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DEBATOPLÆG FOR RETLIG LOVLIGGØRELSE AF VINDMØLLE-
PROJEKT VED THORUP-SLETTEN 

 
INDKALDELSE AF IDEER OG SYNSPUNKTER 

 

Vesthimmerlands og Jammerbugt kommuner har modta-

get en ansøgning om igangsætning af planproces med 

miljøvurdering for retlig lovliggørelse af vindmølleprojekt 

Thorup-Sletten. Kommunerne har derfor igangsat denne 

planproces for en retlig lovliggørelse. Projektet består af 

18 vindmøller ved Thorup-Sletten på grænsen mellem 

Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner med ni 

vindmøller i hver kommune. Møllerne har en højde på ca. 

150 meter.     

Det er en forudsætning for projektet, at der udarbejdes 

et tillæg til kommuneplanen for Vesthimmerlands Kom-

mune. Da det eksisterende vindmølleområde i kommu-

neplanen blev ophævet med klagenævnets afgørelse, ud-

lægger kommuneplantillægget nyt rammeområde for 

vindmøller ved Thorup-Sletten. Derudover giver kommu-

neplantillægget mulighed for opstilling af vindmøllerne i 2 

parallelle rækker, og ikke, som det ellers er fastsat i 

kommuneplanen, på en ret ubrudt linje. 

Dette debatoplæg giver en overordnet beskrivelse af, 

hvad projektet består af, og hvordan processen vil blive. 

Planlægningen starter med at borgere inviteres til at bi-

drage med viden om området, forslag og ideer samt at 

give deres mening til kende igennem dette debatoplæg, 

forud for den videre planlægning for projektet. 

Bagerst kan du se, hvordan du kan sende et hørings-

svar. 

 

BAGGRUND 

Vesthimmerlands Kommune har i 2018 vedtaget kommu-

neplantillæg nr. 09-316-49 til kommuneplan 2009 og lo-

kalplan nr. 1065, Vindmøller, Thorup Sletten med tilhø-

rende miljørapport. Der blev ligeledes meddelt VVM-

tilladelse til projektet. Jammerbugt Kommune vedtog i 

2018 lokalplan nr. 03-001 Vindmøller, Thorup Sletten, 

Gøttrup med tilhørende miljørapport, og meddelte VVM-

tilladelse. 

Planerne er en del af et tværkommunalt projekt i Jam-

merbugt Kommune og Vesthimmerlands Kommune, hvor 

der samlet opstilles 18 vindmøller på Thorup-Sletten. Pla-

nerne giver mulighed for opstilling af 9 vindmøller i hver 

kommune. 

 

Afgørelserne blev efterfølgende påklaget til Mil-

jø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenæv-

net. Klagerne havde ikke opsættende virkning for projek-

tet, og i 2020 opstillede Eurowind de 18 vindmøller efter 

vilkår og rammer i kommunernes VVM-tilladelse og lokal-

planer samt tilladelser efter anden lovgivning, herunder 

byggetilladelsen og den endelige støjanmeldelse for vind-

mølleparken. Møllerne har således været i drift siden 

sommeren 2020. 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede Jammerbugt 

Kommunes og Vesthimmerlands Kommunes afgørelse om 

VVM-tilladelser til opstilling af vindmøller på Thorup-

Sletten og hjemviste sagerne til fornyet behandling. Plan-

klagenævnet ophævede den fælles miljørapport og Jam-

merbugt Kommunes lokalplan. Som følge af at Nævnet 

ophævede den fælles miljørapport, er Vesthimmerlands 

Kommunes lokalplan og kommuneplantillæg ugyldige. Det 

betyder, at miljørapporten og de to kommuners lokalpla-

ner samt kommuneplantillægget ikke længere gælder.  

Begrundelserne for hjemvisningen er Natura 2000-

konsekvensvurderingen af projektet, idet klagenævnene 

ikke finder, at det er tilstrækkeligt dokumenteret, at pro-

jektet ikke vil skade Natura 2000-områder. Grundlaget for 

ansøgningen om retlig lovliggørelse af vindmøllerne er en 

opdateret Natura 2000-konsekvensvurdering. Vurderin-

gerne bygger på konklusioner af supplerende naturunder-

søgelser, der er foretaget i perioden marts-oktober 2021. 

 

BESKRIVELSE AF PROJEKTET 

Vindmølleområdet er beliggende på grænsen mellem 

Jammerbugt Kommune og Vesthimmerlands Kommune 

og består af 18 Siemens SWT-DD130 vindmøller. Der er 

opstillet 9 vindmøller i hver af kommunerne med tilhø-

rende anlæg til vej- og nettilslutning. Vindmøllerne er op-

stillet i to parallelle rækker med 10 vindmøller i den vest-

lige række og otte vindmøller i den østlige række.  

Møllerne har en totalhøjde på ca. 150 meter med en ro-

tordiameter på 130 meter og en navhøjde på 85 meter.  

Gennemsnitsproduktionen er 14,4 MV pr. mølle. 

 

PLANLÆGNING OG MILJØUNDERSØGELSER 

I planlægningen for vindmølleprojektet skal der udarbej-

des en miljøkonsekvensrapport, som bygherren har an-

svaret for at udarbejde. Derudover skal der udarbejdes 

nyt kommuneplantillæg for Vesthimmerlands Kommune, 

ny lokalplan samt en selvstændig miljøvurdering af pla- 
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nerne. Kommunerne er myndighed for udarbejdelsen af 

disse. 

Planprocessen indledes med denne debatfase. Samtidig 

foretager kommunerne en høring af berørte myndighe-

der. Bemærkninger fra offentligheden og fra de berørte 

myndigheder indgår i kommunernes sagsbehandling. Når 

miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten ligger klar, 

vil de sammen med forslag til kommuneplantillæg og lo-

kalplan blive fremlagt i offentlig høring i mindst otte uger. 

Miljøkonsekvensrapport 
Fysiske anlægsprojekter som dette skal følge regelsæt- 

tet i miljøvurderingsloven: Bekendtgørelse af lov om miljø-

vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021. Loven indeholder en 

procedure for, hvor og hvordan bygherren skal ansøge 

om projekter som dette, om projektet er omfattet af 

krav om en miljøkonsekvensrapport (hed tidligere 

VVM) samt i givet fald de konkrete krav til indhold, hø-

ringsprocesser osv. for en sådan undersøgelse. Det vur-

deres, at projektet er MKR-pligtigt. Der skal således ud-

arbejdes en miljøkonsekvensrapport, før projektet kan 

realiseres. Miljøkonsekvensrapporten er bygherres an-

svar. 

En miljøkonsekvensrapport er en omfattende, grundig 

beskrivelse af, hvordan et projekt kan forventes at på- 

virke det omgivende miljø. Miljøvurderingsloven inde- 

holder detaljerede krav om en omfattende belysning af 

alle miljøforhold, som måtte have væsentlig betydning 

ved gennemførelse af projektet. 

Det vurderes, at følgende forhold bl.a. skal vurderes i mil-

jørapporten: 

Påvirkninger hos naboer 
Vindmøller kan have konsekvenser for de nærmeste na- 

boer. Det gælder særligt visuelle gener, støj- og skygge- 

påvirkninger. I miljøkonsekvensrapporten skal der rede-

gøres nærmere for disse påvirkninger, blandt andet på 

baggrund af beregninger af støj og skyggekast ved de 

omkringliggende nabobeboelser.  

Landskabspåvirkning 
Vindmøllerne kan med deres størrelse ses på lang af-

stand og vil påvirke oplevelsen af landskabet, både 

når møllerne ses som enkeltanlæg og i samspil med de 

eksisterende vindmøller. De landskabelige konsekven- 

ser ved opstilling af vindmøller undersøgers nærmere i 

miljøkonsekvensrapporten.  

Påvirkning af kirker og kulturmiljøer 
Miljøkonsekvensrapporten vil redegøre for samspillet  

mellem vindmøller og områdets kirker, fredninger og øv-

rige kulturhistorisk arv. 

Påvirkning af natur og fugleliv 
Vindmøller kan påvirke dyrelivet. Der vil redegøres nær-

mere for de forventede påvirkninger af dyrelivet i miljø-

konsekvensundersøgelsen. Der vil her være fokus på be-

skyttede naturtyper og områder, samt plante-, fugle- el-

ler dyrearter som forventes at kunne påvirkes af vind-

møllerne, enten i anlægsfasen eller efter idriftsættelse. 

Som følge af klagenævnenes afgørelser vil der i undersø-

gelsen være særligt fokus på Natura 2000 og bilag IV-

arter. 

Samspil med andre anlæg 
Miljøkonsekvensrapporten vil redegøre for, om samspillet 

med andre tekniske anlæg kan medføre forøgede miljø-

mæssige påvirkninger.  

Som nævnt er der i 2018 udarbejdet miljørapport for pro-

jektet, som klagenævnet har ophævet. Begrundelserne 

for hjemvisningen er Natura 2000 konsekvensvurderingen 

af projektet, idet klagenævnene finder, at det ikke er til-

strækkeligt dokumenteret, at projektet ikke vil skade Na-

tura 2000-områder. Der er derfor udarbejdet en opdate-

ret Natura 2000-konsekvensvurdering, som er grundlaget 

for, at processen med retlig lovliggørelse kan igangsæt-

tes. Idet projektet er realiseret, og der er tale om en retlig 

lovliggørelsesproces, har Jammerbugt og Vesthimmer-

lands Kommuner besluttet at tage udgangspunkt i den al-

lerede udarbejdede miljørapport. I det omfang materialet 

i den udarbejdede miljørapport stadig er fyldestgørende 

vil det blive genbrugt, og i det omfang det vurderes, at 

der er kommet ny videnskabelig eller faktisk viden, vil mil-

jørapporten blive opdateret med disse oplysninger, sam-

men med de oplysninger som hhv. Planklagenævnet og 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har påpeget som retlige 

og væsentlige mangler. 

PLANLÆGNINGSPROCES 

Første offentlighedsfase er fra den 15. juni 2022 - 6. juli 
2022.  
I første offentlighedsfase kan borgere, interesseorganisa-
tioner, foreninger, myndigheder og andre interesserede 
komme med forslag og ideer til planlægningen, og hvilke 
undersøgelser der skal være indeholdt i den kommende 
miljørapport og miljøkonsekvensrapport for vindmøller. 

Plandokumenter udarbejdes 

Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner beslutter 

ud fra idéer og forslag, der modtages i første offentlig-

hedsfase, hvad miljøkonsekvensrapporten skal omfatte.  
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Samtidig med miljøundersøgelserne udarbejdes 

forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for 

projektet. 

 

Anden offentlighedsfase. Forslag til kommune-

plantillæg og lokalplan med miljørapport samt 

miljøkonsekvensrapport for projektet sendes i 

offentlig høring. Borgere, interesseorganisati-

oner og andre interesserede kan komme 

med bemærkninger til projektet. 

 

Politisk beslutning 
Alle høringssvar samles og vurderes. Byrådet 

tager endelig stilling til planerne om at opføre  

nye vindmøller. 
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Praktiske oplysninger 

Høringsperiode 
Debatoplægget for en retlig lovliggørelse af vindmøller ved Thorup-Sletten er i of-
fentlig høring fra d. 15. juni 2022 – 6. juli 2022. Hvis du mener, der er særlige 
forhold, som bør belyses i processen for udarbejdelse af kommuneplantillæg, så 
send dit svar til Vesthimmerlands Kommune. 

Høringssvar 
Vi skal have modtaget dit høringssvar senest d. 6. juli 2022. 

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

Svar kan også sendes pr. brev til: 
Vesthimmerlands Kommune – Plan, Byg og Ejendomme 
Frederik IX’s Plads 1 
9640 Farsø 

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

Vesthimmerlands Kommune, Planlægger Jakob Hasselgreen 
Tlf. direkte: +45 23 71 20 62 
Mail: jhas@vesthimmerland.dk 

Vesthimmerlands Kommune, Planlægger Heidi Poulsen 
Tlf. direkte: +45 99 66 72 55 
Mail: hpou@vesthimmerland.dk  

mailto:plan@vesthimmerland.dk
mailto::%20jhas@vesthimmerland.dk
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