
Indholdsfortegnelse

Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse
7653338#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 16-10-2018
7653340#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 13-02-2019
7653342#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 29-08-2019
7650946#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 26-05-2020
7650943#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 26-05-2020
7650944#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 26-05-2020
7650930#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 26-05-2020
7653322#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 28-05-2020
7653403#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 28-05-2020
7653491#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 28-05-2020
7655238#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 29-05-2020
7668911#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 11-06-2020
7670717#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 15-06-2020
7671184#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 16-06-2020
7692109#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 30-06-2020
7692110#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 30-06-2020
7692961#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 30-06-2020
7696231#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 01-07-2020
7845736#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 18-08-2020
7727322#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 19-08-2020
7793834#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 07-09-2020
7845808#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 07-09-2020
7838995#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 14-09-2020
7846459#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 14-09-2020
7867085#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 18-09-2020
7869435#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 18-09-2020
7899287#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 22-09-2020
7899362#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 22-09-2020
7919568#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 24-09-2020
7920126#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 24-09-2020
7920133#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 24-09-2020
7984881#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 06-10-2020
7985030#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 06-10-2020
8031112#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 22-10-2020
8031391#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 23-10-2020
8031609#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 23-10-2020
8031607#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 23-10-2020
8031617#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 23-10-2020
8031951#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 23-10-2020
8040431#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 23-10-2020
8033356#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 26-10-2020
8033359#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 26-10-2020
8039295#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 26-10-2020
8041216#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 03-11-2020
8044000#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 05-11-2020
8044681#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 06-11-2020
8044908#0 Information om virtuelt borgermøde 01.02.20-A00-1-20 08-11-2020
8046779#0 Kopi af breve til naboer 01.02.20-A00-1-20 10-11-2020

8047274#0 SV Brev vedr. konkret projekt med opsætning af 6
vindmøller ved Bjørnstrup 01.02.20-A00-1-20 10-11-2020

8047396#0 Spørgsmål til faktaark 01.02.20-A00-1-20 10-11-2020
8047953#0 Praktisk infor om Virtuelt borgermøde 01.02.20-A00-1-20 10-11-2020
8052473#0 SV Spørgsmål til faktaark 01.02.20-A00-1-20 11-11-2020
8049212#0 Faktaark om vindenergi til Byrådspolitikere 01.02.20-A00-1-20 11-11-2020
8050210#0 SV Faktaark om vindenergi til Byrådspolitikere 01.02.20-A00-1-20 12-11-2020
8052469#0 VS Borgermøde. Vindmøller Gundersted 01.02.20-A00-1-20 16-11-2020



8053611#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 16-11-2020
8053612#0 Udtræk af spg. fra borgermøde den 12.11.2020 01.02.20-A00-1-20 16-11-2020
8054631#0 Udtræk af indsendte spg. fra borgermøde den 12.11.20 01.02.20-A00-1-20 17-11-2020
8057157#0 Gense borgermødet 01.02.20-A00-1-20 19-11-2020
8059488#0 Høringssvar 01.02.20-A00-1-20 23-11-2020



Ikke medtagede dokumenter

7653338#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7653340#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7653342#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7650946#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7650943#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7650944#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7650930#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7653322#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7653403#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7653491#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7655238#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7668911#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7670717#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7671184#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7692109#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7692110#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7692961#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7696231#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7845736#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7727322#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7793834#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7845808#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7838995#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7846459#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode



7867085#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7869435#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7899287#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7899362#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7919568#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7920126#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7920133#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7984881#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

7985030#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8031112#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8031391#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8031609#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8031607#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8031617#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8031951#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8040431#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8033356#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8033359#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8039295#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8041216#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8044000#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8044681#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8053611#0
Forbinder spørgsmål fra borgermøde den 12.11.2020 med afsender. På sagen findes et udtræk af spøgsmålene uden navnene
afsender fremgår. Dette dokument er omfattet af aktansigt
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Information om virtuelt borgermøde 

Mandag den 26. oktober 2020 fremsendte Vesthimmerlands Kommune et brev i din e-boks med en ori-
entering om, at Kommunen har igangsat en fordebat, der vedrører en konkret ansøgning om at etablere 
6 vindmøller i tilknytning til kommuneplanens rammeområde ’301 – Vindmølleområde Bjørnstrup’. Den i 
gangværende fordebat løber fra den 26. oktober til og med den 22. november 2020. 
 
I brevet blev der tilmed orienteret om, at der som del af fordebatten vil blive afholdt et borgermøde den 
12. november 2020. De mange retningslinjer og restriktioner, der grundet COVID 19 præger hverdagen 
for os alle, gør det beklageligvis umuligt at afvikle et borgermøde, hvor alle interesserede får mulighed 
for at være fysisk til stede.  
 
Hvornår afholdes borgermødet 
Vesthimmerlands Kommune agter dog fortsat at give alle interesserede mulighed for at høre om-, og 
stille spørgsmål til det ansøgte vindmølleprojekt. Derfor inviteres  alle interesserede til at deltage i et 
virtuelt borgermøde, som finder sted den 12. november 2020 fra kl. 19.00 – 20.30. 
 
Hvordan deltager jeg i borgermødet 
Du kan deltage i borgermødet ved hjælp af, hvilken som helst tablet eller computer. Det eneste du skal 
gøre er at klikke på et link, som vil blive lagt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Du finder linket til 
borgermødet enten ved at klikke her eller ved at gå ind på webadressen: www.vesthimmerland.dk/forde-
bat. 
 
Hvad kommer borgerødet til at dreje sig om? 
Den første halvdel af borgermødet vil bestå af en række oplæg fra Vesthimmerlands Kommune og pro-
jektansøger, hvor der bl.a. vil blive informeret om: 

- Principper for Vesthimmerlands Kommunes vindmølleplanlægning  
- Den videre planproces 
- Præsentation af det ansøgte vindmølleprojektet 
- Orientering om VE-ordning 

 
Formålet med borgermødet er at informere om vindmølleprojektet, og give interesserede mulighed for at 
få svar på opklarende spørgsmål, der vedrører, 1) kommunens vindmølleplanlægning og generelle plan-
lægningsprocedurer samt 2) det konkrete vindmølleprojekt.   
 
Til borgermødet vil der ikke blive åbnet op for en politisk debat om, hvorvidt det konkrete vindmøllepro-
jekt skal gennemføres eller ej. En sådan debat vil forekomme på et Byrådsmøde, efter fordebattens op-

Dato: 5. november 2020 
 
Erhverv, Turisme, Plan og 
Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
 
Sagsnr.:  
01.02.20-A00-1-20 
 
August Bo Skovmand Larsen 
Telefon: 99 66 70 25 
Mobil: 20 15 28 33 
Mail: aula@vesthimmerland.dk 
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8044908#0 - Information om virtuelt borgermøde



 

Side 2 af 2

hør. På dette byrådsmøde skal Byrådet tage stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes forslag til en lokal-
plan og forslag til et kommuneplantillæg, som, hvis de bliver endeligt vedtaget, vil gøre det muligt at rea-
lisere det ansøgte vindmølleprojekt.  
 
Hvad kommer der til at ske efter borgermødet? 
På figuren nedenfor har du mulighed for at danne dig et overblik over, hvordan en evt. planproces vil 
forløbe. 

 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
August Bo Skovmand Larsen 
Planlægger 

PLANPROCESSENS FORLØB

Byrådet 
behandler 
planforslag 
og beslut-
ter om 
planforsla-
gene skal 
godkendes

Byrådet 
behandler 
hørringssvar 
og beslutter 
om planpro-
ces for 
tillæg til 
kommune-
plan og evt. 
lokalplan 
skal igang-
sættes

Fordebat 
afholdes i 
2-4 uger

Økonomi-
udvalget 
præsente-
res for 
projektet, 
og beslut-
ter om der 
skal 
igangsæt-
tes en 
fordebat

Forvaltnin-
gen udar-
bejder 
udkast til 
planforslag

Planfor-
slaget 
sættes i 
offentlig 
høring i 8 
uger. 

Forvaltnin-
gen be-
handler 
hørings-
svar og 
udarbejder 
det endeli-
ge udkast 
til planer

Byrådet 
behandler 
hørings-
svar, og 
beslutter 
om udkast 
til endelige 
planer skal 
vedtages 
endeligt

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

Til: 'hama@hofor.dk' [hama@hofor.dk]
Cc: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk];'thobru@hofor.dk' [thobru@hofor.dk]
Sendt dato: 10-11-2020 09:37
Modtaget Dato: 10-11-2020 09:37
Vedrørende: Kopi af breve til naboer
Vedhæftninger: Information om virtuelt borgermøde.pdf

Orientering om fordebat.pdf

Hej Hans Jakob,
 
Til orientering senderjeg  hermed kopier af de to breve jeg har sendt ud til naboerne.
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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8046779#0 - Kopi af breve til naboer
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Information om virtuelt borgermøde 

Mandag den 26. oktober 2020 fremsendte Vesthimmerlands Kommune et brev i din e-boks med en ori-
entering om, at Kommunen har igangsat en fordebat, der vedrører en konkret ansøgning om at etablere 
6 vindmøller i tilknytning til kommuneplanens rammeområde ’301 – Vindmølleområde Bjørnstrup’. Den i 
gangværende fordebat løber fra den 26. oktober til og med den 22. november 2020. 
 
I brevet blev der tilmed orienteret om, at der som del af fordebatten vil blive afholdt et borgermøde den 
12. november 2020. De mange retningslinjer og restriktioner, der grundet COVID 19 præger hverdagen 
for os alle, gør det beklageligvis umuligt at afvikle et borgermøde, hvor alle interesserede får mulighed 
for at være fysisk til stede.  
 
Hvornår afholdes borgermødet 

Vesthimmerlands Kommune agter dog fortsat at give alle interesserede mulighed for at høre om-, og 
stille spørgsmål til det ansøgte vindmølleprojekt. Derfor inviteres  alle interesserede til at deltage i et 
virtuelt borgermøde, som finder sted den 12. november 2020 fra kl. 19.00 – 20.30. 
 
Hvordan deltager jeg i borgermødet 

Du kan deltage i borgermødet ved hjælp af, hvilken som helst tablet eller computer. Det eneste du skal 
gøre er at klikke på et link, som vil blive lagt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Du finder linket til 
borgermødet enten ved at klikke her eller ved at gå ind på webadressen: 
www.vesthimmerland.dk/fordebat. 
 
Hvad kommer borgerødet til at dreje sig om? 

Den første halvdel af borgermødet vil bestå af en række oplæg fra Vesthimmerlands Kommune og 
projektansøger, hvor der bl.a. vil blive informeret om: 

- Principper for Vesthimmerlands Kommunes vindmølleplanlægning  
- Den videre planproces 
- Præsentation af det ansøgte vindmølleprojektet 
- Orientering om VE-ordning 

 
Formålet med borgermødet er at informere om vindmølleprojektet, og give interesserede mulighed for at 
få svar på opklarende spørgsmål, der vedrører, 1) kommunens vindmølleplanlægning og generelle plan-
lægningsprocedurer samt 2) det konkrete vindmølleprojekt.   
 
Til borgermødet vil der ikke blive åbnet op for en politisk debat om, hvorvidt det konkrete vindmøllepro-
jekt skal gennemføres eller ej. En sådan debat vil forekomme på et Byrådsmøde, efter fordebattens op-

Dato: 5. november 2020 

 

Erhverv, Turisme, Plan og 

Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

 

Sagsnr.:  

01.02.20-A00-1-20 

 

August Bo Skovmand Larsen 

Telefon: 99 66 70 25 

Mobil: 20 15 28 33 

Mail: aula@vesthimmerland.dk 
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Side 2 af 2 

hør. På dette byrådsmøde skal Byrådet tage stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes forslag til en lokal-
plan og forslag til et kommuneplantillæg, som, hvis de bliver endeligt vedtaget, vil gøre det muligt at rea-
lisere det ansøgte vindmølleprojekt.  
 
Hvad kommer der til at ske efter borgermødet? 

På figuren nedenfor har du mulighed for at danne dig et overblik over, hvordan en evt. planproces vil 
forløbe. 

 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
August Bo Skovmand Larsen 
Planlægger 
 

PLANPROCESSENS FORLØB 
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Byrådet 
behandler 
hørings-
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beslutter 
om udkast 
til endelige 
planer skal 
vedtages 
endeligt 
 

Vi er her nu 
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Orientering om fordebat 

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en ansøgning på et konkret projekt, der går ud på at etablere 
6 vindmøller i tilknytning til kommuneplanens udpegede rammeområde 301 ved Bjørnstrup. 
Rammeomrråde 301 er i Kommuneplanen udlagt som vindmølleområde.  

Økonomiudvalget besluttede den 21. oktober 2020 at igangsætte en fordebat, med henblik på at 
indsamle forslag og ideer til: 

1. indhold, omfang og alternativer til en miljøkonsekvensrapport (vvm-redegørelse) 
2. opmærksomhedspunkter og indhold til ny planlægning 

Debatfasen er første fase i en række af aktiviteter frem mod en eventuel realisering af 
vindmølleprojektet. I debatfasen har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder 
mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal tages højde for, før planlægningens principper 
fastsættes. Debatfasen løber fra den 26. oktober til og med den 22. november 2020. 

Borgermøde 

Som en del af fordebatten inviterer Vesthimmerlands Kommune og Hofor til borgermøde den 12. 
november 2020. Mødet forventes at blive afholdt mellem kl. 16 og 20, men grundet COVID 19 er form, 
lokation og det præcise tidspunkt for borgermødet endnu ikke fastlagt.  

En afklaring herom forventes at blive meddelt den 5. november 2020, hvor du vil modtage et nyt brev i 
din e-boks. 

Har du forslag og/ eller idéer? 

Hvis du har forslag, idéer eller bemærkninger til mølleprojektet, vil Byrådet gerne høre disse, så de kan 
indgå i deres beslutningsgrundlag.  

Du skal sende dine forslag, idéer eller bemærkninger til kommuneplan@vesthimmerland.dk senest den 
22. november 2020. 

Yderligere information 

Der er vedlagt et debatoplæg som bilag. Du kan tilmed finde information om fordebatten via følgende 
link: https://www.vesthimmerland.dk/fordebat. 

Dette brev er sendt til samtlige voksne ejere og beboere indenfor en afstand af ca. 4½ km fra de ansøgte 
vindmøllers placering. 
 
Med venlig hilsen 
August Bo Skovmand Larsen 
Planlægger

Dato: 26. oktober 2020 

 

Erhverv, Turisme, Plan og 

Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

 

Sagsnr.:  

01.02.20-A00-1-20 

 

August Bo Skovmand Larsen 

Telefon: 99 66 70 25 

Mobil: 20 15 28 33 

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

Til: 'Bettina Sæderup' [bs@agriteam.dk]
Sendt dato: 10-11-2020 12:32
Modtaget Dato: 10-11-2020 12:32
Vedrørende: SV: Brev vedr. konkret projekt med opsætning af 6 vindmøller ved Bjørnstrup
Vedhæftninger: Information om virtuelt borgermøde_0.pdf

Orientering om fordebat_0.pdf

Hej Bettina,
 
Hermed de to breve, der er blevet sendt ud til alle, der bor i nærheden af møllerne.
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

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

Fra: Bettina Sæderup [mailto:bs@agriteam.dk] 
Sendt: 10. november 2020 11:22
Til: August Bo Skovmand Larsen
Emne: Brev vedr. konkret projekt med opsætning af 6 vindmøller ved Bjørnstrup
 
Sags nr. 01220-A00-1-20
 
Hej August
 
I fortsættelse af telefonisk samtale er hermed mail som aftalt.
 
Det, jeg leder efter er det brev, som tidligere ejer Birgith Pedersen har modtaget fra Jer, dateret den 26.10.2020. Og idet vi har solgt hendes
ejendomme til 4 forskellige købere, skal jeg have sendt brevet hen til rette vedkommende. Hvis der skulle være yderligere bilag i sagen (evt. sendt
efter den 26.10.2020, som Birgith Pedersen ikke har modtaget endnu fra omdeler), så modtager jeg gerne dem ligeledes.
 
Jeg ser frem til at høre fra dig.
 
Ha’ en god dag.
 
 

Med venlig hilsen
Bettina Sæderup

Ejendomsmægler MDE &
Køberrådgiver m/TRYGHEDSMÆRKE fra DE

Agriteam Viborg/Aars Aps
Ejendomsmæglerfirmaet

Ib Bjerregaard
Messevej 1, 9600 Aars

Cvr. nr. 31155134
Tl f: 98621396/30477128

a a rs @a gri te a m.dk
www.a gri te a m.dk

 
Vil du vide mere om os – så ta’ et kig I vores brochure

 
 

Følg os på facebook: www.facebook.com/agriteamaars
 
 

7

8047274#0 - SV Brev vedr. konkret projekt med opsætning af 6 v



109268_Ann_halvside_bjaelke_6_spalterx25mm_1[1]

 
Eje ndoms mægl e r fi rma e t Ib Bje rre ga a rd be s kæfti ge r s i g pri mært me d formi dl i ng a f s tore  og s må  l a ndbrugs e je ndomme . Fi rma e t ha r e t i ndgå e nde  ke nds ka b ti l
l oka l områ de t og  me d e n s tor fa gl i g vi de n om l a ndbruge ts  dri fts gre ne . De t s ke r i  e t l a nds dække nde  s a ma rbe jde , hvor de r l øbe nde  e r ca . 300 l a ndbrugs e je ndomme  ti l
s a l g
 
 
Dette er en e-mail fra agriteam.dk/Aars. E-mailen og evt. vedhæftede filer er alene til brug for den tiltænkte modtager. Hvis du ved en fejl har modtaget e-mailen, beder jeg
dig straks om at returnere den til afsender og herefter slette e-mailen og evt. vedhæftede filer i dit it-system. På  forhånd  tak.
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Information om virtuelt borgermøde 

Mandag den 26. oktober 2020 fremsendte Vesthimmerlands Kommune et brev i din e-boks med en ori-
entering om, at Kommunen har igangsat en fordebat, der vedrører en konkret ansøgning om at etablere 
6 vindmøller i tilknytning til kommuneplanens rammeområde ’301 – Vindmølleområde Bjørnstrup’. Den i 
gangværende fordebat løber fra den 26. oktober til og med den 22. november 2020. 
 
I brevet blev der tilmed orienteret om, at der som del af fordebatten vil blive afholdt et borgermøde den 
12. november 2020. De mange retningslinjer og restriktioner, der grundet COVID 19 præger hverdagen 
for os alle, gør det beklageligvis umuligt at afvikle et borgermøde, hvor alle interesserede får mulighed 
for at være fysisk til stede.  
 
Hvornår afholdes borgermødet 

Vesthimmerlands Kommune agter dog fortsat at give alle interesserede mulighed for at høre om-, og 
stille spørgsmål til det ansøgte vindmølleprojekt. Derfor inviteres  alle interesserede til at deltage i et 
virtuelt borgermøde, som finder sted den 12. november 2020 fra kl. 19.00 – 20.30. 
 
Hvordan deltager jeg i borgermødet 

Du kan deltage i borgermødet ved hjælp af, hvilken som helst tablet eller computer. Det eneste du skal 
gøre er at klikke på et link, som vil blive lagt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Du finder linket til 
borgermødet enten ved at klikke her eller ved at gå ind på webadressen: 
www.vesthimmerland.dk/fordebat. 
 
Hvad kommer borgerødet til at dreje sig om? 

Den første halvdel af borgermødet vil bestå af en række oplæg fra Vesthimmerlands Kommune og 
projektansøger, hvor der bl.a. vil blive informeret om: 

- Principper for Vesthimmerlands Kommunes vindmølleplanlægning  
- Den videre planproces 
- Præsentation af det ansøgte vindmølleprojektet 
- Orientering om VE-ordning 

 
Formålet med borgermødet er at informere om vindmølleprojektet, og give interesserede mulighed for at 
få svar på opklarende spørgsmål, der vedrører, 1) kommunens vindmølleplanlægning og generelle plan-
lægningsprocedurer samt 2) det konkrete vindmølleprojekt.   
 
Til borgermødet vil der ikke blive åbnet op for en politisk debat om, hvorvidt det konkrete vindmøllepro-
jekt skal gennemføres eller ej. En sådan debat vil forekomme på et Byrådsmøde, efter fordebattens op-

Dato: 5. november 2020 

 

Erhverv, Turisme, Plan og 

Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

 

Sagsnr.:  

01.02.20-A00-1-20 

 

August Bo Skovmand Larsen 

Telefon: 99 66 70 25 

Mobil: 20 15 28 33 

Mail: aula@vesthimmerland.dk 
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Side 2 af 2 

hør. På dette byrådsmøde skal Byrådet tage stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes forslag til en lokal-
plan og forslag til et kommuneplantillæg, som, hvis de bliver endeligt vedtaget, vil gøre det muligt at rea-
lisere det ansøgte vindmølleprojekt.  
 
Hvad kommer der til at ske efter borgermødet? 

På figuren nedenfor har du mulighed for at danne dig et overblik over, hvordan en evt. planproces vil 
forløbe. 

 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
August Bo Skovmand Larsen 
Planlægger 
 

PLANPROCESSENS FORLØB 

Byrådet 
behandler 
planforslag 
og beslut-
ter om 
planforsla-
gene skal 
godkendes 

Byrådet 
behandler 
hørrings-
svar og 
beslutter om 
planproces 
for tillæg til 
kommune-
plan og evt. 
lokalplan 
skal igang-
sættes 

Fordebat 
afholdes i 
2-4 uger 

Økonomi-
udvalget 
præsente-
res for 
projektet, 
og beslut-
ter om der 
skal 
igangsæt-
tes en 
fordebat 

Forvaltnin-
gen udar-
bejder 
udkast til 
planforslag 

Planfor-
slaget 
sættes i 
offentlig 
høring i 8 
uger.  

Forvaltnin-
gen be-
handler 
hørings-
svar og 
udarbejder 
det endeli-
ge udkast 
til planer 

 
 

Byrådet 
behandler 
hørings-
svar, og 
beslutter 
om udkast 
til endelige 
planer skal 
vedtages 
endeligt 
 

Vi er her nu 
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Orientering om fordebat 

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en ansøgning på et konkret projekt, der går ud på at etablere 
6 vindmøller i tilknytning til kommuneplanens udpegede rammeområde 301 ved Bjørnstrup. 
Rammeomrråde 301 er i Kommuneplanen udlagt som vindmølleområde.  

Økonomiudvalget besluttede den 21. oktober 2020 at igangsætte en fordebat, med henblik på at 
indsamle forslag og ideer til: 

1. indhold, omfang og alternativer til en miljøkonsekvensrapport (vvm-redegørelse) 
2. opmærksomhedspunkter og indhold til ny planlægning 

Debatfasen er første fase i en række af aktiviteter frem mod en eventuel realisering af 
vindmølleprojektet. I debatfasen har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder 
mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal tages højde for, før planlægningens principper 
fastsættes. Debatfasen løber fra den 26. oktober til og med den 22. november 2020. 

Borgermøde 

Som en del af fordebatten inviterer Vesthimmerlands Kommune og Hofor til borgermøde den 12. 
november 2020. Mødet forventes at blive afholdt mellem kl. 16 og 20, men grundet COVID 19 er form, 
lokation og det præcise tidspunkt for borgermødet endnu ikke fastlagt.  

En afklaring herom forventes at blive meddelt den 5. november 2020, hvor du vil modtage et nyt brev i 
din e-boks. 

Har du forslag og/ eller idéer? 

Hvis du har forslag, idéer eller bemærkninger til mølleprojektet, vil Byrådet gerne høre disse, så de kan 
indgå i deres beslutningsgrundlag.  

Du skal sende dine forslag, idéer eller bemærkninger til kommuneplan@vesthimmerland.dk senest den 
22. november 2020. 

Yderligere information 

Der er vedlagt et debatoplæg som bilag. Du kan tilmed finde information om fordebatten via følgende 
link: https://www.vesthimmerland.dk/fordebat. 

Dette brev er sendt til samtlige voksne ejere og beboere indenfor en afstand af ca. 4½ km fra de ansøgte 
vindmøllers placering. 
 
Med venlig hilsen 
August Bo Skovmand Larsen 
Planlægger

Dato: 26. oktober 2020 

 

Erhverv, Turisme, Plan og 

Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

 

Sagsnr.:  

01.02.20-A00-1-20 

 

August Bo Skovmand Larsen 

Telefon: 99 66 70 25 

Mobil: 20 15 28 33 

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

Til: 'hama@hofor.dk' [hama@hofor.dk];'thobru@hofor.dk' [thobru@hofor.dk]
Cc: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 10-11-2020 13:21
Modtaget
Dato: 10-11-2020 13:21

Vedrørende: Spørgsmål til faktaark

Hej med jer,
 
Som jeg har været inde på et par gange, vil vi gerne have udarbejdet et fakta ark, som vi kan sende rundt til vores byråd.
 
Vi har tideligere oplevet, at der i medierne såvel som i den daglige tale, er rigtigt mange forskellige udlægninger af, hvad der er godt og
skidt ved vindmøller. Dette er meget svært at navigere rundt i for vores politikere. Tanken med dette ark, er at hjælpe dem lidt på vej i
forhold til at få noget valid information i forhold til nogle at de mest stillede spørgsmål.
 

1.    Hvor meget CO2 sparer en 150 meters vindmølle i løbet af dens livscyklus?
2.    Hvorfor står vindmøller stille når det blæser?
3.    Hvorfor opstilles alle vindmøller ikke på havet?
4.    Hvordan påvirker store vindmøller ejendomspriserne?
5.    Resulterer store vindmølleprojekter i affolkning af nærområdet?
6.    Hvorfor skal der opstilles flere vindmøller når der i Vesthimmerlands Kommune produceres el via vindenergi til langt flere hustande

end der er i Kommunen?
7.    Vil Vesthimmerlands Kommune få andel i den indkomstskat som HOFOR betaler? Er der en økonomisk gevinst for Vesthimmerlands

Kommune?
8.    Vil vindmøller opstillet af Hofor bidrage positivt til CO2 regnskabet i VHK? Hvordan korrigeres for dobbeltberegning?

I må meget gerne komme med inputs til svar. Eller byde ind med supplerende spørgsmål, hvis der er noget som mangler at blive belyst.
 
Særligt vil jeg gerne have jer til at kigge på spørgsmål 7 og 8, for jeg kender ærlig talt ikke svarene på nuværende tidspunkt. De
resterende spørgsmål kan vi svare på, men har I noget at spille ind med, ser vi gerne på jeres input. Om ikke andet kan det være en god
øvelse i forhold til at svare på nogle af de spørgsmål, der helt sikkert vil komme under borgermødet og når høringssvar fra fordebatten skal
behandles.
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til:
Per Bach Laursen [pbl@vesthimmerland.dk];Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk];Kim Stadsvold
[kst@vesthimmerland.dk];Mike Bunde Jensen [mbuj@vesthimmerland.dk];Merete Bach Hansen
[mbh@vesthimmerland.dk]

Cc: Pia Munch Riisgaard [pmr@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 10-11-2020 22:14
Modtaget Dato: 10-11-2020 22:14
Vedrørende: Virtuelt borgermøde om vindmøller ved Bjørnstrup
Vedhæftninger: image004_366.jpg

Hej alle,
 
På torsdag skal vi prøve kræfter med et stort virtuelt borgermøde, hvilket kræver et lidt særligt set-up. Vi har lagt os fast på et format,
hvor borgermødet sendes ud som en liveudsendelse, hvor alle interesserede får mulighed for at følge med via et link til en livestream. Den
oplagte løsning havde været at samle projektansøger og deres konsulent samt alle relevante fagfolk i Byrådssalen, hvorfra vi ville kunne
streame mødet, som vi gør det ved Byrådsmøder. Grundet forbuddet mod at krydse kommunegrænsen er dette ikke længere er en
mulighed.
 
For at sikrer en sikker forbindelse, og det rette set-up når vi skal have et møde, hvor mange forventes at følge med, er AV Center
Aalborg blevet knyttet til opgaven. De opretter et virtuelt mødelokale i Zoom, og transmitterer mødet som en liveudsendelsen, hvor alle
interesserede kan følge med. Det betyder også, at alle os, der skal deltage på mødet skal have installeret zoom på vores PC forud for
mødet. I kan hente zoom via linket her. Til mødet deltager:
 
Hans Jakob Martinsen (Hofor)
Christian Achermann (Urland)
Per Bach Laursen (Borgmester)
Henrik Kruuse (Kommunaldirektør)
Mike Bunde (Journalist og presseansvarlig)
Kim Stadsvold (Planlægger)
August Skovmand (Planlægger)
 
 
Jeg har talt med Jesper Birk fra it, som fortalte, at der kunne være en lille udfordring for jer, der har pc’er med windows 10, da I ikke som
udgangspunkt er administratorer og derfor ikke kan få lov til at hente software ned på jeres pc. Der havde Jesper en lille finte som man
kunne bruge for at blive midlertidig administrator i 10 minutter. Hvis I støder på denne udfordring, må I lige kontakte it-supporten.  
 
 
For naboer, byrådspolitikere og andre tilhører, der ønsker se/være en del af borgermødet, skal man blot klikke på et link, der ligges ud på
vores hjemmeside i morgen. Alle der bor i en radius af 4,5 km fra møllerne, er blevet orienteret om dette i et brev.
 
Som vist nedenfor vil der sammen med liveudsendelsen fra det virtuelle møde, vil der være en boks,  hvor alle tilhører har mulighed for at
stille spørgsmål.
 

 
Indsendte spørgsmål vil ikke blive synlige for offentligheden, men sendes frem til vores redaktør (Merete), som vil danne sig et over, hvilke
tematikker, der stilles spørgsmål til.
 
Den første halvdel af mødet vil bestå af en række oplæg, hvor der bl.a. informeres om:

·         VHK’s vindmølleplanlægning
·         VHK’s energiregnskab
·         Det konkrete vindmølleprojekt
·         VE-ordningen
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·         Den videre planproces
 
Efterfølgende vil der blive svaret på spørgsmål fra tilhører. Her vil Merete sidde i samme lokale som Mike, der har rollen som ordstyrer. Det
er deres opgave at sikre, at spørgsmålene fra de forskellige tilhører bliver adresseret i løbet af spørgerunden. Det vil formentligt ikke være
tid til at svare på hvert enkelt spørgsmål, men vi skal så vidt muligt forbi alle ”seriøse” tematikker der bliver stillet spørgsmål til. Vi vil
efterfølgende få en udskrift af alle indsendte spørgsmål, så vi har dem til den videre behandling, når fordebatten afsluttes.
 
Derudover vil vi informere om, at der ikke tages referat på dagen, og at spørgsmål, der skal tages i betragtning i den politiske behandling,
skal indsendes som høringssvar på kommuneplan@vesthimmerland.dk
 
Jeg tænker der bliver behov for en kort generalprøve torsdag eftermiddag, som I så vidt muligt opfordres til at deltage i. I morgen skal jeg
lige have koordineret med AV Center præcist, hvornår det kan lade sig gøre.
 
Det var vist det for nu.
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

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

VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE

- hfgp tiI at gøre en forske!

Stiller spwgsmil som
August

Streamen starter om 1 dag 21 timer 52 minutter 4 sekunder

C 2020 AV-Ccntw
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Fra: Thomas Juhl Bruun [thobru@hofor.dk]
Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Cc: Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk]
Sendt dato: 11-11-2020 16:36
Modtaget Dato: 11-11-2020 16:36
Vedrørende: SV: Spørgsmål til faktaark

Hej August
 
Jeg har kigget lidt på spørgsmålene, og her er vores input til svar. Du bruger selvfølgelig bare vores forslag, som I selv ønsker, og klipper og
klistrer, som det passer – det er kun input.
 
 
Spørgsmål 1-6
Vi har ikke så meget at tilføje til spørgsmål 1-6, da de er meget generelle, og vi ikke kan bidrage med noget specifikt for Bjørnstrup-projektet.
Så her kan I formentlig selv finde og give glimrende svar.
Hvad angår spørgsmål 6, som er lidt mere specifikt knyttet til Bjørnstrup-projektet, kan vi dog tilføje, at det jo er nødvendigt at bringe alle gode
muligheder i spil, hvis Danmarks skal opfylde sine ambitioner om at reducere CO2-udledning og gennemføre den grønne omstilling i
energiforsyningen. Vi skal for eksempel både skifte kul ud med biomasse (hvilket vi nu har gjort i hovedstaden), vi skal bygge varmepumper
(hvilket vi også er i gang med), vi skal opføre solceller (det gør vi også), og vi skal bygge vindmøller – og så videre.
Derudover er det nødvendigt at gøre samfundet endnu mere ’elektrisk’, end det er i dag. Hvis vi skal køre i mange flere elbiler, have mange
flere varmepumper og producere fremtidens bæredygtige brændstoffer (brint, CO2-neutral metanol, flybrændstof m.v.), kræver det en kraftig
udbygning af vores elproduktion – og her spiller vindmøller (og solceller) en hovedrolle.
Derfor er det nødvendigt at opføre vindmøller både til lands og til vands og i hele landet af hensyn til forsyningssikkerheden, og af hensyn til
økonomien og effektiviteten skal vi opføre møller, hvor det giver god mening. Det er i virkeligheden slet ikke muligt at opføre vindmøller i dét
omfang, der er nødvendigt for at dække behovet, i København. Der er simpelthen ikke egnede forhold til vindmøller i så stor skala. Blandt andet
på grund af generel pladsmangel, dårlige vindforhold på grund af tæt bebyggelse og hensynet til en stor, international lufthavn, der sætter en
kraftig begrænsning på møllehøjden i adskillige kilometers radius.
Alligevel har vi store ambitioner på vindområdet også i København, hvor vi allerede ejer tre vindmølleparker, og hvor vi er langt fremme i
planlægningen af to helt nye og store vindmølleparker i Øresund ud for hovedstaden.
Men vi kommer ikke i mål nationalt, hvis vi ikke også ser på de områder i landet, der er særligt velegnede til vindmøller, fordi der for eksempel
er god plads og gode vindforhold. I bund og grund er elproduktion fra vindmøller ikke væsensforskellig fra eksempelvis landsbrugsproduktion,
som også er mere udbredt i nogle dele af landet end andre. Man producerer mere, end man skal bruge lokalt, og sender den overskydende
produktion videre i systemet.
Spørgsmål 7
Når man skal have tilladelse til at opføre vindmøller, er det muligt at oprette et lokalt selskab for at give andel i selskabsskatten. Men i praksis
giver det ikke altid en stor gevinst for lokalsamfundet. Der kan for eksempel være store afskrivninger, som udhuler et eventuelt udbytte, eller
projektet kan blive solgt videre til andre aktører, der slet ikke er lokalt forankret. Det kan for eksempel være udenlandske investeringsfonde, der
opkøber danske vindmølleparker.
Sådan arbejder HOFOR ikke. Vi ønsker at opføre og drifte møllerne i hele deres levetid, men vi vil være forankret i Københavns Kommune, der
ejer HOFOR Vind. Det er dog vigtigt at understrege, at HOFOR ikke har ansøgt om at opføre vindmøller ved Bjørnstrup i samarbejde med
lokale lodsejere for at lave en forretning, der giver et stort overskud. Tingene skal selvfølgelig løbe rundt økonomisk for os, men vores
ambitioner er bundet op på vores forpligtelse som stort, offentlig ejet forsyningsselskab til at bidrage til den grønne omstilling i Danmark.
Den økonomiske gevinst for Vesthimmerlands Kommune ligger derfor primært i den grønne pulje (et millionbeløb, der administreres af
kommunen og som kan bruges til lokale tiltag) – samt i de eventuelle afledte indtægter, som møllernes opførelse og drift måtte medføre lokalt.
Spørgsmål 8
Vesthimmerlands Kommune kan som hjemsted for vindmøllerne regne den fulde CO2-besparelse med i sit eget energiregnskab. Og dette
lyder måske paradoksalt, men faktisk kan også Københavns Kommune (som investorkommune) regne CO2-besparelsen med i sit
klimaregnskab.
Sagen er, at der ikke findes nationale krav til CO2-udledning i kommunerne, og kommunerne er ikke forpligtet til at leve op til andre krav end
dem, de selv definerer. I stedet findes der retningslinjer for, hvordan kommunerne bliver vurderet på deres bidrag til den grønne omstilling i
forhold til hinanden – og disse retningslinjer er skabt med det klare formål, at de skal motivere kommunerne til at deltage i opførelsen af nye
vedvarende energikilder.
Derfor sikrer ordningen med den ’dobbelte kontering’ af CO2 på kommunernes klimaregnskaber, at der både er et incitament til de kommuner,
som vælger at lægge jord til ny vedvarende energi – samt til de kommuner, der vælger at investere i og bære den økonomiske risiko for at
opføre nye anlæg.
Det, der er vigtigt at slå fast i denne forbindelse, er, at CO2-besparelsen kun tæller én gang i det nationale CO2-regnskab. På trods af begge
kommuner kan regne besparelsen i deres eget klimaregnskab.
Pointen er, at kommuner ikke for alvor er relevante i det ’store’ regnskab, fordi CO2 er en national problematik. CO2 tager slet ikke hensyn til
kommunegrænser, og det er et fælles nationalt ansvar at løse CO2-udfordringerne og omstille energiproduktionen.
 
Jeg håber, at I kan bruge vores forslag.
 
 
Med venlig hilsen

Thomas Juhl Bruun
Kommunikationsrådgiver
10252 Presse & Projekter

Direkte tlf.: +4527952141
E-mail: thobru@hofor.dk
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HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kcsAH-00082B-
4Y&i=57e1b682&c=asyAGhlZpRCPI6qQiVNJhRl3Jc9KI0tS43BZYUeOxJeIg8DcmB7W2LG5gJ4X_RvxzRB10gKtQ-
5g6ARDkczQhMHHp0mZrSQNdBpboTe4F2N0MQHpp_7Uo5OZ2nN0AmyUnfrx8VrmWVXlnXf1cYVYV8GibJph0JJYXEc3xfA2Vfvz46WRrj9TUkke0RH3YhQGteue4d0vvltE0rg-
9NMoZw
Fra: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 10. november 2020 13:21
Til: Hans Jakob Martinsen <hama@hofor.dk>; Thomas Juhl Bruun <thobru@hofor.dk>
Cc: Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>
Emne: Spørgsmål til faktaark
 
Hej med jer,
 
Som jeg har været inde på et par gange, vil vi gerne have udarbejdet et fakta ark, som vi kan sende rundt til vores byråd.
 
Vi har tideligere oplevet, at der i medierne såvel som i den daglige tale, er rigtigt mange forskellige udlægninger af, hvad der er godt og
skidt ved vindmøller. Dette er meget svært at navigere rundt i for vores politikere. Tanken med dette ark, er at hjælpe dem lidt på vej i
forhold til at få noget valid information i forhold til nogle at de mest stillede spørgsmål.
 

1.    Hvor meget CO2 sparer en 150 meters vindmølle i løbet af dens livscyklus?
2.    Hvorfor står vindmøller stille når det blæser?
3.    Hvorfor opstilles alle vindmøller ikke på havet?
4.    Hvordan påvirker store vindmøller ejendomspriserne?
5.    Resulterer store vindmølleprojekter i affolkning af nærområdet?
6.    Hvorfor skal der opstilles flere vindmøller når der i Vesthimmerlands Kommune produceres el via vindenergi til langt flere hustande

end der er i Kommunen?
7.    Vil Vesthimmerlands Kommune få andel i den indkomstskat som HOFOR betaler? Er der en økonomisk gevinst for Vesthimmerlands

Kommune?
8.    Vil vindmøller opstillet af Hofor bidrage positivt til CO2 regnskabet i VHK? Hvordan korrigeres for dobbeltberegning?

 
I må meget gerne komme med inputs til svar. Eller byde ind med supplerende spørgsmål, hvis der er noget som mangler at blive belyst.
 
Særligt vil jeg gerne have jer til at kigge på spørgsmål 7 og 8, for jeg kender ærlig talt ikke svarene på nuværende tidspunkt. De
resterende spørgsmål kan vi svare på, men har I noget at spille ind med, ser vi gerne på jeres input. Om ikke andet kan det være en god
øvelse i forhold til at svare på nogle af de spørgsmål, der helt sikkert vil komme under borgermødet og når høringssvar fra fordebatten skal
behandles.
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: 'poul@plan.aau.dk' [poul@plan.aau.dk];'sorknaes@plan.aau.dk' [sorknaes@plan.aau.dk]
Sendt dato: 11-11-2020 22:39
Modtaget Dato: 11-11-2020 22:39
Vedrørende: Faktaark om vindenergi til Byrådspolitikere
Vedhæftninger: Faktaark.docx

Hej Poul og Peter,
 
Tak for snakken tideligere i dag, Poul, og tak fordi du vil tage dig tid til at løbe igennem det faktaark, som jeg skal have produceret til
vores Byrådspolitikere.
 
Poul og jeg blev enige om, at jeg også lige kunne sende faktaarket fobi dig Peter. Se på det, hvis du har tid.
 
 
Baggrunden er, at Hofor har ansøgt om at stille 6 vindmøller op i et områder, der er udpeget som vindmølleområde i vores kommuneplan.
Den 26. oktober satte vi gang i en fordebat, der løber  frem til den 22. november, og i morgen afholdes der et virtuelt borgermøde.
 
Vi har erfaret, at der efter et sådant borgermøder er en stor sandsynlighed for, at vores Byrådspolitikere bliver bombarderet med
alverdens spørgsmål fra diverse medier såvel som fra bekymrede beboere fra nærområdet. Er politikerne ikke klædt på til at svare, kan det
ende med at blive svært at forsvare overfor de berørte naboer, hvorfor der skal opstilles vindmøller i deres nærområde. Det oplevede vi
senest sidste år, hvor Byrådet valgte at stoppe et vindmølleprojekt i forbindelse med fordebatten.
 
Med dette faktaark vil vi forsøge at sikre, at vores Byråd denne gang kommer til at træffe deres afgørelse på et bedre oplyst grundlag.
 
 
Der hvor jeg gerne vil bede om jeres hjælp er i forhold til spørgsmål 2, 3 og 6. Det er ikke noget jeg forventer i ligger mange ressourcer i,
men hvis I har svarene liggende på rygraden, vil jeg meget gerne modtage jeres inputs til at besvare disse spørgsmål. I må også meget
gerne løbe gennem mine svar på de resterende spørgsmål, og validere indholdet J  
 
 
I øvrigt, hvis I syntes det kunne være interessant at følge med i, hvordan vi afholder et virtuelt borgermøde om vindmøller, så er det i
morgen (den 12.)  fra kl. 19.00 – 20.30 via dette link: https://avcenterlive.dk/vesthimmerland
 
 
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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1. Hvor meget CO2 sparer en 150 meters vindmølle i løbet af dens livscyklus? 
 
En opgørelse fra Vestas viser, at ved middelvind på 7,5 m/s vil en vindmølle på 4,2 MW 
spare 7510 tons CO2 om året, sammenlignet med det gennemsnitlige el-
produktionsmix i Europa.  
 
I en figur som DN har produceret fremgår det også, at vindmøller har en meget lav 
udledning af CO2 pr. produceret kWh, sammenlignet med andre energikilder. Kul 
udleder eksempelvis 820 gram CO2 pr. produceret kWh, hvor det samme tal for en 
landvindmølle er 11 gram. 
   

 
(Danmarks Naturfredningsforening) 
 
Derfor skal en vindmølle heller ikke være i drift ret længe før den når sin energibalance. 
Når man taler om en vindmølles energibalance sammenligner man den mængde af energi, 
der er forbrugt - primært til produktion af vindmøllen - med den energi, som vindmøllen 
producerer. Af nogle tal som Vestas har publiceret fremgår det, at for vindmøller, af den størrelse 
som projektansøger ønsker at opstille ved Bjørnstrup, vil møllerne skulle være i drift i ca. 7-8 
måneder før CO2 balancen er i 0.  
 
Dvs. at efter at have været i drift i 7-8 måneder vil den enkelte mølle have godskrevet den energi og 
dermed CO2, som er brugt eller udledt til fremstilling, transport, vedligeholdelse og demontering. 
 
 

2. Hvorfor står vindmøller stille når det blæser? 
 
 
3. Hvorfor opstilles alle vindmøller ikke på havet? 

 
 

4. Hvordan påvirker store vindmøller ejendomspriserne? 
 
Københavns Universitet og Cowi udarbejde i 2016 en undersøgelse for Energistyrelsen, 
der havde til formål at belyse tab af ejendomsværdi som konsekvens af naboskab til 
ny-opstillede vindmøller. 
 
Analysen belyser sammenhængen mellem vindmøller og huspriser for næsten 70.000 
helårshuse, mere end 18.000 sommerhuse og over 3.500 vindmøller for perioden 2008-
2015. Resultatet af analysen viser, at ejendomspriserne for helårshuse påvirkes op til 
10 %, afhængig af nærheden til nærmeste landvindmølle og det samlede antal af vind-
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møller i den pågældende vindmøllepark. For sommerhuse gælder, at vindmøller i 
nabolaget påvirker priserne i mindre grad, end tilfældet er for helårshuse. (Nielsen, et 
al., 2016) 
 
 

5. Resulterer store vindmølleprojekter i affolkning af nærområdet? 
 
I 2013 blev der givet mulighed for at etablere 4 vindmøller på 150 meter ved 
Krogstrup. Den nærmeste møller ligger ca. 1,5 km fra Hornum og 2 km fra Vester 
Hornum. Projektet vurderes dermed at være meget sammenligneligt med 
vindmølleprojektet ved Bjørnstrup. 

I en radius på 3 km fra møllerne ved Krogstrup, ses der ikke nogen markanet forskel på 
til- og fra flytningstendenserne fra før og efter møllerne er etableret.  

I de 5 år op til etableringen af møllerne (01.01.2009 – 31.12.2013) var fraflytningen 
(inklusiv døde) 339 beboere pr. år. Samme tal i tiden efter møllernes opstilling 
(01.01.2014 – 20.11.2019) er på 356 beboere pr. år. Der kan altså ses en lille stigning 
på fraflytningen fra områder. 

I de 5 år op til etableringen af møllerne (01.01.2009 – 31.12.2013) var tilflytningen 
(inklusiv nyfødte) 336 beboere pr. år. Samme tal i tiden efter møllernes opstilling 
(01.01.2014 – 20.11.2019) er på 335 beboere pr. år. Tilflytningen til området før og 
efter møllerne, er dermed tilnærmelsesvis identisk. 

 
 

6. Hvorfor skal der opstilles flere vindmøller når der i Vesthimmerlands Kommune 
produceres el via vindenergi til langt flere end der er i Kommunen? 
 
I fremtidens vedvarende energisystem ’Smart energy system’ kommer vindenergi til at 
spille en vigtig rolle.  
- Stigende elforbrug 
- Vindenergi til produktion af varme og grøn gas til transportsektoren. 

 
7. Vil Vesthimmerlands Kommune få andel i den indkomstskat som HOFOR betaler? Er der 

en økonomisk gevinst for Vesthimmerlands Kommune? 
 
(Svar fra Hofor) Når man skal have tilladelse til at opføre vindmøller, er det muligt at 
oprette et lokalt selskab for at give andel i selskabsskatten. Men i praksis giver det ikke 
altid en stor gevinst for lokalsamfundet. Der kan for eksempel være store afskrivninger, 
som udhuler et eventuelt udbytte, eller projektet kan blive solgt videre til andre 
aktører, der slet ikke er lokalt forankret. Det kan for eksempel være udenlandske 
investeringsfonde, der opkøber danske vindmølleparker. 

Sådan arbejder HOFOR ikke. Vi ønsker at opføre og drifte møllerne i hele deres levetid, 
men vi vil være forankret i Københavns Kommune, der ejer HOFOR Vind. Det er dog 
vigtigt at understrege, at HOFOR ikke har ansøgt om at opføre vindmøller ved 
Bjørnstrup i samarbejde med lokale lodsejere for at lave en forretning, der giver et 
stort overskud. Tingene skal selvfølgelig løbe rundt økonomisk for os, men vores 
ambitioner er bundet op på vores forpligtelse som stort, offentlig ejet forsyningsselskab 
til at bidrage til den grønne omstilling i Danmark.  

Den økonomiske gevinst for Vesthimmerlands Kommune ligger derfor primært i den 
grønne pulje (et millionbeløb, der administreres af kommunen og som kan bruges til 
lokale tiltag) – samt i de eventuelle afledte indtægter, som møllernes opførelse og drift 
måtte medføre lokalt. 
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8. Vil vindmøller opstillet af Hofor bidrage positivt til CO2 regnskabet i VHK? Hvordan 
korrigeres for dobbeltberegning? 
 
(Svar fra Hofor) Vesthimmerlands Kommune kan som hjemsted for vindmøllerne 
regne den fulde CO2-besparelse med i sit eget energiregnskab. Og dette lyder måske 
paradoksalt, men faktisk kan også Københavns Kommune (som investorkommune) 
regne CO2-besparelsen med i sit klimaregnskab. 

Sagen er, at der ikke findes nationale krav til CO2-udledning i kommunerne, og 
kommunerne er ikke forpligtet til at leve op til andre krav end dem, de selv definerer. I 
stedet findes der retningslinjer for, hvordan kommunerne bliver vurderet på deres 
bidrag til den grønne omstilling i forhold til hinanden – og disse retningslinjer er skabt 
med det klare formål, at de skal motivere kommunerne til at deltage i opførelsen af nye 
vedvarende energikilder. 

Derfor sikrer ordningen med den ’dobbelte kontering’ af CO2 på kommunernes 
klimaregnskaber, at der både er et incitament til de kommuner, som vælger at lægge 
jord til ny vedvarende energi – samt til de kommuner, der vælger at investere i og 
bære den økonomiske risiko for at opføre nye anlæg.  

Det, der er vigtigt at slå fast i denne forbindelse, er, at CO2-besparelsen kun tæller én 
gang i det nationale CO2-regnskab. På trods af begge kommuner kan regne 
besparelsen i deres eget klimaregnskab.  

Pointen er, at kommuner ikke for alvor er relevante i det ’store’ regnskab, fordi CO2 er 
en national problematik. CO2 tager slet ikke hensyn til kommunegrænser, og det er et 
fælles nationalt ansvar at løse CO2-udfordringerne og omstille energiproduktionen.  
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Fra: Poul Alberg Østergaard [poul@plan.aau.dk]
Til: Peter Sorknæs [sorknaes@plan.aau.dk];August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 12-11-2020 09:24
Modtaget Dato: 12-11-2020 09:24
Vedrørende: SV: Faktaark om vindenergi til Byrådspolitikere

Hej August
 
Og jeg følger op:
 
1: Det skal nok passe – jeg husker en gammel analyse (>10 år sikkert) og der sagde de 3 måneder, så måske de nyere analyser har mere med end de
gamle - eller det er en konsekvens af at materialeforbruget stiger mere end lineært med hvor meget el den kan producere. Læg også mærke til, at
det afhænger af landet. Hvis du erstatter kulkraft tager det kortere tid end hvis du erstatter naturgas-baseret kraftværker. Tilsvarende afhænger det
af hvor vindmøllen er produceret.
 
2: Udover hvad Peter skriver – i yderste konsekvens kan der være negative priser på elmarkedet.
 
3: Jeg plejer at sige at havvind producerer dobbet så meget som landmøller men koster mere end dobbelt så meget. Investeringen er omkring
 
Hvis du vil ´grave dig ned i priserne, så kan du se teknologi 20 + 21 i
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/technology_data_catalogue_for_el_and_dh_-_0009.pdf Der er en tabel i enden af hvert kapitel der
opsummerer data for teknologien. F.x. at landvind koster 2.13 M€/MW offshore og 1.12 M€/MW onshore. Dertil kommer variable d&v der er dobbelt
så høj for offshore per MWh produceret – samt fast d&v der er tre gange højere (men igen da produktionen er dobbelt så højt så der det kun 1½
gange dyrere per produceret enhed
 
6: Ja til Peter – og vi må nok bare anerkende, at der ikke er plads til det i byerne. Man kan sige, at I gamle dage med kulkraftværker der havde
havnebyer en ”fordel” – men med vindmøller er det kommuner ned åbent land, der har en ”fordel”
 
 
Håber du kan bruge vores svar til noget.
 
Mvh Poul
 
Fra: Peter Sorknæs <sorknaes@plan.aau.dk> 
Sendt: 12. november 2020 08:57
Til: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk>; Poul Alberg Østergaard <poul@plan.aau.dk>
Emne: Sv: Faktaark om vindenergi til Byrådspolitikere
 
Hej August og Poul
 
Lyder spændende. Jeg kan godt lige komme med et par indspark til de tre punkter.
Ad 2. Hvorfor står vindmøller stille når det blæser?
Ved høje vindhastigheder, som f.eks. i storm, lukker møllerne ned for at sikre at møllerne ikke går i stykker under de kraftige vinde. Dette er
dog relativt sjældent.
Mere normalt er det at møller står stille i blæsevejr fordi der ikke i den givne time er brug for strømmen herfra, eller for at sikre
balanceringen af elnettet. Dette er lidt mere kompliceret, da en sådan nedlukning også kan skyldes udfordringer i det tyske elnet, hvilket i
disse år er skyld i en meget stor del af nedlukninger af danske vindmøller. Udfordringerne i det tyske elnet skyldes at de fleste tyske
vindmøller bygges i nord, men der er et stort elbehov i Sydtyskland, og elnettet i Tyskland er endnu ikke gjort klar til at transportere store
mængder fra nord til syd, dette arbejder de tyske elnetselskaber dog på. (Der er en fin relativt simpel beskrivelse her:
https://videnomvind.dk/hvorfor-staar-vindmoeller-nogle-gange-stille-i-blaesevejr/)
 
Ad 3. Hvorfor opstilles alle vindmøller ikke på havet?
Det er først og fremmest et spørgsmål om omkostninger. Vindmøller på havet er betydeligt dyrere end møller på land, hvorfor den billigste
omstilling til vedvarende energi for Danmark som helhed vil kræve en vis mængde vindmøller på land (du kan måske se på
omkostningsforskellene i https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger/teknologikatalog-produktion-af-el-og)
 
Ad 6. Hvorfor skal der opstilles flere vindmøller når der i Vesthimmerlands Kommune produceres el via vindenergi til langt flere end der er i
Kommunen?
Nu har jeg ikke en masse data om lige præcist møllerne i Vesthimmerlands Kommune, men generelt kan siges at hver kommune og område
vil skulle spille en forskellig rolle i et vedvarende energisystem. Nogle kommuner vil være netto eksportører af strøm for at sikre at Danmark
som helhed kan skifte til vedvarende energi. Som udgangspunkt vil kommuner med lav befolkningstæthed og gode vindressourcer være
oplagte til at skulle være netto eksportører af strøm til kommuner hvor der kun er få muligheder for at sætte vindmøller op.
 
Mvh Peter

Fra: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk>
Sendt: 11. november 2020 22:39:04
Til: Poul Alberg Østergaard; Peter Sorknæs
Emne: Faktaark om vindenergi til Byrådspolitikere
 
Hej Poul og Peter,
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Tak for snakken tideligere i dag, Poul, og tak fordi du vil tage dig tid til at løbe igennem det faktaark, som jeg skal have produceret til
vores Byrådspolitikere.
 
Poul og jeg blev enige om, at jeg også lige kunne sende faktaarket fobi dig Peter. Se på det, hvis du har tid.
 
 
Baggrunden er, at Hofor har ansøgt om at stille 6 vindmøller op i et områder, der er udpeget som vindmølleområde i vores kommuneplan.
Den 26. oktober satte vi gang i en fordebat, der løber  frem til den 22. november, og i morgen afholdes der et virtuelt borgermøde.
 
Vi har erfaret, at der efter et sådant borgermøder er en stor sandsynlighed for, at vores Byrådspolitikere bliver bombarderet med
alverdens spørgsmål fra diverse medier såvel som fra bekymrede beboere fra nærområdet. Er politikerne ikke klædt på til at svare, kan det
ende med at blive svært at forsvare overfor de berørte naboer, hvorfor der skal opstilles vindmøller i deres nærområde. Det oplevede vi
senest sidste år, hvor Byrådet valgte at stoppe et vindmølleprojekt i forbindelse med fordebatten.
 
Med dette faktaark vil vi forsøge at sikre, at vores Byråd denne gang kommer til at træffe deres afgørelse på et bedre oplyst grundlag.
 
 
Der hvor jeg gerne vil bede om jeres hjælp er i forhold til spørgsmål 2, 3 og 6. Det er ikke noget jeg forventer i ligger mange ressourcer i,
men hvis I har svarene liggende på rygraden, vil jeg meget gerne modtage jeres inputs til at besvare disse spørgsmål. I må også meget
gerne løbe gennem mine svar på de resterende spørgsmål, og validere indholdet J  
 
 
I øvrigt, hvis I syntes det kunne være interessant at følge med i, hvordan vi afholder et virtuelt borgermøde om vindmøller, så er det i
morgen (den 12.)  fra kl. 19.00 – 20.30 via dette link: https://avcenterlive.dk/vesthimmerland
 
 
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra: August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST B]

Til: 'hama@hofor.dk' [hama@hofor.dk]
Sendt dato: 16-11-2020 08:34
Modtaget
Dato: 16-11-2020 08:34

Vedrørende: VS: Borgermøde. Vindmøller Gundersted

Hej Jakob,
 
Vores Borgmester har bedt mig om at videresende et par rosende ord fra Byrådsmedlem Jens Lauritzen. Se nedenfor.
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

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

Fra: Per Bach Laursen 
Sendt: 12. november 2020 22:10
Til: August Bo Skovmand Larsen
Cc: Mike Bunde Jensen; Henrik Kruuse
Emne: Fwd: Borgermøde. Vindmøller Gundersted
 
Hej August,
Roserne vælter ind, for en god afvikling af mødet. Vil du sikre, at Hofor modtager hilsen fra Jens Lauritzen...
Tak for en god aften
Per

Sendt fra min iPhone

Start på videresendt besked:

Fra: Jens Lauritzen <lau@vesthimmerland.dk>
Dato: 12. november 2020 kl. 22.05.15 CET
Til: Per Bach Laursen <pbl@vesthimmerland.dk>
Emne: Borgermøde. Vindmøller  Gundersted

Hej Per

Et stort skulderklap til dig og Kommunenens medarbejder, i forlængelse af
For debat mødet, du bør måske også sende en rose til Hofors fremlæggelse.
En helt anden kvalificeret fremlæggelse end vi så omkring Malle .
Så en en sjælden ros fra min side.

Håber du sover godt, det har du fortjent i en svær tid

Venlig hilsen 
Jens L

Sendt fra min iPad
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Tidspunkt Spørgsmål 
12-11-20 

16:59 
Hvis det bestemmes at mølle projektet ikke skal gennemføres, vil man så tage mølle området 
ud af lokalplanen. Af hensyn til de berørte borger så vi ikke skal gå og frygte et nyt projekt. 

12-11-20 
17:04 

Vil man i fremtiden kunne udvide Bjørnstrup området med flere end de 6 planlagte møller der 
er i dette projekt. Fx om 2-3 år 

12-11-20 
19:01 Hvilke møller skal tages ned hvis projektet gennemføres ? 

12-11-20 
19:02 God aften 

12-11-20 
19:05 Hvorfor er der ikke repræsentant fra modstand gruppen 

12-11-20 
19:06 Kun mig der har problemer med at livestreaming starter og fryser hele tiden? 

12-11-20 
19:06 

De røde advarselslys der uden tvivl vil blive monteret på toppen af mølletårnene, hvor tit er 
de tændt og i hvor stor radius vil de kunne ses, til gene for alle omkringboende? 

12-11-20 
19:07 Der skrives at et antal eksisterende møller vil blive fjernet, hvilke er det helt præcis? 

12-11-20 
19:08 

Er det korrekt forstået, at HOFOR tager hele CO2 reduktionen med hjem til København. Dvs. 
Vesthimmerlands Kommune ikke får egen, kommunale CO2 reduktion ned? 

12-11-20 
19:08 

Hej VHK - jeg tester bare spørge-funktionen her fra HOFOR-kontoret. Jeg håber, at I får mange 
gode spørgsmål. :) 

12-11-20 
19:10 

Hvordan vil Vesthimmerlands kommune selv finde plads til grønenergi når det er selvskaber 
uden for kommunen der tjener CO2 aftrykket på disse Møller? Det tilfalder HOFOR! 

12-11-20 
19:12 

Er det virkelig en god ide at opstille solcelleanlæg ved Navnsø og Mosbækvej, når det er tæt 
ved beskyttet natur? 

12-11-20 
19:12 

August: 
 Hvorfor skal Nordjylland være den førende indenfor vind energi, når vi ikke er den region som 
har flest borger? 

12-11-20 
19:14 

Men det er jo ikke Vesthimmerlands kommune der I sit energiregnskab der får CO2 
nedsættelsen det vil jo eks. være Hofor som opstiller, er det ikke korrekt? 

12-11-20 
19:14 Skulle de landbrug ikke betale noget mere i skat- nu de udleder så meget CO2 ? 

12-11-20 
19:15 

Hvor meget energi producerer biogasanlægget i Haubro sammenlignet med de planlagte 
vindmøller i Bjørnstrup ? 

12-11-20 
19:15 

Har man husket at fratrække vores ikke eksisterende mink produktion i jeres landbugs 
udledninger ? 

12-11-20 
19:16 Vil man skifte befolkning i kommunen ud med vindmøller ? Skaber det vækst? 

12-11-20 
19:16 Kan august ikke spytte tyggegummiet ud ? 

12-11-20 
19:18 

Hvordan kan i lave så fin beregning, når man slukke kæmpe vindmøller i Danmark. fordi der 
over produceredes. Så holder jeres beregninger jo ikke. Eller? 

12-11-20 
19:19 

Hvor vil Vesthimmerlands kommune så sætte deres EGNE vindmøller op, når HOFOR stiller 
deres op de nævnte steder? 

12-11-20 
19:19 

Hvad gør man for at passe på vores fredet fugle ?  
 
Vi har i Gundersted-  
Rørhøgen  
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Et havørne par  
Rødglente  
Sig endelig til hvis i vil have billeder af dem. 

12-11-20 
19:20 Er det CO2 neutralt at udvikle og opsætte vindmøller 

12-11-20 
19:21 

Hvorfor er det de skal producere noget. Når nu de står stille rundt om i landet. Fordi Tyskland 
betaler danskerne for at de står stille 😣 

12-11-20 
19:21 

August glemte at nævne ansøgning om de tre nye Møller i Farsø- imod det nybyggede 
område- galgehøjen. 

12-11-20 
19:25 Der  står 3 gamle møller lidt vest for Gundersted, langs Doverhøjvej.   Bliver de fjernet? 

12-11-20 
19:26 

Vindmøller er jo ikke pæne i landskabet 
så hvorfor ødelægge i landskabet med de møller ! 

12-11-20 
19:29 

Hvorledes regnes der i co2 regnskaberne - risikeres det, at Vesthimmerland regner co2 
besparelsen ind i kommunens regnskab samtidigt med at HOFOR indregner den helt samme 
co2 reduktion? 

12-11-20 
19:30 solceller på alle husstande er fremtiden ikke vindmøller 

12-11-20 
19:30 

Hvor meget af virksomheds vind energi bliver produceres i øst Danmark nu ? her tænker jeg 
ikke energi værker. ! 

12-11-20 
19:30 

Kan borgmesteren ikke selv høre det? Vindmølle parker!!  
 
Ligeledes Lolland.  
Forstår ikke, at netop du ikke kan høre det. 

12-11-20 
19:34 

Hofor: 
Hvorfor vælger man at sætte kæmpe vindmøller på land og ikke ud i havet. er det økonomien 
som spiller ind ? 

12-11-20 
19:35 Infrastrukturen er ikke optimal til lastbiler ️♂️ 

12-11-20 
19:39 Flytter man vandsalamander ? Eller er de uden interesse? 

12-11-20 
19:39 Kan vi venligst få opjusteret en mastervolume på lydfeedet? 

12-11-20 
19:40 

Er det ikke lovlig meget at pålægge et lille område som Bjørnstrup. At der både skal være 
plads til solcelle anlæg og 6 kæmpevindmøller. ? 

12-11-20 
19:40 

Hvordan kan i tro at borger vil accepterer kæmpe vindmøller i en afstand af 1,2km, når 
grænsen fra vestkyst var 5km, dette blev kraftig ned stemt og for slagtet hertil var min. 20km 
fra land.? 

12-11-20 
19:42 

Kan vi venligst, men bestemt få skruet op for en mastervolume? I så fald kan dette knap 
kaldes for et borgermøde... 

12-11-20 
19:44 

Hvad siger videnskaben om, hvor stor en radius dyrelivet fx rådyr bliver påvirket fra en 
vindmølle? 

12-11-20 
19:44 

Når Hans fortæller lodsejer bliver nærmeste naboer til vindmølleparken- laver man så en 
kontrakt på de ikke kan fraflytte sin ejendom ? 

12-11-20 
19:44 

I projektbeskrivelsen er der på side 5 en visualisering fra Kelddalvej rute 187, et defus punkt, 
hvorfor har man ikke lavet en visualisering fra eksempelvis Gundersted Kirke? 

12-11-20 
19:47 Hvad er afstanden fra de planlagte møller og til den røde streg på kortet ? 
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12-11-20 
19:47 Hvad gør man ved de Møller man nedtager ? Bliver de også gravet ned i Vesthimmerland ? 

12-11-20 
19:47 

hvordan kan man nedsætte co2, når nabo landet (Tyskland) betaler danske vindmøller 
selvskaber til at stoppe, det er der ingen fornuft i. ?? 

12-11-20 
19:48 Betaler Hofor skat i Vesthimmerland af det strøm møllerne laver ? 

12-11-20 
19:49 Vedr. støj på 44dB - hvilket støjtal er det? 

12-11-20 
19:49 Store flokker af gæs forbi området på vej til og fra Halkær sø 

12-11-20 
19:50 

Hvis ikke der øges på lydniveauet nu, så går den direkte videre til Vesthimmerlands 
Kommune. Vi kan ikke høre hvad der siges, og der meldes ud om et onlineborgermøde et sted 
i landet hvor vi nærmest ingen internetdækning har. 

12-11-20 
19:53 Kunne man få en visualisering ses fra Vegget? 

12-11-20 
19:53 

Den her indklager jeg overfor kommunen! Vi har prøvet alt, men masterlyden er ekstremt lav! 
Det er ikke et borgermøde! 

12-11-20 
19:53 Vegger 

12-11-20 
19:54 Ingen billede på 

12-11-20 
19:55 

Vi kan ikke i Brønstrup projektet se at der er taget højde for EKVH flyveplads. specielt ind og 
ud flyvning på bane 35-17 bliver et problem da afstands og højde kravene ikke er overholdt!! 
hvad vil I gøre ved det?  
Overholder I alle EU regler/afstands krav med hensyn til EKVH?? 

12-11-20 
19:56 Er på plads igen med billede 

12-11-20 
19:56 

Vil man i Vesthimmerland være en kommune der er kendt for kæmpe vindmøller- som 
København bryster sig af ? 

12-11-20 
19:56 Vi kan ikke se live længere, men vi kan høre. 

12-11-20 
19:57 

I forhold til vindmøller menes især habitattab 
og kollisioner at kunne påvirke flagermus. Der 
foreligger dog kommer i ikke til at fortage undersøgelser vedrørende tab 
af habitat som følge af opsætning og drift af 
vindmøller. Hvordan kan i så vurdere påvirkningen for flagermusene? 

12-11-20 
19:57 

Vedr særligt værdifulde landskaber: 
Jeg vil gerne se, hvordan det kommer til at se ud fra Vester Skivumvej, som er placeret direkte 
ud til beskyttet område. 

12-11-20 
19:58 

Hvorfor har man drænet jorden ved mosen i år er det fordi der skulle fjernes dyreliv inden 
projektet?? 

12-11-20 
19:58 

De gamle vindmøller der står tæt på gundersted, hvor meget støjer de i forhold til de nye 
vindmøller 

12-11-20 
19:58 

Vedr fugle så har vi Rød glente kærhøg og Havørn er lige begyndt at flyve her også som træk 
mellem Halkær og Vildsted og den siges at yngle begge steder 

12-11-20 
20:00 

Hvad er definitonen på en beboelsesejendom - skal der ligge et hus på grunden eller nok med 
en byggegrund? 

12-11-20 
20:01 Ve ordning. Det er ikke 125000 men 88.000 pr MW 

27



12-11-20 
20:03 

Ud fra projektets beskrivelse vil der blive produceret energi til 21000 hustande med et 
gennemsnitligt forbrug på 4000 kWh  Dette vil sige at der årligt indtjenes ca 168.000.000  med 
2 kr pr kWh ,her mener I at simple 126000 kr i ve-godtgørelse er nok? Altså end ikke 1 
promille 

12-11-20 
20:03 

3.125.000 er jo ingenting ift. hvad Vesthimmerlands kommune vil miste, da dette vil får folk til 
at udflytte fra sådan et område. ? 

12-11-20 
20:03 nu ligger projektet jo tæt op på nabokommunen  aalborg hvordan er man så stillet 

12-11-20 
20:04 Nu pengene er så mega vigtige - så lad os få at vide hvad lodsejerne tjener på det her?? 

12-11-20 
20:04 

Kan I garantere, at projektet ikke udvides senere mod N/Ø/S/V? Hvad med solceller og 
biogas? 

12-11-20 
20:04 Ve bonus er et stort holdkæft bolsje, skam jer 

12-11-20 
20:05 

grøn pulje snakker i lokalområdet, 
i bjørnstrup afgiver i følgende: 
Zone 1 0 – 4½ km samt Løgstør by 
Mindst 50% 
Zone 1- 2 0 til 15 km Tilsammen mindst 75% 
Resten af kommunen Over 15 km 0-25 % 
 
Hvilket vil sige at den grønne pulje går til 4,5 km omkring vindmøllerne. 

12-11-20 
20:07 

Hvad forventer kommunen at elforbruget vil stige til i de kommende år, hvor oliefyr erstattes 
af varmepumper og el-bilparken vil stige. 

12-11-20 
20:07 Hvor mange ejendomme vil få de 5000 kr?? 

12-11-20 
20:08 

Hans  
Hvor længe har man efter de evt er opstillet til at søge om værditab ? Og hvad koster det ? 

12-11-20 
20:08 Hvor mange ejendomme er der tale om inden for 900 meter 

12-11-20 
20:11 

Har I konkrete planer om fx rejsning af skov for at kompenser for støj, dyrelivet og 
synligheden? Eller skal vi selv søge om det via den grønne pulje? 

12-11-20 
20:11 

I morgen klager jeg til Vesthimmerlands Kommune over den ekstremt dårlige lydside til dette 
borgermøde. Det er direkte uhørt at der udbydes så dårlig og utilstrækkelig lyd på et så vigtigt 
møde! 😡 

12-11-20 
20:12 

Så vi der bor længere væk kan forvente en endnu større affolkning af vores område efter et 
år? 

12-11-20 
20:14 

Hvordan ligger vindmøllerne i forhold til landingsrunderne for de to baner på flyvepladsen 
(græs og asfalt bane)? 

12-11-20 
20:14 Fedt at kunne holde et møde på denne måde, takker ️ 

12-11-20 
20:14 

Får selve kommunen noget ud af det i kroner og øre udover den grønne pulje til 
lokalsamfundet?  
Tænker at det f.eks. kan påvirke lokale friskoler. 

12-11-20 
20:15 

En GPS anflyvning for erhvervslivet vil have en minimum descent altitude (MDA) hvor man 
skal have pladsen i sigte. Hvordan vil vindmøllerne påvirke MDA højden? 

12-11-20 
20:16 Svoldrupkær skal udvides så vi lige 

12-11-20 Hvorfor er det, så store møller placeres på land 
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20:16 

12-11-20 
20:16 

Hindringsfladerne for flyvepladsen går ud til 3600m fra centrum af banen (maks højde 100m). 
Den sydligste vindmølle ligger i en afstand ca. 3650m og kan eks. være 150m høj. Er det 
hensigtsmæssigt at bygge så højt lige udenfor grænsen? 

12-11-20 
20:16 

Jeg bor 726 meter fra den tætteste mølle der står nu. Skulle sælge vores hus. Men blev 
kontaktet af Vattenfall, at de ville købe huset. Derfor kom det ikke til salg. De sagde firmaet 
ikke kunne slippe uden om at købe hvis projektet blev til noget  Lang tid efter får vi en mail 
om de ikke vil alligevel og nu kan vi ikke sælge før sagen er afgjorde. Endte hvis de ikke 
kommer op eller i 2024 hvis de kommer op 

12-11-20 
20:17 Kan vi se kortet over, hvor møllerne skal stå igen? 

12-11-20 
20:17 

Hofor: 
hvorfor laver man ikke flere solcelleanlæg, de producerer grøn energi selv om der ikke blæser. 
og syner ikke i landskabet? 

12-11-20 
20:18 

Hvorfor skal de 3 ved Gundersted ikke tages ned alle og lade dem der står inden for de 
600meter 

12-11-20 
20:18 

Kære Mike, vi har Vesthimmerlands bedste audioudstyr. Der er helt sikkert et problem med 
lyden! I skal skrue op for jeres mastervolume! 

12-11-20 
20:19 

Det er lige meget hvordan det vendes en større sene for flyvepladesen, flyve mæssigt, med 
større chance for et havari ved høje vindmøller. 

12-11-20 
20:19 

Er det muligt at få visualiseret, hvor store møllerne er i forhold til de store, der står ved 
Hornum 

12-11-20 
20:19 Kan en CO2 nedsættelse tælle 2 steder?? 

12-11-20 
20:20 

Hvorfor eksisterer der en dobbelt konteringen på CO2 regnskabet (altså hvorfor kan både  
Vhim-kommune og Hovedstadens-kommuner regne den fulde CO2 besparelse med i sit 
energiregnskab), nu når det i det store regnskab (det nationale CO2 regnskab) kun tælles med 
én gang? 

12-11-20 
20:21 Hvad for de to lodsejere ud af projektet. Hvor mange penge får de hver i sær? 

12-11-20 
20:21 Har man overvejet den umiddelbare konsekvens for det fredede naturområde ved Navnsø? 

12-11-20 
20:21 Stop ham hans 

12-11-20 
20:21 

Kan Vesthimmerlands kommune opfylde kravet om at reducere co2 udledningen med 70% i 
2030 hvis ikke der opstilles flere vindmøller, solceller parker eller udvidelse af eksisterende 
biogas anlæg? 

12-11-20 
20:22 

grøn energi? vindmøller er hammer giftig af fremstille og meget giftige at destruere, så 
hvordan bliver de til grøn energi? 

12-11-20 
20:22 Ok har fået delvis svar på mit spørgsmål 

12-11-20 
20:23 Går man (Hofor)ikke ind i det her for at cph skal blive den første CO2 neutrale hovedstad??? 

12-11-20 
20:24 Hvor mange deltager i dette møde af borgere 

12-11-20 
20:27 Hvordan bliver boligerne ude på 900 m solgt. Ned i pris til Låsby Svendsen-typer køber dem? 

12-11-20 
20:28 Man ødelægger jo et helt natura 2000 område ved navns- 
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12-11-20 
20:28 

hvordan skal vi kunne ramme målet for grøn energi, når tyskerne betaler danske vindmøller at 
stoppe, hver gang det blæser. ? 

12-11-20 
20:30 

Hvor forpligtende er aftalen med SEP Nord for kommunen - af de forventede 253 møller hvor 
mange skal kommunen opføre?? 

12-11-20 
20:30 

Vil man i miljøundersøgelsen også tage hensyn til når de røde natlamper tændes og den 
visualisering 

12-11-20 
20:30 

Vil der ved det nye projekt komme samme røde lys fra vindmøllerne, som man ser ved de 
vindmøller, der står længere vest på mellem Hornum og Vester Hornum? 

12-11-20 
20:31 

Kan man forestille sig, at det bliver taget møller ud af projektet? Eller går man kun med 
projektets 6 oprindeligt planlagte møller hele vejen? 

12-11-20 
20:31 Mike: Spørg ind til den røde glente, for den er der. 

12-11-20 
20:32 

Bør ikke alle de eksisterende møller i området fjernes for at undgå at et visuelt uheldigt 
indtryk og for at undgå at naboer får støj fra begge sider 

12-11-20 
20:35 Det der siges mht lys passer simpelthen ikke - det er rødt kraftig lys 

12-11-20 
20:36 hvem er han? 

12-11-20 
20:36 

Vil I venligst informere om at vi kan de selvsamme lys fra møllerne i Hornum. 8 kilometer 
væk... 

12-11-20 
20:37 

Vil det sige, at de røde lys vil være væsentligt svagere end de lys, der er på møllerne i Hornum 
(som ses tydeligt på meget lang afstand)? 

12-11-20 
20:40 

Henrik Kruse udtalte for få dage siden at CO2 regnskabet kun tæller med et sted nu hører vi at 
det kan tælle med flere steder, hvad er fup og fakta her?? 

12-11-20 
20:41 

Kunne man forstille sig at man kunne lave en alternativ placering vest for Overlade som 
rimeligvis er et mindre naturskønt område? 

12-11-20 
20:42 

Der er blevet sagt af August at der ikke tages referat, men du Mike siger at spørgsmålene 
bliver taget med - med til hvem?? Byrådet 

12-11-20 
20:48 

Hvilke erfaringer har HOFOR med investeringer i energiparker med Vindmøller, solceller og 
biogas ? 

12-11-20 
20:48 

HVor meget større forventer man at netudbygningen skal være, for at man kan honorerer 
kravene om 2030 og 2050 målene? 

12-11-20 
20:49 

ALLE kæmpe vindmøller står stille fra Løgstør til Hobro når det blæser. så ikke kun i vest 
Jylland ! 

12-11-20 
20:50 Så kom der lyd på! 20:50! Flot! 

12-11-20 
20:53 Kan man købe anparter i en af de 6 møller? 

12-11-20 
20:53 De huse i køber fri, forventer i at folk bliver i Vesthimmerland 

12-11-20 
20:54 Hvad er forskellen på Bjørnstrup og Malle? Hvorfor blev Malle projektet lukket? 

12-11-20 
20:54 Nyt borger møde til, i fordrejer sandheden 

12-11-20 
20:55 

Hvordan synes borgmesteren om måden man afholder mødet på ? Er det en ok måde over for 
den ældre befolkning ? 

12-11-20 
20:55 Hvad koster det at søge værdi tap 
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12-11-20 
20:55 Værditab er 8 uger HANS 

12-11-20 
20:56 Hva koster det at søge værdi tab 

12-11-20 
20:58 

Stor tak for en fin debat, og alting fungerede fint. Tak for gode spørgsmål og fyldestgørende 
svar 👏🏻👍🏼 

12-11-20 
20:58 

HVEM ER KIM? 
han er ikke blevet introduceret 

12-11-20 
20:59 Det handler om økonomi- og ikke CO2 udledning, det handler om landbrug. 

12-11-20 
20:59 Hvis man ikke kan købe anparter - tager KBH så hele skatteindtægten af fortjenesten 

12-11-20 
21:00 Kan man se hvor mange der deltager online ? 

12-11-20 
21:00 hvor mange deltager i mødet. 

12-11-20 
21:01 Burde man så ikke vente Per? Alle er lukket ned, så,jeg tænker at det ikke er OK! 

12-11-20 
21:01 det har været en fin måde at afvikle mødet på . 

12-11-20 
21:02 I skal bare stille Kruse og Anne Marie Holm i spidsen for det. Så falder det til jorden! 

12-11-20 
21:02 Hvor mange var med virtuelt ?????? 

12-11-20 
21:02 Tak for et fint og oplysende møde 

12-11-20 
21:03 Kan man ikke sætte vindmøllerne op ved borgmesteren selv. 
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: @Byrådet [byraadet@vesthimmerland.dk]
Cc: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 17-11-2020 14:42
Modtaget Dato: 17-11-2020 14:42
Vedrørende: Udtræk af indsendte spg. fra borgermøde den 12.11.20
Vedhæftninger: Udtræk af spg. fra borgermøde den 12.11.2020.pdf

Kære alle,
 
Efter aftale med Henrik Kruuse sender jeg hermed et udtræk af de spørgsmål, der blev indsendt under borgermødet i torsdags. Vi modtog i
alt 141 spørgsmål/bemærkninger.
 
Derudover kan jeg oplyse om, at der i løbet af borgermødet var 272 ip-adresser logget på streamingen, og gennemsnitligt ca. 150, der
fulgte med ad gangen.
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

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

12-11-20 
16:59 

Hvis det bestemmes at mølle projektet ikke skal gennemføres, vil man så tage mølle området 
ud af lokalplanen. Af hensyn til de berørte borger så vi ikke skal gå og frygte et nyt projekt. 

12-11-20 
17:04 

Vil man i fremtiden kunne udvide Bjørnstrup området med flere end de 6 planlagte møller der 
er i dette projekt. Fx om 2-3 år 

12-11-20 
19:01 Hvilke møller skal tages ned hvis projektet gennemføres ? 

12-11-20 
19:02 God aften 

12-11-20 
19:05 Hvorfor er der ikke repræsentant fra modstand gruppen 

12-11-20 
19:06 Kun mig der har problemer med at livestreaming starter og fryser hele tiden? 

12-11-20 
19:06 

De røde advarselslys der uden tvivl vil blive monteret på toppen af mølletårnene, hvor tit er 
de tændt og i hvor stor radius vil de kunne ses, til gene for alle omkringboende? 

12-11-20 
19:07 Der skrives at et antal eksisterende møller vil blive fjernet, hvilke er det helt præcis? 

12-11-20 
19:08 

Er det korrekt forstået, at HOFOR tager hele CO2 reduktionen med hjem til København. Dvs. 
Vesthimmerlands Kommune ikke får egen, kommunale CO2 reduktion ned? 

12-11-20 
19:08 

Hej VHK - jeg tester bare spørge-funktionen her fra HOFOR-kontoret. Jeg håber, at I får mange 
gode spørgsmål. :) 

12-11-20 
19:10 

Hvordan vil Vesthimmerlands kommune selv finde plads til grønenergi når det er selvskaber 
uden for kommunen der tjener CO2 aftrykket på disse Møller? Det tilfalder HOFOR! 

12-11-20 
19:12 

Er det virkelig en god ide at opstille solcelleanlæg ved Navnsø og Mosbækvej, når det er tæt 
ved beskyttet natur? 

12-11-20 
19:12 

August: 
 Hvorfor skal Nordjylland være den førende indenfor vind energi, når vi ikke er den region som 
har flest borger? 

12-11-20 
19:14 

Men det er jo ikke Vesthimmerlands kommune der I sit energiregnskab der får CO2 
nedsættelsen det vil jo eks. være Hofor som opstiller, er det ikke korrekt? 

12-11-20 
19:14 Skulle de landbrug ikke betale noget mere i skat- nu de udleder så meget CO2 ? 

12-11-20 
19:15 

Hvor meget energi producerer biogasanlægget i Haubro sammenlignet med de planlagte 
vindmøller i Bjørnstrup ? 

12-11-20 
19:15 

Har man husket at fratrække vores ikke eksisterende mink produktion i jeres landbugs 
udledninger ? 

12-11-20 
19:16 Vil man skifte befolkning i kommunen ud med vindmøller ? Skaber det vækst? 

12-11-20 
19:16 Kan august ikke spytte tyggegummiet ud ? 

12-11-20 
19:18 

Hvordan kan i lave så fin beregning, når man slukke kæmpe vindmøller i Danmark. fordi der 
over produceredes. Så holder jeres beregninger jo ikke. Eller? 

12-11-20 
19:19 

Hvor vil Vesthimmerlands kommune så sætte deres EGNE vindmøller op, når HOFOR stiller 
deres op de nævnte steder? 

12-11-20 
19:19 

Hvad gør man for at passe på vores fredet fugle ?  
 
Vi har i Gundersted-  
Rørhøgen  
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Et havørne par  
Rødglente  
Sig endelig til hvis i vil have billeder af dem. 

12-11-20 
19:20 Er det CO2 neutralt at udvikle og opsætte vindmøller 

12-11-20 
19:21 

Hvorfor er det de skal producere noget. Når nu de står stille rundt om i landet. Fordi Tyskland 

betaler danskerne for at de står stille 😣 
12-11-20 

19:21 
August glemte at nævne ansøgning om de tre nye Møller i Farsø- imod det nybyggede 
område- galgehøjen. 

12-11-20 
19:25 Der  står 3 gamle møller lidt vest for Gundersted, langs Doverhøjvej.   Bliver de fjernet? 

12-11-20 
19:26 

Vindmøller er jo ikke pæne i landskabet 
så hvorfor ødelægge i landskabet med de møller ! 

12-11-20 
19:29 

Hvorledes regnes der i co2 regnskaberne - risikeres det, at Vesthimmerland regner co2 
besparelsen ind i kommunens regnskab samtidigt med at HOFOR indregner den helt samme 
co2 reduktion? 

12-11-20 
19:30 solceller på alle husstande er fremtiden ikke vindmøller 

12-11-20 
19:30 

Hvor meget af virksomheds vind energi bliver produceres i øst Danmark nu ? her tænker jeg 
ikke energi værker. ! 

12-11-20 
19:30 

Kan borgmesteren ikke selv høre det? Vindmølle parker!!  
 
Ligeledes Lolland.  
Forstår ikke, at netop du ikke kan høre det. 

12-11-20 
19:34 

Hofor: 
Hvorfor vælger man at sætte kæmpe vindmøller på land og ikke ud i havet. er det økonomien 
som spiller ind ? 

12-11-20 
19:35 Infrastrukturen er ikke optimal til lastbiler �♂️ 

12-11-20 
19:39 Flytter man vandsalamander ? Eller er de uden interesse? 

12-11-20 
19:39 Kan vi venligst få opjusteret en mastervolume på lydfeedet? 

12-11-20 
19:40 

Er det ikke lovlig meget at pålægge et lille område som Bjørnstrup. At der både skal være 
plads til solcelle anlæg og 6 kæmpevindmøller. ? 

12-11-20 
19:40 

Hvordan kan i tro at borger vil accepterer kæmpe vindmøller i en afstand af 1,2km, når 
grænsen fra vestkyst var 5km, dette blev kraftig ned stemt og for slagtet hertil var min. 20km 
fra land.? 

12-11-20 
19:42 

Kan vi venligst, men bestemt få skruet op for en mastervolume? I så fald kan dette knap 
kaldes for et borgermøde... 

12-11-20 
19:44 

Hvad siger videnskaben om, hvor stor en radius dyrelivet fx rådyr bliver påvirket fra en 
vindmølle? 

12-11-20 
19:44 

Når Hans fortæller lodsejer bliver nærmeste naboer til vindmølleparken- laver man så en 
kontrakt på de ikke kan fraflytte sin ejendom ? 

12-11-20 
19:44 

I projektbeskrivelsen er der på side 5 en visualisering fra Kelddalvej rute 187, et defus punkt, 
hvorfor har man ikke lavet en visualisering fra eksempelvis Gundersted Kirke? 

12-11-20 
19:47 Hvad er afstanden fra de planlagte møller og til den røde streg på kortet ? 
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12-11-20 
19:47 Hvad gør man ved de Møller man nedtager ? Bliver de også gravet ned i Vesthimmerland ? 

12-11-20 
19:47 

hvordan kan man nedsætte co2, når nabo landet (Tyskland) betaler danske vindmøller 
selvskaber til at stoppe, det er der ingen fornuft i. ?? 

12-11-20 
19:48 Betaler Hofor skat i Vesthimmerland af det strøm møllerne laver ? 

12-11-20 
19:49 Vedr. støj på 44dB - hvilket støjtal er det? 

12-11-20 
19:49 Store flokker af gæs forbi området på vej til og fra Halkær sø 

12-11-20 
19:50 

Hvis ikke der øges på lydniveauet nu, så går den direkte videre til Vesthimmerlands 
Kommune. Vi kan ikke høre hvad der siges, og der meldes ud om et onlineborgermøde et sted 
i landet hvor vi nærmest ingen internetdækning har. 

12-11-20 
19:53 Kunne man få en visualisering ses fra Vegget? 

12-11-20 
19:53 

Den her indklager jeg overfor kommunen! Vi har prøvet alt, men masterlyden er ekstremt lav! 
Det er ikke et borgermøde! 

12-11-20 
19:53 Vegger 

12-11-20 
19:54 Ingen billede på 

12-11-20 
19:55 

Vi kan ikke i Brønstrup projektet se at der er taget højde for EKVH flyveplads. specielt ind og 
ud flyvning på bane 35-17 bliver et problem da afstands og højde kravene ikke er overholdt!! 
hvad vil I gøre ved det?  
Overholder I alle EU regler/afstands krav med hensyn til EKVH?? 

12-11-20 
19:56 Er på plads igen med billede 

12-11-20 
19:56 

Vil man i Vesthimmerland være en kommune der er kendt for kæmpe vindmøller- som 
København bryster sig af ? 

12-11-20 
19:56 Vi kan ikke se live længere, men vi kan høre. 

12-11-20 
19:57 

I forhold til vindmøller menes især habitattab 
og kollisioner at kunne påvirke flagermus. Der 
foreligger dog kommer i ikke til at fortage undersøgelser vedrørende tab 
af habitat som følge af opsætning og drift af 
vindmøller. Hvordan kan i så vurdere påvirkningen for flagermusene? 

12-11-20 
19:57 

Vedr særligt værdifulde landskaber: 
Jeg vil gerne se, hvordan det kommer til at se ud fra Vester Skivumvej, som er placeret direkte 
ud til beskyttet område. 

12-11-20 
19:58 

Hvorfor har man drænet jorden ved mosen i år er det fordi der skulle fjernes dyreliv inden 
projektet?? 

12-11-20 
19:58 

De gamle vindmøller der står tæt på gundersted, hvor meget støjer de i forhold til de nye 
vindmøller 

12-11-20 
19:58 

Vedr fugle så har vi Rød glente kærhøg og Havørn er lige begyndt at flyve her også som træk 
mellem Halkær og Vildsted og den siges at yngle begge steder 

12-11-20 
20:00 

Hvad er definitonen på en beboelsesejendom - skal der ligge et hus på grunden eller nok med 
en byggegrund? 

12-11-20 
20:01 Ve ordning. Det er ikke 125000 men 88.000 pr MW 
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12-11-20 
20:03 

Ud fra projektets beskrivelse vil der blive produceret energi til 21000 hustande med et 
gennemsnitligt forbrug på 4000 kWh  Dette vil sige at der årligt indtjenes ca 168.000.000  med 
2 kr pr kWh ,her mener I at simple 126000 kr i ve-godtgørelse er nok? Altså end ikke 1 
promille 

12-11-20 
20:03 

3.125.000 er jo ingenting ift. hvad Vesthimmerlands kommune vil miste, da dette vil får folk til 
at udflytte fra sådan et område. ? 

12-11-20 
20:03 nu ligger projektet jo tæt op på nabokommunen  aalborg hvordan er man så stillet 

12-11-20 
20:04 Nu pengene er så mega vigtige - så lad os få at vide hvad lodsejerne tjener på det her?? 

12-11-20 
20:04 

Kan I garantere, at projektet ikke udvides senere mod N/Ø/S/V? Hvad med solceller og 
biogas? 

12-11-20 
20:04 Ve bonus er et stort holdkæft bolsje, skam jer 

12-11-20 
20:05 

grøn pulje snakker i lokalområdet, 
i bjørnstrup afgiver i følgende: 
Zone 1 0 – 4½ km samt Løgstør by 
Mindst 50% 
Zone 1- 2 0 til 15 km Tilsammen mindst 75% 
Resten af kommunen Over 15 km 0-25 % 
 
Hvilket vil sige at den grønne pulje går til 4,5 km omkring vindmøllerne. 

12-11-20 
20:07 

Hvad forventer kommunen at elforbruget vil stige til i de kommende år, hvor oliefyr erstattes 
af varmepumper og el-bilparken vil stige. 

12-11-20 
20:07 Hvor mange ejendomme vil få de 5000 kr?? 

12-11-20 
20:08 

Hans  
Hvor længe har man efter de evt er opstillet til at søge om værditab ? Og hvad koster det ? 

12-11-20 
20:08 Hvor mange ejendomme er der tale om inden for 900 meter 

12-11-20 
20:11 

Har I konkrete planer om fx rejsning af skov for at kompenser for støj, dyrelivet og 
synligheden? Eller skal vi selv søge om det via den grønne pulje? 

12-11-20 
20:11 

I morgen klager jeg til Vesthimmerlands Kommune over den ekstremt dårlige lydside til dette 
borgermøde. Det er direkte uhørt at der udbydes så dårlig og utilstrækkelig lyd på et så vigtigt 

møde! 😡 

12-11-20 
20:12 

Så vi der bor længere væk kan forvente en endnu større affolkning af vores område efter et 
år? 

12-11-20 
20:14 

Hvordan ligger vindmøllerne i forhold til landingsrunderne for de to baner på flyvepladsen 
(græs og asfalt bane)? 

12-11-20 
20:14 Fedt at kunne holde et møde på denne måde, takker � 

12-11-20 
20:14 

Får selve kommunen noget ud af det i kroner og øre udover den grønne pulje til 
lokalsamfundet?  
Tænker at det f.eks. kan påvirke lokale friskoler. 

12-11-20 
20:15 

En GPS anflyvning for erhvervslivet vil have en minimum descent altitude (MDA) hvor man 
skal have pladsen i sigte. Hvordan vil vindmøllerne påvirke MDA højden? 

12-11-20 
20:16 Svoldrupkær skal udvides så vi lige 

12-11-20 Hvorfor er det, så store møller placeres på land 
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20:16 

12-11-20 
20:16 

Hindringsfladerne for flyvepladsen går ud til 3600m fra centrum af banen (maks højde 100m). 
Den sydligste vindmølle ligger i en afstand ca. 3650m og kan eks. være 150m høj. Er det 
hensigtsmæssigt at bygge så højt lige udenfor grænsen? 

12-11-20 
20:16 

Jeg bor 726 meter fra den tætteste mølle der står nu. Skulle sælge vores hus. Men blev 
kontaktet af Vattenfall, at de ville købe huset. Derfor kom det ikke til salg. De sagde firmaet 
ikke kunne slippe uden om at købe hvis projektet blev til noget  Lang tid efter får vi en mail 
om de ikke vil alligevel og nu kan vi ikke sælge før sagen er afgjorde. Endte hvis de ikke 
kommer op eller i 2024 hvis de kommer op 

12-11-20 
20:17 Kan vi se kortet over, hvor møllerne skal stå igen? 

12-11-20 
20:17 

Hofor: 
hvorfor laver man ikke flere solcelleanlæg, de producerer grøn energi selv om der ikke blæser. 
og syner ikke i landskabet? 

12-11-20 
20:18 

Hvorfor skal de 3 ved Gundersted ikke tages ned alle og lade dem der står inden for de 
600meter 

12-11-20 
20:18 

Kære Mike, vi har Vesthimmerlands bedste audioudstyr. Der er helt sikkert et problem med 
lyden! I skal skrue op for jeres mastervolume! 

12-11-20 
20:19 

Det er lige meget hvordan det vendes en større sene for flyvepladesen, flyve mæssigt, med 
større chance for et havari ved høje vindmøller. 

12-11-20 
20:19 

Er det muligt at få visualiseret, hvor store møllerne er i forhold til de store, der står ved 
Hornum 

12-11-20 
20:19 Kan en CO2 nedsættelse tælle 2 steder?? 

12-11-20 
20:20 

Hvorfor eksisterer der en dobbelt konteringen på CO2 regnskabet (altså hvorfor kan både  
Vhim-kommune og Hovedstadens-kommuner regne den fulde CO2 besparelse med i sit 
energiregnskab), nu når det i det store regnskab (det nationale CO2 regnskab) kun tælles med 
én gang? 

12-11-20 
20:21 Hvad for de to lodsejere ud af projektet. Hvor mange penge får de hver i sær? 

12-11-20 
20:21 Har man overvejet den umiddelbare konsekvens for det fredede naturområde ved Navnsø? 

12-11-20 
20:21 Stop ham hans 

12-11-20 
20:21 

Kan Vesthimmerlands kommune opfylde kravet om at reducere co2 udledningen med 70% i 
2030 hvis ikke der opstilles flere vindmøller, solceller parker eller udvidelse af eksisterende 
biogas anlæg? 

12-11-20 
20:22 

grøn energi? vindmøller er hammer giftig af fremstille og meget giftige at destruere, så 
hvordan bliver de til grøn energi? 

12-11-20 
20:22 Ok har fået delvis svar på mit spørgsmål 

12-11-20 
20:23 Går man (Hofor)ikke ind i det her for at cph skal blive den første CO2 neutrale hovedstad??? 

12-11-20 
20:24 Hvor mange deltager i dette møde af borgere 

12-11-20 
20:27 Hvordan bliver boligerne ude på 900 m solgt. Ned i pris til Låsby Svendsen-typer køber dem? 

12-11-20 
20:28 Man ødelægger jo et helt natura 2000 område ved navns- 
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12-11-20 
20:28 

hvordan skal vi kunne ramme målet for grøn energi, når tyskerne betaler danske vindmøller at 
stoppe, hver gang det blæser. ? 

12-11-20 
20:30 

Hvor forpligtende er aftalen med SEP Nord for kommunen - af de forventede 253 møller hvor 
mange skal kommunen opføre?? 

12-11-20 
20:30 

Vil man i miljøundersøgelsen også tage hensyn til når de røde natlamper tændes og den 
visualisering 

12-11-20 
20:30 

Vil der ved det nye projekt komme samme røde lys fra vindmøllerne, som man ser ved de 
vindmøller, der står længere vest på mellem Hornum og Vester Hornum? 

12-11-20 
20:31 

Kan man forestille sig, at det bliver taget møller ud af projektet? Eller går man kun med 
projektets 6 oprindeligt planlagte møller hele vejen? 

12-11-20 
20:31 Mike: Spørg ind til den røde glente, for den er der. 

12-11-20 
20:32 

Bør ikke alle de eksisterende møller i området fjernes for at undgå at et visuelt uheldigt 
indtryk og for at undgå at naboer får støj fra begge sider 

12-11-20 
20:35 Det der siges mht lys passer simpelthen ikke - det er rødt kraftig lys 

12-11-20 
20:36 hvem er han? 

12-11-20 
20:36 

Vil I venligst informere om at vi kan de selvsamme lys fra møllerne i Hornum. 8 kilometer 
væk... 

12-11-20 
20:37 

Vil det sige, at de røde lys vil være væsentligt svagere end de lys, der er på møllerne i Hornum 
(som ses tydeligt på meget lang afstand)? 

12-11-20 
20:40 

Henrik Kruse udtalte for få dage siden at CO2 regnskabet kun tæller med et sted nu hører vi at 
det kan tælle med flere steder, hvad er fup og fakta her?? 

12-11-20 
20:41 

Kunne man forstille sig at man kunne lave en alternativ placering vest for Overlade som 
rimeligvis er et mindre naturskønt område? 

12-11-20 
20:42 

Der er blevet sagt af August at der ikke tages referat, men du Mike siger at spørgsmålene 
bliver taget med - med til hvem?? Byrådet 

12-11-20 
20:48 

Hvilke erfaringer har HOFOR med investeringer i energiparker med Vindmøller, solceller og 
biogas ? 

12-11-20 
20:48 

HVor meget større forventer man at netudbygningen skal være, for at man kan honorerer 
kravene om 2030 og 2050 målene? 

12-11-20 
20:49 

ALLE kæmpe vindmøller står stille fra Løgstør til Hobro når det blæser. så ikke kun i vest 
Jylland ! 

12-11-20 
20:50 Så kom der lyd på! 20:50! Flot! 

12-11-20 
20:53 Kan man købe anparter i en af de 6 møller? 

12-11-20 
20:53 De huse i køber fri, forventer i at folk bliver i Vesthimmerland 

12-11-20 
20:54 Hvad er forskellen på Bjørnstrup og Malle? Hvorfor blev Malle projektet lukket? 

12-11-20 
20:54 Nyt borger møde til, i fordrejer sandheden 

12-11-20 
20:55 

Hvordan synes borgmesteren om måden man afholder mødet på ? Er det en ok måde over for 
den ældre befolkning ? 

12-11-20 
20:55 Hvad koster det at søge værdi tap 
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12-11-20 
20:55 Værditab er 8 uger HANS 

12-11-20 
20:56 Hva koster det at søge værdi tab 

12-11-20 
20:58 

Stor tak for en fin debat, og alting fungerede fint. Tak for gode spørgsmål og fyldestgørende 

svar 👏�👍� 
12-11-20 

20:58 
HVEM ER KIM? 
han er ikke blevet introduceret 

12-11-20 
20:59 Det handler om økonomi- og ikke CO2 udledning, det handler om landbrug. 

12-11-20 
20:59 Hvis man ikke kan købe anparter - tager KBH så hele skatteindtægten af fortjenesten 

12-11-20 
21:00 Kan man se hvor mange der deltager online ? 

12-11-20 
21:00 hvor mange deltager i mødet. 

12-11-20 
21:01 Burde man så ikke vente Per? Alle er lukket ned, så,jeg tænker at det ikke er OK! 

12-11-20 
21:01 det har været en fin måde at afvikle mødet på . 

12-11-20 
21:02 I skal bare stille Kruse og Anne Marie Holm i spidsen for det. Så falder det til jorden! 

12-11-20 
21:02 Hvor mange var med virtuelt ?????? 

12-11-20 
21:02 Tak for et fint og oplysende møde 

12-11-20 
21:03 Kan man ikke sætte vindmøllerne op ved borgmesteren selv. 
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Fra: August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST B]

Til: 'Christian Achermann' [cha@urland.dk];'hama@hofor.dk' [hama@hofor.dk]
Sendt dato: 19-11-2020 14:52
Modtaget
Dato: 19-11-2020 14:52

Vedrørende: Gense borgermødet

Hej med jer,
 
Skulle I have interesse i at gense borgermødet, så ligger det nu tilgængeligt her: www.vesthimmerland.dk/fordebat.
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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8057157#0 - Gense borgermødet



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

Til: 'Christian Achermann' [cha@urland.dk];'hama@hofor.dk' [hama@hofor.dk]
Sendt dato: 23-11-2020 13:50
Modtaget Dato: 23-11-2020 13:50
Vedrørende: Høringssvar
Vedhæftninger: Høringssvar fordebat.zip

Hej med jer,
 
 
Hermed fremsendes alle høringssvar.
 
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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8059488#0 - Høringssvar


