektet på daværende tidspunkt. På den baggrund var det uventet, at der indkom et veto i
forbindelse med høringen på endelige plangrundlag. Derudover er Vesthimmerlands Kommune forundret over
at Stiftets behandling af sagen i forbindelse med indsigelsen kun er baseret på de negative følger af projektet.
Der mangler en helhedsvurdering, sådan at projektet vurderes i sin helhed med både negative og positive
følger, som fx at den nærmeste eksisterende mølle tages ned.
Bodil Abildgaard fortalte, at stiftet vurderer den konkrete sag, og at der ligger en reel vurdering bag indsigelsen.
Stiftet er ikke generelt imod den grønne omstilling og vindmøller og nedlægger ikke altid veto. Hun opfordrede
kommunen til at tage kontakt tidligt i processen, hvis der var tvivl om, hvorvidt Stiftet kunne have bemærkninger,
som ikke er kommet frem i høringsprocessen. Vesthimmerlands Kommune påpegede, at Stiftet er lovpligtig
høringspart. Det vil sige at allerede i forbindelse med høringen på Kommuneplan 2017 og igen i forbindelse
med fordebatten i opstarten af projektet blev Stiftet inviteret til dialog. Stiftet påpegede, at i fremtidige projekter
vil de gerne kontaktes direkte. Vesthimmerlands Kommune har taget denne bemærkning til efterretning.
Støjproblematikken blev drøftet. Stiftet har i indsigelsen udtrykt bekymring for øget støj. Af miljøvurderingen
fremgår det, at støjen fra vindmøller reduceres i forbindelse med projektet, da den nærmeste eksisterende
vindmølle nedtages. Stiftet vurderer ikke, at støj er den væsentligste problematik. Miljøkonsekvensvurderingen
konkluderer ligeledes, at støj ikke vil være et problem. En realisering af projektet vil medføre at flere
eksisterende vindmøller bliver nedtaget, hvilket samlet set vil medføre en støjreduktion.
Mulige løsningsmodeller blev drøftet kort. Stifts spurgte indtil hvorvidt det ville være muligt at flytte på
vindmøllerne, eller alternativt udtage vindmøller af projektet.
Christian Achermann gjorde rede for, at det ikke er muligt at tilpasse projektet ved at flytte møller eller reducere
antallet af møller. Der er ikke tilpasningsmuligheder for projektet. Det ville principielt være muligt at flytte enkelte
vindmøller nogle få meter. På baggrund af den relativt store afstand mellem vindmøller og Gundersted kirke, vil
det ikke medføre en reel forbedring af indsynet til Gundersted kirke.
Projektets to møller inden for fjernbeskyttelseszonen blev drøftet. Urland har lavet en supplerende
undersøgelse, som konkluderer, at projektet ikke vil påvirke fjernbeskyttelseszonen, da kirken ikke er synlig fra
disse områder.
De to møller inden for fjernbeskyttelseszonen er fremhævet i indsigelsen, men Mette Viuf Larsen vurderer ikke,
at fjernbeskyttelsen er det væsentligste i indsigelsen. Den væsentligste problematik er indkigget til kirken med
møllerne i baggrunden, og dernæst udsynet til møllerne fra kirkens indgang. I forhold til oprydning i landskabet
med nedtagning af eksisterende vindmøller, vurderer stiftet ikke, at den foreslåede situation er bedre end den
eksisterende.
Den vejstrækning, hvor møllerne vil være synlige bag kirken, blev drøftet. Urland har lavet en undersøgelse,
som viser, at det er en strækning på ca. 130 meter, hvor møllerne vil være synlige bag kirken. Det er en blind
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vej uden meget trafik. Stiftet vurderede, at det er af mindre betydning, da kirken under alle omstændigheder vil
blive påvirket. Det er en konkret vurdering fra sag til sag. Vesthimmerlands Kommune spurgte indtil om projektet
ville være vurderet anderledes hvis der havde været tale om indkig fra eksempelvis 30-50 meter offentlig vej.
Den Kgl. Bygningsinspektør mente ikke det ville gøre en forskel i den konkrete sag.
Stiftet opfordrer igen til, at kommunen i kommende sager inviterer til et møde tidligt i planlægningsprocessen.
Begge parter var enige om, at det er vanskeligt at se en tilpasning af projektet, som kan løse problematikkerne,
og der kunne ikke opnås enighed om projektet.
Vesthimmerlands Kommune meddeler, at de ønsker at indbringe sagen til ministerafgørelse, såfremt Viborg
Stift fastholder indsigelsen.
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8383473#0 - Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerl

DAGSORDEN
Dato: 12. november 2021
Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-21

Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune
Dato:
Mødested:

11. november 2021 kl. 10.00
Gundersted Kirke og Gundersted Multihus

Mødedeltagere:
Bodil Abildgaard, Stiftskontorchef
Anne Brøndum Breinhild, Jurist Viborg Stift
Mette Viuf Larsen, Kgl. Bygningsinspektør
Christian Achermann, Urland
Per Bach Laursen, Borgmester Vesthimmerlands Kommune
Anders K. Kristensen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget Vesthimmerlands Kommune
Henrik Kruuse, Kommunaldirektør Vesthimmerlands Kommune
Heidi Højriis Poulsen, Planlægger Vesthimmerlands Kommune
Jakob Hasselgreen, Planlægger Vesthimmerlands Kommune

Besigtigelse ved Gundersted Kirke:
Christian Achermann viste den vejstrækning, hvorfra vindmøllerne vil være synlige bagved/over kirken. Dernæst
blev udsynet fra kirkens indgang besigtiget og sammenlignet med visualisering af nye vindmøller. De
eksisterende vindmøller umiddelbart sydvest for kirken blev drøftet.
Møde i Gundersted Multihus:
Stiftet lagde ud med en kort kommentering af indsigelsen. Stiftet lægger vægt på indsynet til kirken, hvor
vindmøllerne vil være synlige bagved/over kirken. Kan projektet tilpasses, så dette ikke vil være tilfældet. Bodil
Abildgaard gjorde opmærksom på, at Ejdrup Kirke, som er behandlet i indsigelsen, ikke er beliggende i Viborg
Stift. Der blev spurgt ind til Menighedsrådets rolle. Stiftet klargjorde, at Menighedsrådets bemærkninger ikke er
grundlaget for indsigelsen. Indsigelsen er udelukkende udarbejdet på baggrund af en faglig vurdering. Alligevel
er Menighedsrådets bemærkninger vedlagt den fremsendte indsigelse. Stiftets indsigelse er baseret på den
tilsendte miljørapport og visualiseringer. Visualiseringen der viser vindmøllernes påvirkning af Gundersted Kirke
set fra Brusåvej blev fremhævet. Stiftet påpegede, at oplevelsen af møllevinger der ”slår ned” i kirken ikke er
acceptabel.
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Direkte adspurgt bekræftede Stiftet, at der ikke blev foretaget besigtigelse af Gundersted Kirke og de lokale
forhold i forbindelse med indsigelsen.
Henrik Kruse påpegede, at det er Vesthimmerlands Kommunes opfattelse, at indsigelsen fra Viborg Stift er
meget generel. Herefter blev planforløbet drøftet. Vesthimmerlands kommune påpegede, at der har været rig
mulighed for kunne have kommet med bemærkninger til projektet langt tidligere i planlægningsprocessen.
Vindmølleområdet i Bjørnstrup blev udlagt i Kommuneplan 2017. I Stiftets høringssvar til Kommuneplan 2017
blev det i meget generelle vendinger givet udtryk for, at etablering af vindmøller i Bjørnstrup kunne være i
konflikt med Gundersted Kirkes interesser. I forbindelse med fordebatten til nærværende projekt modtog
Vesthimmerlands Kommune en kort bemærkning, efter høringsfristens udløb, om at Stiftet ikke havde
bemærkninger til projektet på daværende tidspunkt. På den baggrund var det uventet, at der indkom et veto i
forbindelse med høringen på endelige plangrundlag. Derudover er Vesthimmerlands Kommune forundret over
at Stiftets behandling af sagen i forbindelse med indsigelsen kun er baseret på de negative følger af projektet.
Der mangler en helhedsvurdering, sådan at projektet vurderes i sin helhed med både negative og positive
følger, som fx at den nærmeste eksisterende mølle tages ned.
Bodil Abildgaard fortalte, at stiftet vurderer den konkrete sag, og at der ligger en reel vurdering bag indsigelsen.
Stiftet er ikke generelt imod den grønne omstilling og vindmøller og nedlægger ikke altid veto. Hun opfordrede
kommunen til at tage kontakt tidligt i processen, hvis der var tvivl om, hvorvidt Stiftet kunne have bemærkninger,
som ikke er kommet frem i høringsprocessen. Vesthimmerlands Kommune påpegede, at Stiftet er lovpligtig
høringspart. Det vil sige at allerede i forbindelse med høringen på Kommuneplan 2017 og igen i forbindelse
med fordebatten i opstarten af projektet blev Stiftet inviteret til dialog. Stiftet påpegede, at i fremtidige projekter
vil de gerne kontaktes direkte. Vesthimmerlands Kommune har taget denne bemærkning til efterretning.
Støjproblematikken blev drøftet. Stiftet har i indsigelsen udtrykt bekymring for øget støj. Af miljøvurderingen
fremgår det, at støjen fra vindmøller reduceres i forbindelse med projektet, da den nærmeste eksisterende
vindmølle nedtages. Stiftet vurderer ikke, at støj er den væsentligste problematik. Miljøkonsekvensvurderingen
konkluderer ligeledes, at støj ikke vil være et problem. En realisering af projektet vil medføre at flere
eksisterende vindmøller bliver nedtaget, hvilket samlet set vil medføre en støjreduktion.
Mulige løsningsmodeller blev drøftet kort. Stifts spurgte indtil hvorvidt det ville være muligt at flytte på
vindmøllerne, eller alternativt udtage vindmøller af projektet.
Christian Achermann gjorde rede for, at det ikke er muligt at tilpasse projektet ved at flytte møller eller reducere
antallet af møller. Der er ikke tilpasningsmuligheder for projektet. Det ville principielt være muligt at flytte enkelte
vindmøller nogle få meter. På baggrund af den relativt store afstand mellem vindmøller og Gundersted kirke, vil
det ikke medføre en reel forbedring af indsynet til Gundersted kirke.
Projektets to møller inden for fjernbeskyttelseszonen blev drøftet. Urland har lavet en supplerende
undersøgelse, som konkluderer, at projektet ikke vil påvirke fjernbeskyttelseszonen, da kirken ikke er synlig fra
disse områder.
De to møller inden for fjernbeskyttelseszonen er fremhævet i indsigelsen, men Mette Viuf Larsen vurderer ikke,
at fjernbeskyttelsen er det væsentligste i indsigelsen. Den væsentligste problematik er indkigget til kirken med
møllerne i baggrunden, og dernæst udsynet til møllerne fra kirkens indgang. I forhold til oprydning i landskabet
med nedtagning af eksisterende vindmøller, vurderer stiftet ikke, at den foreslåede situation er bedre end den
eksisterende.
Den vejstrækning, hvor møllerne vil være synlige bag kirken, blev drøftet. Urland har lavet en undersøgelse,
som viser, at det er en strækning på ca. 130 meter, hvor møllerne vil være synlige bag kirken. Det er en blind

185

Side 2 af 3

vej uden meget trafik. Stiftet vurderede, at det er af mindre betydning, da kirken under alle omstændigheder vil
blive påvirket. Det er en konkret vurdering fra sag til sag. Vesthimmerlands Kommune spurgte indtil om projektet
ville være vurderet anderledes hvis der havde været tale om indkig fra eksempelvis 30-50 meter offentlig vej.
Den Kgl. Bygningsinspektør mente ikke det ville gøre en forskel i den konkrete sag.
Stiftet opfordrer igen til, at kommunen i kommende sager inviterer til et møde tidligt i planlægningsprocessen.
Begge parter var enige om, at det er vanskeligt at se en tilpasning af projektet, som kan løse problematikkerne,
og der kunne ikke opnås enighed om projektet.
Vesthimmerlands Kommune meddeler, at de ønsker at indbringe sagen til ministerafgørelse, såfremt Viborg
Stift fastholder indsigelsen.
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8397602#0 - Kontaktinfo
vedr. medarbejder
i Indenrigs- og Boli
Fra:
Morten Heinemann
[MorHei@bpst.dk]
Til:
Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
02-12-2021 11:50
Modtaget Dato: 02-12-2021 11:50
Vedrørende: Kontaktinfo vedr. medarbejder i Indenrigs- og Boligministeriets departement (vindmøllesag)
Vedhæftninger: image001_3193.png

Hej Jakob
Hermed kontaktinfo ved Naja Poulsen fra vores departement, som er kontaktperson vedr. vindmøllesagen fra Bjørnstrup.
Naja
Poulsen
Fuldmægtig
Planlov og
Landdistrikter
Mobil
Mail

72282487
napo@im.dk

Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk

Med venlig hilsen

Morten Heinemann
Specialkonsulent
Landsplanlægning og tilsyn
Telefon: +45 2364 0482
E-mail: morhei@bpst.dk
Hjemmeside: https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1msjfE-00019Q-5f&i=57e1b682&c=LTyGh1yAvR9XiKWMLwBTuH05ktwvEMOO-9UeAgjJO1Shonjf1LaT1L0ad_beNJORsbgkWURqyztfT3zKHIs-bRIp1Aarti2oH6vCvOOiKbAuCVdfP1adDnIfEmc-OXeGMuhotOlzwxTJcPYB6Wdopk1Q3VCX4d02zrmQh4bvrOd7GAf-bvVupUq9GHL3YVLZ0G6RUezL6IMohEwhnPJA

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET
Sådan behandler vi dine personlige oplysninger.
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8383774#0 - Ang.
Vesthimmerlands
Kommunes anmodning omADMINISTRATIVE
mægling
Jakob
Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE
GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]
Til:
'napo@im.dk' [napo@im.dk]
Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk];Torben Mangaard Frandsen [tofr@vesthimmerland.dk];Henrik
Cc:
Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
02-12-2021 12:35
Modtaget Dato: 02-12-2021 12:35
Vedrørende: Ang. Vesthimmerlands Kommunes anmodning om mægling i vindmøllesag ved Bjørnstrup
Vedhæftninger: image001_11158.gif

Fra:

Kære Naja Poulsen
Jeg har forsøgt at fange dig på telefonen uden held.
Vesthimmerlands Kommune indsendte d. 22. november 2021 en anmodning om mægling i en tvist mellem Stiftsøvrigheden og
Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med planlægningen for vindmøller ved Bjørnstrup.
Vesthimmerlands Kommunes kontaktperson ved Bolig- og Planstyrelsen, Morten Heinemann, har henvist til dig som departementets
kontaktperson i nærværende sag.
Af hensyn til Kommunalbestyrelsens videre behandling af sagen vil Vesthimmerlands Kommune meget gerne have en status på
nedenstående forhold:
- Er henvendelsen nået frem til rette ”sted”?
- En generel status på fremdriften, hvor ligger sagen nu?
- En mulig tidshorisont på hvornår der evt. kan træffes afgørelse.
Jeg kan kontaktes på 23 71 20 62 hvis der er behov på yderlig afklaring.
Med venlig hilsen
Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation
Direkte telefon
Mobiltelefon
23712062
E-mail
JHAS@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

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

189

VE6TH Iltf MERLAND®

KOMMUNE

190

8397601#0 - AutosvarAng.
Kommunes anmodning om
Fra:
Naja PoulsenVesthimmerlands
[napo@im.dk]
Til:
Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
02-12-2021 12:37
Modtaget Dato: 02-12-2021 12:37
VedrÃ¸rende: Autosvar:Ang. Vesthimmerlands Kommunes anmodning om mÃ¦gling i vindmÃ¸llesag ved BjÃ¸rnstrup
Tak fo r din mail. Jeg h o lder fri to rsdag o g svarer derfo r fÃ¸rst mails igen fredag. .
Mvh . Naja
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8401738#0 - Svar
til Vesthimmerlands
Kommune (IM Id nr. 475548
Fra:
Anders
HÃ¼ttel [adh@im.dk]

Per Bach Laursen [pbl@vesthimmerland.dk];Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk];Jakob Hasselgreen
[JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
16-12-2021 12:26
Modtaget Dato: 16-12-2021 12:26
VedrÃ¸rende: Svar til Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 475548)
VedhÃ¦ftninger: Svar til Vesthimmerlands Kommune.pdf

Til:

Med venlig hilsen
Anders HÃ¼ttel
MinistersekretÃ¦r
Ministersekretariatet
Telefon: +45 72 28 24 13
Mail: adh@im.dk
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 KÃ¸benhavn K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
SÃ¥dan behandler vi personoplysninger
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Vesthimmerlands Kommune
Borgmester Per Bach Laursen og kommunaldirektør Henrik
Kruuse
kru@vesthimmerland.dk
pbl@vesthimmerland.dk

Sagsnr.
2021 - 7355
Doknr.
469411
Dato
16-12-2021

Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon 72 28 24 00
im@im.dk

Kære Per Bach Laursen og Henrik Kruuse
Tak for jeres henvendelse af 22. november 2021, hvor I har indbragt sagen vedrørende
Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse mod forslag til lokalplan 1112 for et vindmølleprojekt
ved Bjørnstrup.
Danmark skal i højere grad gøre brug af vedvarende energiformer, og vindmøller spiller en vigtig rolle i denne omstilling. Når det er sagt, skal omstillingen ske på en måde,
der viser hensyn til andre samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, herunder
hensyn til naboer, naturen og landskabet.
Jeg kan forstå, at der for nylig har været afholdt et møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune om sagen, men at dette ikke har ført til yderligere afklaring.
Før jeg tager stilling i sagen, agter jeg at besigtige lokalplanområdet og høre begge parter. Mit ministersekretariat vil kontakte jer med henblik på at fastsætte en dato snarest
muligt i det nye år.
Som I er bekendt med, har Bolig- og Planstyrelsen på vegne af Kirkeministeriet fremsat indsigelse mod kommuneplantillægget for projektet. Da en lokalplan skal være i
overensstemmelse med en kommuneplan vil den pågældende lokalplan ikke kunne
vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune, så længe
kommuneplantillægget ikke er vedtaget endeligt. Jeg vil derfor også inddrage kirkeministeren i sagen.

Med venlig hilsen
Kaare Dybvad Bek
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