
Indholdsfortegnelse

Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse
8364432#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 30-08-2021
8364429#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 03-09-2021
8364413#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 12-10-2021
8364427#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 13-10-2021
8364428#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 14-10-2021
8364423#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 27-10-2021
8364422#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 28-10-2021
8364421#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 28-10-2021
8364418#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 03-11-2021
8364420#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 03-11-2021
8364419#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 03-11-2021
8364414#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 08-11-2021
8364415#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 08-11-2021
8364416#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 09-11-2021
8364417#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 09-11-2021
8364443#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 10-11-2021
8364410#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 15-11-2021
8397572#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 15-11-2021
8364464#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 15-11-2021
8364465#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 15-11-2021
8397576#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 16-11-2021
8397578#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 18-11-2021
8370310#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 19-11-2021
8370311#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 19-11-2021
8370317#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 19-11-2021
8397580#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 19-11-2021
8370856#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 19-11-2021
8371627#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 19-11-2021
8371624#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 20-11-2021
8371566#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 22-11-2021
8371563#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 22-11-2021
8397584#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 23-11-2021
8397594#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 23-11-2021
8397596#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 24-11-2021
8374754#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 24-11-2021
8375885#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 25-11-2021
8383248#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 26-11-2021
8383462#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 02-12-2021
8383473#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 02-12-2021
8397602#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 02-12-2021
8383774#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 02-12-2021
8397601#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 02-12-2021
8401738#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 16-12-2021
8402138#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 20-12-2021

8409723#0 Vedr. besøg af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad
Bek (IM Id nr. 477149) 01.02.20-K02-2-21 22-12-2021

8437224#0 VS Vedr. besøg af indenrigs- og boligminister Kaare
Dybvad Bek (IM Id nr. 477149) 01.02.20-K02-2-21 19-01-2022

8437222#0 SV Besigtigelse 4. februar 2022 - vindmøller ved
BjørnstrupGundersted 01.02.20-K02-2-21 24-01-2022

8437220#0 Besigtigelse 4.2.2022 - ca. antal deltagere og anmodning
om bestilling af mødelokale 01.02.20-K02-2-21 24-01-2022

8437217#0 Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i
Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr. 484679) 01.02.20-K02-2-21 25-01-2022

8437229#0 SV Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved
Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr. 484679) 01.02.20-K02-2-21 25-01-2022

8437218#0 SV Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved 01.02.20-K02-2-21 25-01-2022



Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr. 484679)

8437228#0 Vedr. besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup d. 4.
februar 01.02.20-K02-2-21 26-01-2022

8437213#0 SV Vedr. besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup d.
4. februar 01.02.20-K02-2-21 26-01-2022

8437214#0 SV Vedr. besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup d.
4. februar 01.02.20-K02-2-21 26-01-2022

8437210#0 Vs Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved
Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr. 485729) 01.02.20-K02-2-21 28-01-2022

8437225#0 Anmodning om mægling div. bilag mm. 01.02.20-K02-2-21 01-02-2022
8438391#0 Anmodning om mægling div. bilag mm. 01.02.20-K02-2-21 01-02-2022

8449634#0 SV Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved
Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr. 484679) 01.02.20-K02-2-21 02-02-2022

8449627#0 SV Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved
Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr. 484679) 01.02.20-K02-2-21 02-02-2022

8449628#0 VS Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved
Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr. 484679) 01.02.20-K02-2-21 02-02-2022

8449629#0 SV Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved
Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr. 484679) 01.02.20-K02-2-21 02-02-2022

8449630#0 SV Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved
Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr. 484679) 01.02.20-K02-2-21 02-02-2022

8449631#0 VS Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved
Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr. 484679) 01.02.20-K02-2-21 02-02-2022

8449625#0 SV Besigtigelse 4.2.2022 - ca. antal deltagere og
anmodning om bestilling af mødelokale 01.02.20-K02-2-21 02-02-2022

8449622#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 02-02-2022

8449618#0 SV Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved
Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr. 484679) 01.02.20-K02-2-21 08-02-2022

8449615#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 09-02-2022
8449613#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 09-02-2022
8449612#0 Ikke medtaget 01.02.20-K02-2-21 11-02-2022

8449611#0 SV Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved
Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr. 484679) 01.02.20-K02-2-21 11-02-2022



Ikke medtagede dokumenter og journalarknoter

8364432#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364429#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364413#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364427#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364428#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364423#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364422#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364421#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364418#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364420#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364419#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364414#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364415#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364416#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364417#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364443#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364410#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8397572#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364464#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8364465#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8397576#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8397578#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8370310#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8370311#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode



8370317#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8397580#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8370856#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8371627#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8371624#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8371566#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8371563#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8397584#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8397594#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8397596#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8374754#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8375885#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8383248#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8383462#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8383473#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8397602#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8383774#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8397601#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8401738#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8402138#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8449622#0
Interne dokumenter

8449615#0
interne arbejdsnoter

8449613#0
interne arbejdsnoter

8449612#0
interne arbejdsnoter



Fra: Bianca Lund Juul [blj@im.dk]
Til: Per Bach Laursen [pbl@vesthimmerland.dk];Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Cc: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 22-12-2021 11:24
Modtaget Dato: 22-12-2021 11:24
VedrÃ¸rende: Vedr. besÃ¸g af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (IM Id nr.: 477149)
VedhÃ¦ftninger: Svar til Vesthimmerlands Kommune_0.pdf

InlineImage 1_16.png

KÃ¦re Per Bach Laursen og Henrik Kruuse

Som opfÃ ļgning pÃ¥ vedhÃ¦ftede brev af 16. december 2021 fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek vedr. et vindmÃ ļleprojekt ved BjÃ ŗnstrup skal
jeg hÃ ŗe, om der er mulighed for, at ministeren kommer pÃ¥ besÃ¸g hos jer for at besigtige lokalplanomrÃ¥det pÃ¥ et af fÃ ļgende dage:
- mandag den 24. januar om formiddagen
- torsdag den 3. februar
- fredag den 4. februar

Jeg ser frem til at hÃ ŗe fra jer.

PÃ¥ forhÃ¥nd tak.

Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
SekretÃ¦r for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet 
Stormgade 2-6
1470 KÃ¸benhavn K
Telefon: 72 28 24 00
 
SÃ¥dan behandler vi personoplysninger
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Stormgade 2-6 

1470 København K 

Telefon 72 28 24 00 

im@im.dk 

Vesthimmerlands Kommune 
Borgmester Per Bach Laursen og kommunaldirektør Henrik 
Kruuse 
kru@vesthimmerland.dk 

pbl@vesthimmerland.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 spil-

ler 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 Vest-

himmerlands 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 par-

ter. 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 frem-

sat 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 kirkemi-

nisteren i sagen. 

 

Med venlig hilsen 

Kaare Dybvad Bek 

 

Sagsnr. 

2021 - 7355 

 

Doknr. 

469411 

 

Dato 

16-12-2021 

3



Fra: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Til: Per Bach Laursen [pbl@vesthimmerland.dk];Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 19-01-2022 13:24
Modtaget Dato: 19-01-2022 13:24
Vedrørende: VS: Vedr. besøg af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (IM Id nr.: 477149)
Vedhæftninger: image002_1085.gif

image003_185.png

Hej begge
 
Det skal vist i kalenderen.
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Henrik Kruuse 
Sendt: 19. januar 2022 13:24
Til: 'Bianca Lund Juul'
Emne: SV: Vedr. besøg af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (IM Id nr.: 477149)
 
Kære Bianca
 
Tak for r denne – og godt nytår til dig også.
 
Vi kan på dette tidspunkt – og reserverer det i kalenderen indtil, at vi hører nærmere.
 
Jeg tænker også, at der måske lige skal være en dialog om forventninger til mødets indhold og de fysiske rammer.
 
Jeg har forstået, at ministeren ønsker at se projektområdet ved kirken. Derefter kan vi tage et møde i et nærliggende klubhus/ kulturhus
(ikke så charmerende), på rådhuset i Aars eller Himmerland (Golf Resort) i kortere afstand..
 
Jeg kunne foreslå, at vi får mulighed for kort at fremlægge projektet, processen herfor, Stiftets veto (måske er det Stiftet?) – og vores
tanker om dette veto.
 
Men ellers tænker jeg, at I kan lave et udspil til en forventet agenda?
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Bianca Lund Juul [mailto:blj@im.dk] 
Sendt: 19. januar 2022 13:15
Til: Henrik Kruuse
Emne: VS: Vedr. besøg af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (IM Id nr.: 477149)
 
Kære Henrik
 
Godt nytår.
 
Jeg er ved at se på mulighederne for ministerens besøg hos jer. Ville der evt. være mulighed for at lægge den fredag den 4. februar kl. 9.00-10.30? Så vil jeg se,
om det også kan lade sig gøre ift. ministerens andre ting i kalenderen.
 
Jeg ser frem til at høre fra dig.
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 14464

8437224#0 - VS Vedr. besøg af indenrigs- og boligminister Kaar



Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Bianca Lund Juul 
Sendt: 22. december 2021 11:47
Til: 'Henrik Kruuse' <kru@vesthimmerland.dk>
Emne: SV: Vedr. besøg af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (IM Id nr.: 477149)
 
Kære Henrik
 
Tak for den hurtige tilbagemelding. Så arbejder jeg videre med enten den 3. eller 4. februar.
 
God jul og godt nytår.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Henrik Kruuse <kru@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 22. december 2021 11:35
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: Re: Vedr. besøg af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (IM Id nr.: 477149)
 
Kære Bianca
 
Der er mulighed herfra både d. 3. Februar og 4. Februar 2022.
 
Det var lige den hurtige tilbagemelding.
 
God jul til dig.
 
Med venlig hilsen
 
Henrik Kruuse

 
 

Den 22. dec. 2021 kl. 11.24 skrev Bianca Lund Juul <blj@im.dk>:

Kære Per Bach Laursen og Henrik Kruuse
 
Som opfølgning på vedhæftede brev af 16. december 2021 fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek vedr. et vindmølleprojekt ved
Bjørnstrup skal jeg høre, om der er mulighed for, at ministeren kommer på besøg hos jer for at besigtige lokalplanområdet på et af følgende dage:
- mandag den 24. januar om formiddagen
- torsdag den 3. februar
- fredag den 4. februar
 

Jeg ser frem til at høre fra jer.5



 

På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 
<InlineImage 1.png>
 
Indenrigs- og Boligministeriet 
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
 
Sådan behandler vi personoplysninger
 
<Svar til Vesthimmerlands Kommune.pdf>
<InlineImage 1.png>
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Fra: Morten Heinemann [MorHei@bpst.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 24-01-2022 14:29
Modtaget Dato: 24-01-2022 14:29
VedrÃ¸rende: SV: Besigtigelse 4. februar 2022 - vindmÃ¸ller ved BjÃ¸rnstrup/Gundersted
VedhÃ¦ftninger: image001_247.png

image002_1084.gif
image003_222.gif

KÃ¦re Jakob
 
Mange tak for det tilsendte.
 
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=1nBzPB-0006UU-4T&i=57e1b682&c=GK-
ibJ0CbtpBbMCQ4JgpKqbWV5dE3mL38vA6CWjJ2QZcBsZtCfaTlOoPC5N6FG89AvqLM0B1teVrwQLwV1BvyZadZKQ3UJTVM3GXmQ3oZNswnXVl8YOoUlkIzfBCvXyF3tz-
urYdNJYsrDWrJXA5c6JnqhE1NKtjvJrMO6QuyAyrTaftHmraPvIjO5OQ0ENt2_hCvJ0cTlU_QZcXFlj60g 

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET 

SÃ¥dan behandler vi dine personlige oplysninger.
 
 
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 24. januar 2022 14:24
Til: Morten Heinemann <MorHei@bpst.dk>
Cc: Henrik Kruuse <kru@vesthimmerland.dk>; Per Bach Laursen <pbl@vesthimmerland.dk>; Torben Mangaard Frandsen <tofr@vesthimmerland.dk>
Emne: VS: Besigtigelse 4. februar 2022 - vindmÃ¸ller ved BjÃ¸rnstrup/Gundersted
 
KÃ¦re Morten Heinemann
 
VedhÃ¦ftet finder du Vesthimmerlands Kommunes bemÃ¦rkninger til din henvendelse d. 20. januar 2022.01.24
 
Du er velkommen til at kontakte undertegnede hvis der er behov for yderlig afklaring.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
PlanlÃ¦gger
Team Plan

ByrÃ¥dssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 FarsÃ¸
Telefon 99667000

         
 
Fra: Morten Heinemann [mailto:MorHei@bpst.dk] 
Sendt: 20. januar 2022 09:24
Til: Henrik Kruuse
Emne: Besigtigelse 4. februar 2022 - vindmÃ¸ller ved BjÃ¸rnstrup/Gundersted
 
KÃ¦re Henrik Kruse
 
Jeg skriver til dig angÃ¥ende besigtigelse af vindmÃ¸lleprojekt ved BjÃ¸rnstrup og Gundersted , der er fastsat til den 4. februar 2022 kl. 9 til ca. kl.
10:30.
 
Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek deltager i besigtigelsen.
 
Jeg ved, at du tidligere har vÃ¦ret i kontakt med indenrigs- og boligministeriets departement om besigtigelsen.
 
Til besigtigelsen har jeg brug for at vide flg.:
 

1)      Hvem deltager fra Vesthimmerlands Kommune (navn og stillingsbetegnelse)
2)      Vesthimmerlands synspunkter ift. sagen, som Ã¸nskes fremfÃ¸rt ved besigtigelsen (kortfattet i punktform)
3)      Praktisk tilrettelÃ¦ggelse af besigtigelse (prÃ¦cist mÃ¸dested (adresse), forslag til besigtigelsespunkter, kaffe)
4)      Kontaktinfo (mail og tlf.nr) pÃ¥ dig og andre, der vil kunne kontaktes ifm. besigtigelsen, ogsÃ¥ pÃ¥ selve dagen)

 
I vil snarest muligt modtage en officiel invitation til besigtigelsen.
 
Ring meget gerne til mig, om muligt her til formiddag.
 
Jeg skal anmode om at modtage information om punkt 1 og 2 ovenfor snarest muligt og senest ved udgangen af mandag den 24. januar.
 
PÃ¥ forhÃ¥nd tak.
 
 
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=1nASkB-0001Rl-
5k&i=57e1b682&c=AaUuErmhHI8GvzAIFYQV0DJ4QdMEzll0DK_26spHlG7TtmUQ1OBQ8Cnj4m3JoXspgl7iyHM2b8mvsRdkkMTCvap2uzPjNTrsF7NxIUL7Ruuuu_kY95SDvOiyrndGuzDkB7Dn0_YSPI6hHfpi2QWIayXbgw7hFpzrb0TVOAN5WHj9x_BiTtDeVO5RT1maOJjbhhsfW7H8KRQFeB-
mZOvXkA 

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET 

SÃ¥dan behandler vi dine personlige oplysninger.
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Fra: Morten Heinemann [MorHei@bpst.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 24-01-2022 15:48
Modtaget Dato: 24-01-2022 15:48
Vedrørende: Besigtigelse 4.2.2022 - ca. antal deltagere og anmodning om bestilling af mødelokale
Vedhæftninger: image001_245.png

Kære Jakob Hassegreen
(Vesthimmerlands Kommune)
 
 
Som aftalt sender jeg hermed yderligere oplysninger om besigtigelse den 4. februar 2022 kl. 9:15 – 10:45 ved Gundersted Kirke.
 
Ca. antal deltagere: 20
 
Mødelokale fra kl. 10-10:45/11:  Himmerlands Golfklub
 
Jeg skal anmode om, at Vesthimmerlands Kommune sørger for:
 

-          Bestilling af mødelokale samt kaffe/te/vand + lidt spiseligt (croissant, rundstykke eller lign.)
 
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=1nC0dq-0005w7-
4J&i=57e1b682&c=L_5h_MqX4Qg8gWxzjgzA9HR8AxLA6Au23q1VAunA5Gam83lSiDOXASRcqgPxK2SqJKP85FHTPfhN4UCeVkWiRQImwiuQp4UdeB3oep-
dm635jvjJfY1Sqx7YPwlERXtfqzJMGjiHiksC0sl-3p50P2cIZyXqSMYuckJ-saUzurAeIJRKag1yq_fUnRUJLQF9N1ykCYOGdq-vvBYsdJ-QDA 

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET 

Sådan behandler vi dine personlige oplysninger.
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Fra: Bianca Lund Juul [blj@im.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 25-01-2022 09:40
Modtaget Dato: 25-01-2022 09:40
Vedrørende: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Vedhæftninger: Invitation til besigtigelse den 4. februar 2022_1.pdf

InlineImage 1_0.png

Kære Jakob Hasselgreen

Se venligst vedhæftede invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.

Jeg har modtaget besked om, at nedenstående forventes at deltage i programmet. Har du mulighed for at bekræfte dette?
- Borgmester Per Bach Laursen
- Formand Allan Ritter
- Kommunaldirektør Henrik Kruuse
- Afdelingschef Torben Mangaard Frandsen
- Planlægger Heidi Højris Poulsen
- Planlægger Jakob Hasselgreen
- Projektchef Christian Achermann

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet 
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
 
Sådan behandler vi personoplysninger
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Stormgade 2-6 

1470 København K 

Telefon 72 28 24 00 

im@im.dk 

 

Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthim-

merlands Kommune 

Vesthimmerlands Kommune har i juli 2021 fremlagt forslag til kommuneplantillæg og 

forslag til lokalplan for et vindmølleprojekt ved Bjørnstrup. Bolig- og Planstyrelsen har 

– efter anmodning fra Kirkeministeriet – fremsat indsigelse mod forslaget til kommu-

neplantillæg, og Viborg Stiftsøvrighed har fremsat indsigelse mod lokalplanen. Indsi-

gelserne begrundes bl.a. med ind- og udsynet til Gundersted Kirke. Vesthimmerlands 

Kommune har indbragt indsigelsen mod lokalplanen for indenrigs- og boligministe-

ren. 

I forbindelse med de to indsigelser ønsker indenrigs - og boligminister Kaare Dybvad 

Bek at besigtige området den 4. februar 2022. 

Ved besigtigelsen deltager indenrigs- og boligministeren, Indenrigs- og Boligministe-

riet, Kirkeministeriet, Viborg Stift, Vesthimmerlands Kommune og Bolig- og Plansty-

relsen.   

Program for besigtigelse den 4. februar 2022 (9.15 – 10:45): 

Kl. 9:15 

Ankomst til Gundersted Kirke (Høeg Hagensvej 5, 9600 Aars). 

Kl. 9:20-9:25 

Kort velkomst til alle v/indenrigs- og boligministeren samt kort præsentationsrunde. 

Kl. 9:25-9:50 

Gåtur til Brusåvej nord for kirken og gåtur på kirkegården ved indgangen til kirken. 

Kort præsentation begge steder af vindmøllernes påvirkning af kirken.  

Kl. 10:05 – 10:45 

Himmerlands Golfklub (Lars Larsens Vej 1, Gatten, 9640 Farsø). 

• Vesthimmerlands Kommune præsenterer planlægningen for vindmøllerne 

(10-15 min) 

• Viborg Stift præsenterer deres indsigelse mod lokalplanen for vindmøllerne 

(10-15 min) 

• Afrunding  

 

Med venlig hilsen 

Bianca Lund Juul 

Sekretær f or ministeren 

Sagsnr. 

2021 - 7889 

 

Doknr. 

480238 

 

Dato 

25-01-2022 
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: 'Bianca Lund Juul' [blj@im.dk]
Sendt dato: 25-01-2022 09:51
Modtaget Dato: 25-01-2022 09:51
Vedrørende: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Vedhæftninger: image001_1248.gif

image002_1089.gif
image005_44.jpg

Kære Bianca Lund Juul
 
Deltagerlisten er hermed bekræftet.
 
Skal jeg videreformidle invitationen, eller kommer der en ”formel” invitation?
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

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

Fra: Bianca Lund Juul <blj@im.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:38
Til: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Jakob Hasselgreen
 
Se venligst vedhæftede invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.
 
Jeg har modtaget besked om, at nedenstående forventes at deltage i programmet. Har du mulighed for at bekræfte dette?
- Borgmester Per Bach Laursen
- Formand Allan Ritter
- Kommunaldirektør Henrik Kruuse
- Afdelingschef Torben Mangaard Frandsen
- Planlægger Heidi Højris Poulsen
- Planlægger Jakob Hasselgreen
- Projektchef Christian Achermann
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet 
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
 
Sådan behandler vi personoplysninger
 

18

8437229#0 - SV Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt



19



a
VESTHIMMERLANOS 
KOMMUNE

20



Sø indenrigs og 
boligministeriet

21



Fra: Bianca Lund Juul [blj@im.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 25-01-2022 10:55
Modtaget Dato: 25-01-2022 10:55
Vedrørende: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Vedhæftninger: image003_184.png

image004_162.gif
image006_67.gif
image007_42.jpg

Kære Jakob
 
Tak for din hurtige tilbagemelding.
 
Dette er den formelle invitation, så du må meget gerne videreformidle den. Jeg noterer, at I alle deltager.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:51
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca Lund Juul
 
Deltagerlisten er hermed bekræftet.
 
Skal jeg videreformidle invitationen, eller kommer der en ”formel” invitation?
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

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

Fra: Bianca Lund Juul <blj@im.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:38
Til: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Jakob Hasselgreen
 
Se venligst vedhæftede invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.
 
Jeg har modtaget besked om, at nedenstående forventes at deltage i programmet. Har du mulighed for at bekræfte dette?
- Borgmester Per Bach Laursen
- Formand Allan Ritter
- Kommunaldirektør Henrik Kruuse
- Afdelingschef Torben Mangaard Frandsen
- Planlægger Heidi Højris Poulsen
- Planlægger Jakob Hasselgreen
- Projektchef Christian Achermann22

8437218#0 - SV Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt



 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet 
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
 
Sådan behandler vi personoplysninger
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: 'Bianca Lund Juul' [blj@im.dk]
Sendt dato: 26-01-2022 14:02
Modtaget Dato: 26-01-2022 14:02
Vedrørende: Vedr. besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup d. 4. februar
Vedhæftninger: image001_1247.gif

image002_1088.gif

Kære Bianca
 
Vesthimmerlands Kommune har fået en henvendelse fra en meget interesseret borger fra lokalområdet. Han ønsker, at få oplyst hvornår
ministeren kommer på besøg. Principielt er vi forpligtiget til at oplyse dato og klokkeslæt, hvis der anmodes om aktindsigt i det.
 
Hvis tid og sted bliver offentliggjort, vil det sandsynligvis tiltrække lidt opmærksomhed.
 
Inden vi melder noget tilbage, vil jeg lige høre, om I har en holdning til det?
 
Et alternativ til at Vesthimmerlands Kommune udleverer oplysninger kunne være, at jeg henviser borgeren til jer, da det umiddelbart er jer
der sætter rammerne for ministerens besøg?
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

 Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra: Bianca Lund Juul [blj@im.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 26-01-2022 14:05
Modtaget Dato: 26-01-2022 14:05
VedrÃ¸rende: SV: Vedr. besigtigelse af vindmÃ¸lleprojekt ved BjÃ¸rnstrup d. 4. februar
VedhÃ¦ftninger: image003_182.png

image004_160.gif
image005_92.gif

KÃ¦re Jakob
 
Tak for mailen.
Vi vender det lige og vender tilbage snarest muligt.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
SekretÃ¦r for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@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.
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 26. januar 2022 14:02
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: Vedr. besigtigelse af vindmÃ¸lleprojekt ved BjÃ¸rnstrup d. 4. februar
 
KÃ¦re Bianca
 
Vesthimmerlands Kommune har fÃ¥et en henvendelse fra en meget interesseret borger fra lokalomrÃ¥det. Han Ã¸nsker, at fÃ¥ oplyst
hvornÃ¥r ministeren kommer pÃ¥ besÃ¸g. Principielt er vi forpligtiget til at oplyse dato og klokkeslÃ¦t, hvis der anmodes om aktindsigt i
det.
 
Hvis tid og sted bliver offentliggjort, vil det sandsynligvis tiltrÃ¦kke lidt opmÃ¦rksomhed.
 
Inden vi melder noget tilbage, vil jeg lige hÃ¸re, om I har en holdning til det?
 
Et alternativ til at Vesthimmerlands Kommune udleverer oplysninger kunne vÃ¦re, at jeg henviser borgeren til jer, da det umiddelbart er jer
der sÃ¦tter rammerne for ministerens besÃ¸g?
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
PlanlÃ¦gger
Team Plan

ByrÃ¥dssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 FarsÃ¸
Telefon 99667000

          

 Klik her for at lÃ¦se mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra: Bianca Lund Juul [blj@im.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 26-01-2022 15:32
Modtaget Dato: 26-01-2022 15:32
VedrÃ¸rende: SV: Vedr. besigtigelse af vindmÃ¸lleprojekt ved BjÃ¸rnstrup d. 4. februar
VedhÃ¦ftninger: image003_183.png

image004_161.gif
image005_93.gif

KÃ¦re Jakob
 
Det er ok med os, hvis I svarer borgeren.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
SekretÃ¦r for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@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.
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 26. januar 2022 14:02
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: Vedr. besigtigelse af vindmÃ¸lleprojekt ved BjÃ¸rnstrup d. 4. februar
 
KÃ¦re Bianca
 
Vesthimmerlands Kommune har fÃ¥et en henvendelse fra en meget interesseret borger fra lokalomrÃ¥det. Han Ã¸nsker, at fÃ¥ oplyst
hvornÃ¥r ministeren kommer pÃ¥ besÃ¸g. Principielt er vi forpligtiget til at oplyse dato og klokkeslÃ¦t, hvis der anmodes om aktindsigt i
det.
 
Hvis tid og sted bliver offentliggjort, vil det sandsynligvis tiltrÃ¦kke lidt opmÃ¦rksomhed.
 
Inden vi melder noget tilbage, vil jeg lige hÃ¸re, om I har en holdning til det?
 
Et alternativ til at Vesthimmerlands Kommune udleverer oplysninger kunne vÃ¦re, at jeg henviser borgeren til jer, da det umiddelbart er jer
der sÃ¦tter rammerne for ministerens besÃ¸g?
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
PlanlÃ¦gger
Team Plan

ByrÃ¥dssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 FarsÃ¸
Telefon 99667000

          

 Klik her for at lÃ¦se mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra: Bianca Lund Juul [blj@im.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 28-01-2022 14:21
Modtaget Dato: 28-01-2022 14:21
Vedrørende: Vs: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 485729)
Vedhæftninger: Invitation til besigtigelse den 4. februar 2022_0.pdf

InlineImage 1.png
InlineImage 2.png

Kære Jakob

Vi har opdaget, at der er en rettelse til adressen på Gundersted Kirke. Det er ikke Høeg Hagensvej 5, 9600 Aars, men Høeg Hagensvej 5, 9240 Nibe.

Vi beklager fejlen.
    
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet 
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
 
Sådan behandler vi personoplysninger

 

Til: jhas@vesthimmerland.dk (jhas@vesthimmerland.dk)
Fra: Bianca Lund Juul (blj@im.dk)
Titel: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune
Sendt: 25-01-2022 09:38

Kære Jakob Hasselgreen

Se venligst vedhæftede invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.

Jeg har modtaget besked om, at nedenstående forventes at deltage i programmet. Har du mulighed for at bekræfte dette?
- Borgmester Per Bach Laursen
- Formand Allan Ritter
- Kommunaldirektør Henrik Kruuse
- Afdelingschef Torben Mangaard Frandsen
- Planlægger Heidi Højris Poulsen
- Planlægger Jakob Hasselgreen
- Projektchef Christian Achermann

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet 
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
 
Sådan behandler vi personoplysninger
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Stormgade 2-6 

1470 København K 

Telefon 72 28 24 00 

im@im.dk 

 

Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthim-

merlands Kommune 

Vesthimmerlands Kommune har i juli 2021 fremlagt forslag til kommuneplantillæg og 

forslag til lokalplan for et vindmølleprojekt ved Bjørnstrup. Bolig- og Planstyrelsen har 

– efter anmodning fra Kirkeministeriet – fremsat indsigelse mod forslaget til kommu-

neplantillæg, og Viborg Stiftsøvrighed har fremsat indsigelse mod lokalplanen. Indsi-

gelserne begrundes bl.a. med ind- og udsynet til Gundersted Kirke. Vesthimmerlands 

Kommune har indbragt indsigelsen mod lokalplanen for indenrigs- og boligministe-

ren. 

I forbindelse med de to indsigelser ønsker indenrigs - og boligminister Kaare Dybvad 

Bek at besigtige området den 4. februar 2022. 

Ved besigtigelsen deltager indenrigs- og boligministeren, Indenrigs- og Boligministe-

riet, Kirkeministeriet, Viborg Stift, Vesthimmerlands Kommune og Bolig- og Plansty-

relsen.   

Program for besigtigelse den 4. februar 2022 (9.15 – 10:45): 

Kl. 9:15 

Ankomst til Gundersted Kirke (Høeg Hagensvej 5, 9600 Aars). 

Kl. 9:20-9:25 

Kort velkomst til alle v/indenrigs- og boligministeren samt kort præsentationsrunde. 

Kl. 9:25-9:50 

Gåtur til Brusåvej nord for kirken og gåtur på kirkegården ved indgangen til kirken. 

Kort præsentation begge steder af vindmøllernes påvirkning af kirken.  

Kl. 10:05 – 10:45 

Himmerlands Golfklub (Lars Larsens Vej 1, Gatten, 9640 Farsø). 

• Vesthimmerlands Kommune præsenterer planlægningen for vindmøllerne 

(10-15 min) 

• Viborg Stift præsenterer deres indsigelse mod lokalplanen for vindmøllerne 

(10-15 min) 

• Afrunding  

 

Med venlig hilsen 

Bianca Lund Juul 

Sekretær f or ministeren 

Sagsnr. 

2021 - 7889 

 

Doknr. 

480238 

 

Dato 

25-01-2022 
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: 'Morten Heinemann' [MorHei@bpst.dk]
Sendt dato: 01-02-2022 09:15
Modtaget Dato: 01-02-2022 09:15
Vedrørende: Anmodning om mægling div. bilag mm.
Vedhæftninger: Bilag.zip

Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr lokalplanforslag nr 1112 - Vindmøl.pdf
Anmodning om mægling i sag om Viborg Stifts indsigelse vedr. lokalplanforslag nr. 1112 - Vindmøl.pdf
Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune 11112021 - v2.pdf
Sagsfremstilling vedr. Viborg Stifts indsigelse .pdf
image001_1245.gif
image002_1086.gif

Hej Morten
 
Som aftalt kommer de dokumenter vi sendte til IM her.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

 Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

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 
 
 
Per Bach Laursen  

 
 
Borgmester 
Vesthimmerlands Kommune 
 
 

Henrik Kruuse 

 
 Kommunaldirektør  
Vesthimmerlands Kommune 

Dato: 19. november 2021 

 

Byrådssekretariat, HR og 

Kommunikation 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

 

Sagsnr.:  

01.02.20-K02-2-21 

 

  

Att. Indenrigs- og Boligminister 
 
Kaare Dybvad Bek 
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: 'im@im.dk' [im@im.dk]

Cc: Per Bach Laursen [pbl@vesthimmerland.dk];Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk];Anders K Kristensen
[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

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

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 
Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune 

 

Dato: 11. november 2021 kl. 10.00 

Mødested:  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.  

 

 

DAGSORDEN 

 
 
 

 
 

 
Dato: 12. november 2021 

 
Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-21 
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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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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)   

 

NOTAT 

 
 
 

 
 

 
Dato: 15. november 2021 

 
Sagsnr.: 01.02.20-K02-2-21 
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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 plan-
processen 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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Som aftalt kommer de dokumenter vi sendte til IM her.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

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

57

8438391#0 - Anmodning om mægling div. bilag mm.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

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 
 
 
Per Bach Laursen  

 
 
Borgmester 
Vesthimmerlands Kommune 
 
 

Henrik Kruuse 

 
 Kommunaldirektør  
Vesthimmerlands Kommune 

Dato: 19. november 2021 

 

Byrådssekretariat, HR og 

Kommunikation 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

 

Sagsnr.:  

01.02.20-K02-2-21 

 

  

Att. Indenrigs- og Boligminister 
 
Kaare Dybvad Bek 
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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 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

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 
Referat af møde mellem Viborg Stift og Vesthimmerlands Kommune 

 

Dato: 11. november 2021 kl. 10.00 

Mødested:  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.  

 

 

DAGSORDEN 

 
 
 

 
 

 
Dato: 12. november 2021 

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

 
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)   

 

NOTAT 

 
 
 

 
 

 
Dato: 15. november 2021 

 
Sagsnr.: 01.02.20-K02-2-21 
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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 plan-
processen 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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Fra: Bianca Lund Juul [blj@im.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk];Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 02-02-2022 09:26
Modtaget Dato: 02-02-2022 09:26
Vedrørende: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Vedhæftninger: image003_429.png
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Kære Henrik og Jakob
 
Jeg er ked af det, men vi bliver desværre nødt til at flytte ministerens besøg på fredag, da ministeren har fået corona.
 
Jeg skal derfor høre, om der er mulighed for at flytte besøget til mandag den 21. februar – samme tidspunkt (kl. 9.15-10.45)? Hvordan vil det se ud i jeres
kalendere? Hvis det passer ind, sørger jeg for, at de øvrige deltagere får besked.
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:51
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca Lund Juul
 
Deltagerlisten er hermed bekræftet.
 
Skal jeg videreformidle invitationen, eller kommer der en ”formel” invitation?
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

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

Fra: Bianca Lund Juul <blj@im.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:38
Til: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Jakob Hasselgreen
 
Se venligst vedhæftede invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.
 
Jeg har modtaget besked om, at nedenstående forventes at deltage i programmet. Har du mulighed for at bekræfte dette?
- Borgmester Per Bach Laursen
- Formand Allan Ritter
- Kommunaldirektør Henrik Kruuse
- Afdelingschef Torben Mangaard Frandsen71
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- Planlægger Heidi Højris Poulsen
- Planlægger Jakob Hasselgreen
- Projektchef Christian Achermann
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet 
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
 
Sådan behandler vi personoplysninger
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Fra: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Til: 'Bianca Lund Juul' [blj@im.dk]
Cc: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 02-02-2022 11:35
Modtaget Dato: 02-02-2022 11:35
Vedrørende: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Vedhæftninger: image001_2885.gif
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Kære Bianca
 
Tak for denne. Helt forståeligt, der er også corona her hos os, som ville have påvirket mødet.
 
Men god bedring ønskes herfra.
 
Vedr. d. 21. februar 2022 så kan Borgmester denne dag – og vil gerne mødet afvikles.
 
Men holdet herfra bliver måske lidt anderledes.
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Bianca Lund Juul [mailto:blj@im.dk] 
Sendt: 2. februar 2022 09:27
Til: Jakob Hasselgreen; Henrik Kruuse
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Prioritet: Høj
 
Kære Henrik og Jakob
 
Jeg er ked af det, men vi bliver desværre nødt til at flytte ministerens besøg på fredag, da ministeren har fået corona.
 
Jeg skal derfor høre, om der er mulighed for at flytte besøget til mandag den 21. februar – samme tidspunkt (kl. 9.15-10.45)? Hvordan vil det se ud i jeres
kalendere? Hvis det passer ind, sørger jeg for, at de øvrige deltagere får besked.
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:51
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca Lund Juul
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Deltagerlisten er hermed bekræftet.
 
Skal jeg videreformidle invitationen, eller kommer der en ”formel” invitation?
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

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

Fra: Bianca Lund Juul <blj@im.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:38
Til: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Jakob Hasselgreen
 
Se venligst vedhæftede invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.
 
Jeg har modtaget besked om, at nedenstående forventes at deltage i programmet. Har du mulighed for at bekræfte dette?
- Borgmester Per Bach Laursen
- Formand Allan Ritter
- Kommunaldirektør Henrik Kruuse
- Afdelingschef Torben Mangaard Frandsen
- Planlægger Heidi Højris Poulsen
- Planlægger Jakob Hasselgreen
- Projektchef Christian Achermann
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet 
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
 
Sådan behandler vi personoplysninger
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Fra: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Til: Per Bach Laursen [pbl@vesthimmerland.dk]
Cc: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 02-02-2022 11:38
Modtaget Dato: 02-02-2022 11:38
Vedrørende: VS: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Vedhæftninger: image001_2886.gif
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image005_109.jpg

Hej Per
 
Jeg har svaret således på ministerens afbud og forslag til ny mødedato.
 
Jakob tager sig af det praktiske – og orienterer også borgerrepræsentanter fra Gundersted.
 
Vi aflyser møde i eftermiddag – og flytter mødet til mandag. Jeg er ikke på ”toppen”.
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Henrik Kruuse 
Sendt: 2. februar 2022 11:35
Til: 'Bianca Lund Juul'
Cc: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca
 
Tak for denne. Helt forståeligt, der er også corona her hos os, som ville have påvirket mødet.
 
Men god bedring ønskes herfra.
 
Vedr. d. 21. februar 2022 så kan Borgmester denne dag – og vil gerne mødet afvikles.
 
Men holdet herfra bliver måske lidt anderledes.
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Bianca Lund Juul [mailto:blj@im.dk] 
Sendt: 2. februar 2022 09:27
Til: Jakob Hasselgreen; Henrik Kruuse
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Prioritet: Høj
 
Kære Henrik og Jakob
 
Jeg er ked af det, men vi bliver desværre nødt til at flytte ministerens besøg på fredag, da ministeren har fået corona.
 
Jeg skal derfor høre, om der er mulighed for at flytte besøget til mandag den 21. februar – samme tidspunkt (kl. 9.15-10.45)? Hvordan vil det se ud i jeres
kalendere? Hvis det passer ind, sørger jeg for, at de øvrige deltagere får besked.
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen84
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Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:51
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca Lund Juul
 
Deltagerlisten er hermed bekræftet.
 
Skal jeg videreformidle invitationen, eller kommer der en ”formel” invitation?
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

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

Fra: Bianca Lund Juul <blj@im.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:38
Til: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Jakob Hasselgreen
 
Se venligst vedhæftede invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.
 
Jeg har modtaget besked om, at nedenstående forventes at deltage i programmet. Har du mulighed for at bekræfte dette?
- Borgmester Per Bach Laursen
- Formand Allan Ritter
- Kommunaldirektør Henrik Kruuse
- Afdelingschef Torben Mangaard Frandsen
- Planlægger Heidi Højris Poulsen
- Planlægger Jakob Hasselgreen
- Projektchef Christian Achermann
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet 
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
 
Sådan behandler vi personoplysninger85
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Fra: Bianca Lund Juul [blj@im.dk]
Til: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Cc: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 02-02-2022 11:41
Modtaget Dato: 02-02-2022 11:41
Vedrørende: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Vedhæftninger: image002_341.png

image006_155.gif
image007_76.gif
image008_47.gif
image009_37.jpg

Kære Henrik
 
Tak for forståelsen. Ja, der er meget sygdom (corona) for tiden.
 
Måske Jakob kan sende mig en opdateret liste? Jeg sørger for, at de øvrige deltagere får besked om flytning af besøget.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Henrik Kruuse <kru@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 2. februar 2022 11:35
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Cc: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca
 
Tak for denne. Helt forståeligt, der er også corona her hos os, som ville have påvirket mødet.
 
Men god bedring ønskes herfra.
 
Vedr. d. 21. februar 2022 så kan Borgmester denne dag – og vil gerne mødet afvikles.
 
Men holdet herfra bliver måske lidt anderledes.
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Bianca Lund Juul [mailto:blj@im.dk] 
Sendt: 2. februar 2022 09:27
Til: Jakob Hasselgreen; Henrik Kruuse
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Prioritet: Høj
 
Kære Henrik og Jakob
 
Jeg er ked af det, men vi bliver desværre nødt til at flytte ministerens besøg på fredag, da ministeren har fået corona.
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Jeg skal derfor høre, om der er mulighed for at flytte besøget til mandag den 21. februar – samme tidspunkt (kl. 9.15-10.45)? Hvordan vil det se ud i jeres
kalendere? Hvis det passer ind, sørger jeg for, at de øvrige deltagere får besked.
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:51
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca Lund Juul
 
Deltagerlisten er hermed bekræftet.
 
Skal jeg videreformidle invitationen, eller kommer der en ”formel” invitation?
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

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

Fra: Bianca Lund Juul <blj@im.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:38
Til: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Jakob Hasselgreen
 
Se venligst vedhæftede invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.
 
Jeg har modtaget besked om, at nedenstående forventes at deltage i programmet. Har du mulighed for at bekræfte dette?
- Borgmester Per Bach Laursen
- Formand Allan Ritter
- Kommunaldirektør Henrik Kruuse
- Afdelingschef Torben Mangaard Frandsen
- Planlægger Heidi Højris Poulsen
- Planlægger Jakob Hasselgreen
- Projektchef Christian Achermann
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet 
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Fra: Bianca Lund Juul [blj@im.dk]
Til: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Cc: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 02-02-2022 11:47
Modtaget Dato: 02-02-2022 11:47
Vedrørende: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Vedhæftninger: image002_342.png
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image007_77.gif
image008_48.gif
image009_38.jpg

Kære Henrik
 
Mandag eftermiddag er rigtig fint.
 
1000 tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Henrik Kruuse <kru@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 2. februar 2022 11:43
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Hej Bianca
 
Vi får lige et overblik. Kan Jakob sende listen mandag eftermiddag?
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Bianca Lund Juul [mailto:blj@im.dk] 
Sendt: 2. februar 2022 11:41
Til: Henrik Kruuse
Cc: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Henrik
 
Tak for forståelsen. Ja, der er meget sygdom (corona) for tiden.
 
Måske Jakob kan sende mig en opdateret liste? Jeg sørger for, at de øvrige deltagere får besked om flytning af besøget.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446100

8449630#0 - SV Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt



Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Henrik Kruuse <kru@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 2. februar 2022 11:35
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Cc: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca
 
Tak for denne. Helt forståeligt, der er også corona her hos os, som ville have påvirket mødet.
 
Men god bedring ønskes herfra.
 
Vedr. d. 21. februar 2022 så kan Borgmester denne dag – og vil gerne mødet afvikles.
 
Men holdet herfra bliver måske lidt anderledes.
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Bianca Lund Juul [mailto:blj@im.dk] 
Sendt: 2. februar 2022 09:27
Til: Jakob Hasselgreen; Henrik Kruuse
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Prioritet: Høj
 
Kære Henrik og Jakob
 
Jeg er ked af det, men vi bliver desværre nødt til at flytte ministerens besøg på fredag, da ministeren har fået corona.
 
Jeg skal derfor høre, om der er mulighed for at flytte besøget til mandag den 21. februar – samme tidspunkt (kl. 9.15-10.45)? Hvordan vil det se ud i jeres
kalendere? Hvis det passer ind, sørger jeg for, at de øvrige deltagere får besked.
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:51
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>101



Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca Lund Juul
 
Deltagerlisten er hermed bekræftet.
 
Skal jeg videreformidle invitationen, eller kommer der en ”formel” invitation?
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

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

Fra: Bianca Lund Juul <blj@im.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:38
Til: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Jakob Hasselgreen
 
Se venligst vedhæftede invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.
 
Jeg har modtaget besked om, at nedenstående forventes at deltage i programmet. Har du mulighed for at bekræfte dette?
- Borgmester Per Bach Laursen
- Formand Allan Ritter
- Kommunaldirektør Henrik Kruuse
- Afdelingschef Torben Mangaard Frandsen
- Planlægger Heidi Højris Poulsen
- Planlægger Jakob Hasselgreen
- Projektchef Christian Achermann
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet 
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
 
Sådan behandler vi personoplysninger
 

102



:Sl?‘ indenrigs og 
boligministeriet

103



VE6TH Iltf MERLAND®
KOMMUNE

104



105



a
VESTHIMMERLANOS 
KOMMUNE

106



Sø indenrigs og 
boligministeriet

107



Fra: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 02-02-2022 11:47
Modtaget Dato: 02-02-2022 11:47
Vedrørende: VS: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Vedhæftninger: image002_343.png

image006_157.gif
image007_78.gif
image008_49.gif
image009_39.jpg

 
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Bianca Lund Juul [mailto:blj@im.dk] 
Sendt: 2. februar 2022 11:47
Til: Henrik Kruuse
Cc: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Henrik
 
Mandag eftermiddag er rigtig fint.
 
1000 tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Henrik Kruuse <kru@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 2. februar 2022 11:43
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Hej Bianca
 
Vi får lige et overblik. Kan Jakob sende listen mandag eftermiddag?
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

108
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Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Bianca Lund Juul [mailto:blj@im.dk] 
Sendt: 2. februar 2022 11:41
Til: Henrik Kruuse
Cc: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Henrik
 
Tak for forståelsen. Ja, der er meget sygdom (corona) for tiden.
 
Måske Jakob kan sende mig en opdateret liste? Jeg sørger for, at de øvrige deltagere får besked om flytning af besøget.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Henrik Kruuse <kru@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 2. februar 2022 11:35
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Cc: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca
 
Tak for denne. Helt forståeligt, der er også corona her hos os, som ville have påvirket mødet.
 
Men god bedring ønskes herfra.
 
Vedr. d. 21. februar 2022 så kan Borgmester denne dag – og vil gerne mødet afvikles.
 
Men holdet herfra bliver måske lidt anderledes.
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Bianca Lund Juul [mailto:blj@im.dk] 
Sendt: 2. februar 2022 09:27
Til: Jakob Hasselgreen; Henrik Kruuse
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Prioritet: Høj
 
Kære Henrik og Jakob
 
Jeg er ked af det, men vi bliver desværre nødt til at flytte ministerens besøg på fredag, da ministeren har fået corona.
 
Jeg skal derfor høre, om der er mulighed for at flytte besøget til mandag den 21. februar – samme tidspunkt (kl. 9.15-10.45)? Hvordan vil det se ud i jeres
kalendere? Hvis det passer ind, sørger jeg for, at de øvrige deltagere får besked.
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446109



Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:51
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca Lund Juul
 
Deltagerlisten er hermed bekræftet.
 
Skal jeg videreformidle invitationen, eller kommer der en ”formel” invitation?
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

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

Fra: Bianca Lund Juul <blj@im.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:38
Til: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Jakob Hasselgreen
 
Se venligst vedhæftede invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.
 
Jeg har modtaget besked om, at nedenstående forventes at deltage i programmet. Har du mulighed for at bekræfte dette?
- Borgmester Per Bach Laursen
- Formand Allan Ritter
- Kommunaldirektør Henrik Kruuse
- Afdelingschef Torben Mangaard Frandsen
- Planlægger Heidi Højris Poulsen
- Planlægger Jakob Hasselgreen
- Projektchef Christian Achermann
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet 
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
 
Sådan behandler vi personoplysninger
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Fra: Naja Poulsen [napo@im.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 02-02-2022 12:00
Modtaget Dato: 02-02-2022 12:00
VedrÃ¸rende: SV: Besigtigelse 4.2.2022 - ca. antal deltagere og anmodning om bestilling af mÃ¸delokale
VedhÃ¦ftninger: image002_338.png

image003_428.png

KÃ¦re Jakob,
 
Som du nok har fÃ¥et ad vide, har vi desvÃ¦rre vÃ¦ret nÃ¸dt til at rykke besigtigelsen til den 21. februar 2022.
 
Vil I vÃ¦re behjÃ¦lpelige med at booke nedenstÃ¥ende lokale m.m. pÃ¥ ny?
 
Du er velkommen til at ringe, hvis der er noget ifm. besigtigelsen vi skal vende pr. telefon.
 
Med venlig hilsen
  
NAJA POULSENNAJA POULSEN
FuldmÃ¦gtig
Planlov og Landdistrikter

 

Mobil 72282487
Mail  napo@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
SÃ¥dan behandler vi personoplysninger.
 
 
Fra: Morten Heinemann <MorHei@bpst.dk> 
Sendt: 24. januar 2022 15:48
Til: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: Besigtigelse 4.2.2022 - ca. antal deltagere og anmodning om bestilling af mÃ¸delokale
 
KÃ¦re Jakob Hassegreen
(Vesthimmerlands Kommune)
 
 
Som aftalt sender jeg hermed yderligere oplysninger om besigtigelse den 4. februar 2022 kl. 9:15 â€“ 10:45 ved Gundersted Kirke.
 
Ca. antal deltagere: 20
 
MÃ¸delokale fra kl. 10-10:45/11:  Himmerlands Golfklub
 
Jeg skal anmode om, at Vesthimmerlands Kommune sÃ¸rger for:
 

-          Bestilling af mÃ¸delokale samt kaffe/te/vand + lidt spiseligt (croissant, rundstykke eller lign.)
 
PÃ¥ forhÃ¥nd tak.
 
 
Med venlig hilsen 

Morten Heinemann 
Specialkonsulent 
LandsplanlÃ¦gning og tilsyn

Telefon: +45 2364 0482
E-mail: morhei@bpst.dk 
Hjemmeside: www.bpst.dk 

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET 116
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SÃ¥dan behandler vi dine personlige oplysninger.
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Fra: Bianca Lund Juul [blj@im.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 08-02-2022 09:15
Modtaget Dato: 08-02-2022 09:15
Vedrørende: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Vedhæftninger: image002_337.png

image004_385.gif
image007_75.gif
image008_46.gif
image009_36.jpg

Kære Jakob
 
Tak for den opdaterede deltagerliste. Jeg håber, du får holdt lidt fri i uge 8 alligevel.
 
God dag.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 7. februar 2022 15:18
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca
 
Som aftalt kommer der en opdateret liste over deltagere fra Vesthimmerlands Kommune her:
 

-       Borgmester Per Bach Laursen
-       Formand Teknik- og Miljøudvalget Allan Ritter Andersen
-       Projektchef Christian Achermann
-       Planlægger Jakob Hasselgreen

 
Uge 8 er ferieuge i Nordjylland, så deltagerfeltet er indskrænket en smule.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

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

Fra: Bianca Lund Juul <blj@im.dk> 
Sendt: 2. februar 2022 11:47
Til: Henrik Kruuse <kru@vesthimmerland.dk>
Cc: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Henrik
 
Mandag eftermiddag er rigtig fint.
 
1000 tak.120
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Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Henrik Kruuse <kru@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 2. februar 2022 11:43
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Hej Bianca
 
Vi får lige et overblik. Kan Jakob sende listen mandag eftermiddag?
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Bianca Lund Juul [mailto:blj@im.dk] 
Sendt: 2. februar 2022 11:41
Til: Henrik Kruuse
Cc: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Henrik
 
Tak for forståelsen. Ja, der er meget sygdom (corona) for tiden.
 
Måske Jakob kan sende mig en opdateret liste? Jeg sørger for, at de øvrige deltagere får besked om flytning af besøget.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Henrik Kruuse <kru@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 2. februar 2022 11:35
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Cc: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca121



 
Tak for denne. Helt forståeligt, der er også corona her hos os, som ville have påvirket mødet.
 
Men god bedring ønskes herfra.
 
Vedr. d. 21. februar 2022 så kan Borgmester denne dag – og vil gerne mødet afvikles.
 
Men holdet herfra bliver måske lidt anderledes.
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Bianca Lund Juul [mailto:blj@im.dk] 
Sendt: 2. februar 2022 09:27
Til: Jakob Hasselgreen; Henrik Kruuse
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Prioritet: Høj
 
Kære Henrik og Jakob
 
Jeg er ked af det, men vi bliver desværre nødt til at flytte ministerens besøg på fredag, da ministeren har fået corona.
 
Jeg skal derfor høre, om der er mulighed for at flytte besøget til mandag den 21. februar – samme tidspunkt (kl. 9.15-10.45)? Hvordan vil det se ud i jeres
kalendere? Hvis det passer ind, sørger jeg for, at de øvrige deltagere får besked.
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:51
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca Lund Juul
 
Deltagerlisten er hermed bekræftet.
 
Skal jeg videreformidle invitationen, eller kommer der en ”formel” invitation?
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

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

Fra: Bianca Lund Juul <blj@im.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:38122



Til: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Jakob Hasselgreen
 
Se venligst vedhæftede invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.
 
Jeg har modtaget besked om, at nedenstående forventes at deltage i programmet. Har du mulighed for at bekræfte dette?
- Borgmester Per Bach Laursen
- Formand Allan Ritter
- Kommunaldirektør Henrik Kruuse
- Afdelingschef Torben Mangaard Frandsen
- Planlægger Heidi Højris Poulsen
- Planlægger Jakob Hasselgreen
- Projektchef Christian Achermann
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet 
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
 
Sådan behandler vi personoplysninger
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Fra: Bianca Lund Juul [blj@im.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Cc: Naja Poulsen [napo@im.dk]
Sendt dato: 11-02-2022 13:54
Modtaget Dato: 11-02-2022 13:54
Vedrørende: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
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Kære Jakob
 
Jeg har noteret mig følgende deltagere i besøget den 21. februar.
 
Bekræftede deltagere fra IM, KM og BPST:

·        Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek
·        Indenrigs- og boligministeriet ved ministersekretær Karen Hestbæk Olesen
·        Indenrigs- og Boligministeriet ved Kontorchef Marie Kirkebæk
·        Kirkeministeriet ved Kontorchef Pernille Esdahl  
·        Bolig- og Planstyrelsen ved Kontorchef Christina Aagesen

 
Bekræftede deltagere fra Vesthimmerlands Kommune:

-       Borgmester Per Bach Laursen
-       Formand Teknik- og Miljøudvalget Allan Ritter Andersen
-       Projektchef Christian Achermann
-       Planlægger Jakob Hasselgreen

 
Bekræftede deltagere fra Viborg Stift:

·        Henrik Stubkjær, biskop
·        Bodil Abildgaard, stiftskontorchef
·        Mette Viuf Larsen, kgl. bygningsinspektør
·        Hanne Petersen, provst i Vesthimmerlands provsti
·        stiftsamtmand Erling Brandstrup

 
God weekend.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 11. februar 2022 13:22
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca
 
Vil det være muligt at få fremsendt en fuld liste over deltagere i besigtigelsen d. 21. februar?
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000
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 Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 7. februar 2022 15:18
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca
 
Som aftalt kommer der en opdateret liste over deltagere fra Vesthimmerlands Kommune her:
 

-       Borgmester Per Bach Laursen
-       Formand Teknik- og Miljøudvalget Allan Ritter Andersen
-       Projektchef Christian Achermann
-       Planlægger Jakob Hasselgreen

 
Uge 8 er ferieuge i Nordjylland, så deltagerfeltet er indskrænket en smule.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

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

Fra: Bianca Lund Juul <blj@im.dk> 
Sendt: 2. februar 2022 11:47
Til: Henrik Kruuse <kru@vesthimmerland.dk>
Cc: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Henrik
 
Mandag eftermiddag er rigtig fint.
 
1000 tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Henrik Kruuse <kru@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 2. februar 2022 11:43
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Hej Bianca
 
Vi får lige et overblik. Kan Jakob sende listen mandag eftermiddag?
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 9966 7003 Vesthimmerlands Kommune www.vesthimmerland.dk
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E-mail kru@vesthimmerland.dk
    

Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Bianca Lund Juul [mailto:blj@im.dk] 
Sendt: 2. februar 2022 11:41
Til: Henrik Kruuse
Cc: Jakob Hasselgreen
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Henrik
 
Tak for forståelsen. Ja, der er meget sygdom (corona) for tiden.
 
Måske Jakob kan sende mig en opdateret liste? Jeg sørger for, at de øvrige deltagere får besked om flytning af besøget.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Henrik Kruuse <kru@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 2. februar 2022 11:35
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Cc: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca
 
Tak for denne. Helt forståeligt, der er også corona her hos os, som ville have påvirket mødet.
 
Men god bedring ønskes herfra.
 
Vedr. d. 21. februar 2022 så kan Borgmester denne dag – og vil gerne mødet afvikles.
 
Men holdet herfra bliver måske lidt anderledes.
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Bianca Lund Juul [mailto:blj@im.dk] 
Sendt: 2. februar 2022 09:27
Til: Jakob Hasselgreen; Henrik Kruuse
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
Prioritet: Høj
 
Kære Henrik og Jakob
 
Jeg er ked af det, men vi bliver desværre nødt til at flytte ministerens besøg på fredag, da ministeren har fået corona.
 
Jeg skal derfor høre, om der er mulighed for at flytte besøget til mandag den 21. februar – samme tidspunkt (kl. 9.15-10.45)? Hvordan vil det se ud i jeres
kalendere? Hvis det passer ind, sørger jeg for, at de øvrige deltagere får besked.
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen131



 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
 
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:51
Til: Bianca Lund Juul <blj@im.dk>
Emne: SV: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Bianca Lund Juul
 
Deltagerlisten er hermed bekræftet.
 
Skal jeg videreformidle invitationen, eller kommer der en ”formel” invitation?
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Team Plan

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 
23712062

JHAS@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 99667000

          

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

Fra: Bianca Lund Juul <blj@im.dk> 
Sendt: 25. januar 2022 09:38
Til: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Emne: Invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune (IM Id nr.: 484679)
 
Kære Jakob Hasselgreen
 
Se venligst vedhæftede invitation til besigtigelse af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.
 
Jeg har modtaget besked om, at nedenstående forventes at deltage i programmet. Har du mulighed for at bekræfte dette?
- Borgmester Per Bach Laursen
- Formand Allan Ritter
- Kommunaldirektør Henrik Kruuse
- Afdelingschef Torben Mangaard Frandsen
- Planlægger Heidi Højris Poulsen
- Planlægger Jakob Hasselgreen
- Projektchef Christian Achermann
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Bianca Lund Juul
Sekretær for ministeren
Telefon: 4185 1446
Mail: blj@im.dk
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet 
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
 
Sådan behandler vi personoplysninger132
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