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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 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 08-11-2020
8046779#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 10-11-2020
8047274#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 10-11-2020
8047396#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 10-11-2020
8047953#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 10-11-2020
8052473#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 11-11-2020
8049212#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 11-11-2020
8050210#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 12-11-2020
8052469#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 16-11-2020
8053611#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 16-11-2020



8053612#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 16-11-2020
8054631#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 17-11-2020
8057157#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 19-11-2020
8059488#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 23-11-2020
8096382#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 08-01-2021
8097192#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 08-01-2021
8099751#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 12-01-2021
8111889#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 12-01-2021
8099756#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 12-01-2021
8106478#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 19-01-2021
8111848#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 21-01-2021
8111843#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 22-01-2021
8111872#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 22-01-2021
8111884#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 22-01-2021
8114844#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 26-01-2021
8114871#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 26-01-2021
8119275#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 01-02-2021
8122082#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 03-02-2021
8122139#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 03-02-2021
8126789#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 08-02-2021
8127161#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 08-02-2021
8131690#0 SV Spørgsmål vedr. Bjørnstrup-møller 01.02.20-A00-1-20 08-02-2021
8136821#0 VS Spørgsmål vedr. Bjørnstrup-møller - ØKU punkt 41 01.02.20-A00-1-20 08-02-2021
8127509#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 08-02-2021
8127510#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 08-02-2021
8132126#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 11-02-2021

8131252#0

Dagsordenspunkt Igangsætningssag - Planlægning for
vindmølleprojekt ved Bjørnstrup behandlet på mødet 10.
februar 2021 kl. 1500 (Virtuelt) i Økonomiudvalget
(2021).docx

01.02.20-A00-1-20 11-02-2021

8131375#0 Oversigt over indsigere til fordebat 6 1 m adrbeskyt. 01.02.20-A00-1-20 11-02-2021
8131467#0 Hørringssvar_samlet 2 - m adrbeskyt -NY 01.02.20-A00-1-20 11-02-2021
8133448#0 Udpegning af vindmølleområder 01.02.20-A00-1-20 15-02-2021
8151837#0 Bilag til den politiske behandling - Bjørnstrup-møllerne 01.02.20-A00-1-20 15-02-2021
8135441#0 Buffer på 68m om møllerne 01.02.20-A00-1-20 17-02-2021

8136798#0 Vindmøller ved Bjørnstrup, altal beboer i 3 zoner - svar på 4
supplerende spørgsmål 01.02.20-A00-1-20 17-02-2021

8136710#0 Spørgsmål om arealstørrelse - vindmøller i Bjørnstrup 01.02.20-A00-1-20 18-02-2021
8141064#0 Spørgsmål om arealstørrelse - vindmøller i Bjørnstrup 01.02.20-A00-1-20 18-02-2021

8137766#0
Dagsordenspunkt Igangsætningssag - Planlægning for
vindmølleprojekt ved Bjørnstrup behandlet på mødet 18.
februar 2021 kl. 1600 (Virtuelt ) i Byrådet (2021).docx

01.02.20-A00-1-20 19-02-2021

8139833#0 VS Udkast - brev til byrådet 01.02.20-A00-1-20 23-02-2021
8155748#0 VS Ansøgning om 6 vindmøller ved Bjørnstrup 01.02.20-A00-1-20 24-02-2021
8141065#0 Re Spørgsmål om arealstørrelse - vindmøller i Bjørnstrup 01.02.20-A00-1-20 24-02-2021
8144326#0 Dagsorden til møde om vindmølleplanlægning 01.02.20-A00-1-20 01-03-2021
8144630#0 SV Bjørnstrup Møllerne 01.02.20-A00-1-20 02-03-2021
8146960#0 Referat fra møde 01.02.20-A00-1-20 04-03-2021
8155750#0 SV Referat fra møde 01.02.20-A00-1-20 05-03-2021
8148639#0 Referat møde med HOFOR-Urland2-3-2021 01.02.20-A00-1-20 05-03-2021

8150885#0 Udkast til scopingafgrænsningsnotat og tidsplan for
vindmøller ved Bjørnstrup 01.02.20-A00-1-20 08-03-2021

8150886#0 1813_Scopingnotat_HOFOR_udkast.pdf 01.02.20-A00-1-20 08-03-2021
8150887#0 HOFOR Udkast til tidsplan.pdf 01.02.20-A00-1-20 08-03-2021
8150870#0 Vindmøller Bjørnstrup Drøftelse af scoping og tidplan 01.02.20-A00-1-20 08-03-2021
8151122#0 Kontakoplysning til Vesthimmerlands Museum 01.02.20-A00-1-20 08-03-2021
8153299#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-20 09-03-2021
8155741#0 Notat Drøftelse af udkast til tidsplan og afgrænsningsnotat 01.02.20-A00-1-20 11-03-2021



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

8044908#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8046779#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8047274#0



Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8047396#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8047953#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8052473#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8049212#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8050210#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8052469#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8053611#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8053612#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8054631#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8057157#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8059488#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8096382#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8097192#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8099751#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8111889#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8099756#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8106478#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8111848#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8111843#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8111872#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8111884#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8114844#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8114871#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8119275#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode



8122082#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8122139#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8126789#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8127161#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8127509#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8127510#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8132126#0
Indeholder personfølsom data

8153299#0
Det er et internt arbejdsdokument. Tidsplan vil blive tilgængelig når den er godkendt.



Fra: Christian Achermann [cha@urland.dk]

Til: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk];Ole Helk
[oleh@vesthimmerland.dk]

Cc: Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk];Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk];Emilie Sonne Uhlott
[esu@urland.dk]

Sendt dato: 08-02-2021 11:49
Modtaget Dato: 08-02-2021 11:51
Vedrørende: SV: Spørgsmål vedr. Bjørnstrup-møller
Vedhæftninger: 1813_Spørgsmål fra T&M_C.docx

Kære Kim, Ole og Henrik,
 
Jeg sender vores bemærkninger, som et sammendrag af HOFOR og Urlands bidrag, til udvalgets spørgsmål.
 
Vi håber, det giver jer svar – ellers er I meget velkomne til at vende tilbage.
 
 
Mvh
 

Christian Achermann
Projektchef, Land

Tlf.: 29 80 77 93 | cha@urland.dk 
 
LogoX60pix_ti l -mai l

Urland Aps. | Otto Busses  Vej  5, 2. sa l . | 2450 København SV | www.urland.dk
 
 
 
Fra: Kim Stadsvold <kst@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 5. februar 2021 12:27
Til: Christian Achermann <cha@urland.dk>
Cc: Henrik Kruuse <kru@vesthimmerland.dk>; Ole Helk <oleh@vesthimmerland.dk>
Emne: Spørgsmål vedr. Bjørnstrup-møller
 
Hej Christian
Jf. vores snak tidligere på ugen.
Vil du så sende Jeres udtalelse/svar på de 4 spørgsmål
 
Kommunaldirektør Henrik Kruuse - kru@vesthimmerland.dk   og
Direktør Ole Helk – oleh@vesthimmerland.dk
 
 
Jeg er nemlig på ferie i næste uge og først retur fra næste fredag
 
Med venlig hilsen

Kim Stadsvold
Seniorplanlægger
Team Plan

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7129
2932 4703 

kst@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

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

 - Spørgsmål til projektet fra Teknik- & Miljøudvalget, februar 2021 

 

Hvilke konsekvenser vil det få for projektet, hvis det lovmæssige afstandskrav for møllerne hæves fra 600 
meter til 900 meter? 

HOFOR har ikke aftaler om opkøb med de ejendomme, der ligger på 600-900 meters afstand. Hvis der med 
spørgsmålet menes, at alle boliger indenfor 900 meter skal nedlægges, ligesom det er gældende i dag 
indenfor 600 meter, så vil det reelt være at give alle de 19 boligejere mellem 600 og 900 meter afstand af 
projektet en vetoret mod projektet. 

Det bemærkes, at da naboer fra 600-900 meters afstand fra nærmeste vindmølle allerede er omfattet af en 
salgsoption i henhold til VE-Loven, er denne mulige omkostning allerede indregnet som en del af 
projektøkonomien.  

Et sådant krav vil dog have andre væsentlige komplikationer. Som nævnt har bygherre ikke aftaler om 
opkøb med de ejendomme, der ligger på 600-900 meters afstand. Opkøb og nedlæggelse af disse 
ejendomme vil umiddelbart kun kunne sikres via en kommunal ekspropriation. For det andet har flere 
naboer i denne zone givet udtryk for, at de ønsker at blivende i området. Dette ønske vil ikke kunne 
opfyldes. For det tredje giver VE-loven en række fordele til omkringboende naboer, som helt bortfalder, 
hvis ejendommene nedlægges. Det omfatter en salgsoption, som giver naboen en frivillig mulighed for 
enten at blive boende eller sælge, og ved ønske om salg er bygherren forpligtet til at opkøbe ejendommen 
til den faktiske markedspris som fastsættes af Taksationsmyndigheden Udover salgsoptionen er fordelene 
også en mulig værditabserstatning, hvis ejendommen skønnes at miste værdi, samt en bonusordning som 
et fast, årligt tilskud til husstanden.  

Der er ingen af de naboer, HOFOR har besøgt, som har udtrykt sig negativt over for den mulighed 
salgsoptionen giver dem, og generelt oplever HOFOR hos de nærmeste naboer en ærlig interesse for at 
høre nærmere om VE-ordningerne. Samlet set vil naboer indenfor 600-900 meters afstand af nærmeste 
vindmølle i vores optik blive betydeligt ringere stillet end i dag, hvis afstandskravet øges.  

 

Hvilke konsekvenser vil det få, hvis det kompensationsberettigede afstandskrav hæves fra 900 meter til 
1200 meter? 

Hvis der med det ’kompensationsberettigede afstandskrav’ menes det, som i VE-Loven betegnes som en 
VE-bonus, så er svaret, at alle naboer op til 1200 meter allerede er omfattet af denne. Det medfører, at 
naboer indenfor 1200 meter vil modtage en årlig skattefri produktionsafhængig bonusudbetaling - 
svarende til ca. 6.500 kr./år jf. Energistyrelsens beregningsmetode.  

Hvis der med det ’kompensationsberettigede afstandskrav’ menes værditabsordningen, så er der ikke 
noget øvre loft for, i hvor stor afstand man som nabo til projektet kan søge om værditab. Den eneste 
forskel ligger i betaling på 4000 kr. for administrative omkostninger, som refunderes hvis man får tilkendt 
værditab. Det bemærkes, at forholdene er reguleret af VE-Loven, under Energistyrelsen, og 
Vesthimmerland Kommune kan ikke, med ændrede afstandskrav eller andet, ændre på reglerne for 
værditab. 
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Hvis der med det ’kompensationsberettigede afstandskrav’ menes en salgsoption, så er svaret, at projektet 
i så fald ikke kan gennemføres, da projektets økonomi ikke kan bære mulige opkøb af ejendomme i så stort 
et antal. 

 

Hvilke konsekvenser vil det få, hvis alle tre møller ved Gundestrup nedtages?   

Hvis dette opstilles som krav, vil projektet som udgangspunkt ikke kunne gennemføres. Bygherre har en 
aftale om køb af den nordligste af de tre vindmøller men ikke de to øvrige. Opkøb og nedlæggelse af de to 
øvrige vindmøller vil umiddelbart kun kunne sikres via en kommunal ekspropriation. Det bemærkes, at de 
to resterende møller har en alder, som gør, at de forventeligt alligevel bliver nedtaget inden for en meget 
overskuelig årrække. 

 

Har HOFOR opkøbt ejendommene med henblik på videresalg eller nedrivning? 

For alle ejendomme indenfor 600 meter, er der indgået betingede købsaftaler. Disse ejendomme vil blive 
nedrevet, fjernet og arealerne vil blive reetableret til landbrugsmæssig drift. Hvis der er lokal interesse for 
at anvende bygningsanlæg til fortsat erhverv, landbrug eller andet, vil HOFOR være positiv overfor dette. 

For ejendomme mellem 600-900 meter, som bygherre skal opkøbe gennem salgsoptionen gælder 
tilsvarende, at de som udgangspunkt vil blive kondemneret og arealerne reetableret til landbrugsjord. I det 
tilfælde, at nogle af de blivende naboer har kendskab til venner/bekendte, der kunne have interesse i at 
opkøbe en bolig, så vil HOFOR af hensyn til lokalområdets sammenhængskraft være positiv over for en 
dialog herom.  
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Kære alle
 
Hermed svar fra Urland (ansøgers  rådgiver) på de spørgsmål, som Teknik- og Miljøudvalget stillede i forbindelse med behandling af sagen
om ”Igangsætningssag – Planlægning for vindmølleprojekt ved Bjørnstrup”.
 
Sagen behandles på Økonomiudvalget d. 10. februar 2021 – og notatet her tilknyttes som bilag på punktet – og til efterfølgende
behandling i Byrådet.
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

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

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Kære Kim, Ole og Henrik,
 
Jeg sender vores bemærkninger, som et sammendrag af HOFOR og Urlands bidrag, til udvalgets spørgsmål.
 
Vi håber, det giver jer svar – ellers er I meget velkomne til at vende tilbage.
 
 
Mvh
 

Christian Achermann
Projektchef, Land

Tlf.: 29 80 77 93 | cha@urland.dk 
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Hej Christian
Jf. vores snak tidligere på ugen.
Vil du så sende Jeres udtalelse/svar på de 4 spørgsmål
 
Kommunaldirektør Henrik Kruuse - kru@vesthimmerland.dk   og
Direktør Ole Helk – oleh@vesthimmerland.dk
 
 
Jeg er nemlig på ferie i næste uge og først retur fra næste fredag4
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Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
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Vindmøller ved Bjørnstrup 

 - Spørgsmål til projektet fra Teknik- & Miljøudvalget, februar 2021 

 

Hvilke konsekvenser vil det få for projektet, hvis det lovmæssige afstandskrav for møllerne hæves fra 600 
meter til 900 meter? 

HOFOR har ikke aftaler om opkøb med de ejendomme, der ligger på 600-900 meters afstand. Hvis der med 
spørgsmålet menes, at alle boliger indenfor 900 meter skal nedlægges, ligesom det er gældende i dag 
indenfor 600 meter, så vil det reelt være at give alle de 19 boligejere mellem 600 og 900 meter afstand af 
projektet en vetoret mod projektet. 

Det bemærkes, at da naboer fra 600-900 meters afstand fra nærmeste vindmølle allerede er omfattet af en 
salgsoption i henhold til VE-Loven, er denne mulige omkostning allerede indregnet som en del af 
projektøkonomien.  

Et sådant krav vil dog have andre væsentlige komplikationer. Som nævnt har bygherre ikke aftaler om 
opkøb med de ejendomme, der ligger på 600-900 meters afstand. Opkøb og nedlæggelse af disse 
ejendomme vil umiddelbart kun kunne sikres via en kommunal ekspropriation. For det andet har flere 
naboer i denne zone givet udtryk for, at de ønsker at blivende i området. Dette ønske vil ikke kunne 
opfyldes. For det tredje giver VE-loven en række fordele til omkringboende naboer, som helt bortfalder, 
hvis ejendommene nedlægges. Det omfatter en salgsoption, som giver naboen en frivillig mulighed for 
enten at blive boende eller sælge, og ved ønske om salg er bygherren forpligtet til at opkøbe ejendommen 
til den faktiske markedspris som fastsættes af Taksationsmyndigheden Udover salgsoptionen er fordelene 
også en mulig værditabserstatning, hvis ejendommen skønnes at miste værdi, samt en bonusordning som 
et fast, årligt tilskud til husstanden.  

Der er ingen af de naboer, HOFOR har besøgt, som har udtrykt sig negativt over for den mulighed 
salgsoptionen giver dem, og generelt oplever HOFOR hos de nærmeste naboer en ærlig interesse for at 
høre nærmere om VE-ordningerne. Samlet set vil naboer indenfor 600-900 meters afstand af nærmeste 
vindmølle i vores optik blive betydeligt ringere stillet end i dag, hvis afstandskravet øges.  

 

Hvilke konsekvenser vil det få, hvis det kompensationsberettigede afstandskrav hæves fra 900 meter til 
1200 meter? 

Hvis der med det ’kompensationsberettigede afstandskrav’ menes det, som i VE-Loven betegnes som en 
VE-bonus, så er svaret, at alle naboer op til 1200 meter allerede er omfattet af denne. Det medfører, at 
naboer indenfor 1200 meter vil modtage en årlig skattefri produktionsafhængig bonusudbetaling - 
svarende til ca. 6.500 kr./år jf. Energistyrelsens beregningsmetode.  

Hvis der med det ’kompensationsberettigede afstandskrav’ menes værditabsordningen, så er der ikke 
noget øvre loft for, i hvor stor afstand man som nabo til projektet kan søge om værditab. Den eneste 
forskel ligger i betaling på 4000 kr. for administrative omkostninger, som refunderes hvis man får tilkendt 
værditab. Det bemærkes, at forholdene er reguleret af VE-Loven, under Energistyrelsen, og 
Vesthimmerland Kommune kan ikke, med ændrede afstandskrav eller andet, ændre på reglerne for 
værditab. 
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Hvis der med det ’kompensationsberettigede afstandskrav’ menes en salgsoption, så er svaret, at projektet 
i så fald ikke kan gennemføres, da projektets økonomi ikke kan bære mulige opkøb af ejendomme i så stort 
et antal. 

 

Hvilke konsekvenser vil det få, hvis alle tre møller ved Gundestrup nedtages?   

Hvis dette opstilles som krav, vil projektet som udgangspunkt ikke kunne gennemføres. Bygherre har en 
aftale om køb af den nordligste af de tre vindmøller men ikke de to øvrige. Opkøb og nedlæggelse af de to 
øvrige vindmøller vil umiddelbart kun kunne sikres via en kommunal ekspropriation. Det bemærkes, at de 
to resterende møller har en alder, som gør, at de forventeligt alligevel bliver nedtaget inden for en meget 
overskuelig årrække. 

 

Har HOFOR opkøbt ejendommene med henblik på videresalg eller nedrivning? 

For alle ejendomme indenfor 600 meter, er der indgået betingede købsaftaler. Disse ejendomme vil blive 
nedrevet, fjernet og arealerne vil blive reetableret til landbrugsmæssig drift. Hvis der er lokal interesse for 
at anvende bygningsanlæg til fortsat erhverv, landbrug eller andet, vil HOFOR være positiv overfor dette. 

For ejendomme mellem 600-900 meter, som bygherre skal opkøbe gennem salgsoptionen gælder 
tilsvarende, at de som udgangspunkt vil blive kondemneret og arealerne reetableret til landbrugsjord. I det 
tilfælde, at nogle af de blivende naboer har kendskab til venner/bekendte, der kunne have interesse i at 
opkøbe en bolig, så vil HOFOR af hensyn til lokalområdets sammenhængskraft være positiv over for en 
dialog herom.  
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41. Igangsætningssag - Planlægning for vindmølleprojekt ved 
Bjørnstrup 

Punktoplysninger 

Sagsnr.:  01.02.20-A00-1-20 
Sagsbeh.: August Bo Skovmand Larsen 

Resumé 

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en konkret ansøgning om at opstille seks 
vindmøller med en total højde på op til 150 meter per styk i tilknytning til 
rammeområde "301- Vindmølleområde Bjørnstrup". Økonomiudvalget besluttede den 
21. oktober 2020 at igangsætte en fordebat, der havde til formål at indkalde idéer og 
forslag til: 

1. indhold, omfang og alternativer til en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete 
projekt (VVM) 

2. opmærksomhedspunkter og indhold til et kommuneplantillæg 
I denne sagsfremstilling fremlægges de indkomne høringssvar til politisk behandling. 
Derudover skal der træffes beslutning om, hvorvidt planlægningen for opstilling af 
vindmøller i benævnte rammeområde skal igangsættes. 

Baggrund 

Vesthimmerlands Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, 
programmer og konkrete projekter (VVM), modtaget en projektansøgning fra HOFOR 
a/s for seks vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter samt serviceveje og 
tekniske anlæg i form af jordkabler og transformatorer. 

Projektet ønskes placeret i tilknytning til rammeområde "301 - Vindmølleområde 
Bjørnstrup". Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til opstilling af minimum tre 
vindmøller på række med en totalhøjde på minimum 125 meter og maksimum 150 
meter. Udformningen af det konkrete vindmølleprojekt vil medføre, at den 
eksisterende planramme samt støjkonsekvenszone skal revideres og udvides.  

 

Krav om miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (VVM) 

HOFOR a/s fremsendte den 26. maj 2020 en VVM-anmeldelse på et vindmølleprojekt i 
tilknytning til kommuneplanramme "301 - Vindmølleområde Bjørnstrup". Det 
vurderes, at projektets samlede miljøpåvirkning har et sådant omfang, at det 
automatisk medfører krav om miljøvurdering. 
 
Krav om ny planlægning 
Bilag "Bjørnstrup_KORT_opstilling og vindmølleområde" viser på et kortudsnit, hvor 
møllerne ønskes placeret. Som det fremgår af bilaget, kan projektet kun realiseres, 
hvis arealudpegningen for rammeområde "301 Vindmølleområde Bjørnstrup" justeres 
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og udvides. I henhold til retningslinje 2.2.1, Kommuneplan 2017 gives der mulighed 
for at udvide udlagte vindmølleområder for at imødekomme konkrete projektønsker. 

"Et udlagt vindmølleområde kan udvides, ved f.eks. nedlæggelse af boliger. Det vil 
være en konkret vurdering ved hvert projekt i forhold til de eksisterende møller i og 
omkring vindmølleområdet. Ved udvidelse af et vindmølleområde, skal nedenstående 
arealkriterier respekteres: 

 Afstandskrav til boliger 
 Indflyvningszone til Aars lufthavn 
 Fund og fortidsminder 
 Fredede områder 
 Fredskov 
 Kirkebyggelinje 
 Strandbeskyttelse 
 Natura 2000 (fuglebeskyttelse, habitatområde, vand og naturplaner 2013) 
 Særligt værdifulde landskaber 
 Større sammenhængende landskaber 
 Værdifulde kulturmiljøer 
 Kystnærhedszonen" 

 
En udvidelse af rammeområde "301 - Vindmølleområde Bjørnstrup" vil medføre, at 
der skal vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017. Tillægget vil udelukkende medføre 
en ændring i rammens arealudpegning. De eksisterende bestemmelser videreføres.  

Jf. planlovens § 13, stk. 2 skal en lokalplan tilvejebringes, før der kan gennemføres 
større udstykning eller større bygge- eller anlægsarbejde, og i øvrigt når det er 
nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. En realisering af projektet vil 
dermed kræve, at der vedtages en lokalplan. 

 
Fordebat 
Fra den 26. oktober 2020 til den 22. november 2020 har der været afholdt fordebat. 
Grundet COVID-19 restriktioner blev det traditionelle offentlige debatmøde afviklet i et 
nyt online format den 12. november 2020. Mødet blev udsendt som et livestream, 
hvor der blev informeret om kommunens generelle vindmølleplanlægning og det 
konkrete projekt. Derudover blev der svaret på spørgsmål, som alle "seere" havde 
mulighed for at sende ind, via en chatfunktion, gennem hele mødets forløb. 271 
forskellige digitale enheder åbnede op for livestreamingen og ca. 150 enheder havde 
streamingen åben ad gangen. 
I løbet af fordebatten har Vesthimmerlands Kommune modtaget 78 høringssvar som 
fordeler sig over 70 forskellige husstande og interesseorganisationer samt 1 
høringssvar, som blev indsendt ca. en uge efter fordebattens ophør. I tilknytning til 
fordebatten er der vedlagt en række bilag: 
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 Bilag "Debatoplæg" 
 Bilag "Oversigt over indsigere til fordebat" (Lukket) 
 Bilag "Kortoversigt over indsigere"  
 Bilag "Høringssvar samlet" (Lukket) 
 Bilag "Høringssvar samlet (Anonymiseret)" 
 Bilag "Resumé af og kommentarer til hørringssvar"  

 
Som det fremgår ovenfor, er der 2 bilag som lukkede bilag og dermed ikke offentligt 
tilgængelige. Dette skyldes, at offentligt materiale grundet GDPR skal være 
anonymiseret. 

Bortset fra enkelte positive tilkendegivelser, gives der på tværs af høringssvarene 
udtryk for en generel lokal modstand mod vindmølleprojektet. I høringssvarene er de 
mest fremtrædende temaer: 

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

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

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

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

 At projektet vil medføre negative helbredsmæssige konsekvenser for såvel 
mennesker som dyr. 

 At det ikke er gennemskueligt, hvilket incitament Vesthimmerlands Kommune 
har for at lade HOFOR opstille vindmøller i Vesthimmerland. 

 At Vesthimmerlands Kommune producerer nok vedvarende energi med den 
nuværende kapacitet. 

Forventet konsekvens 

En realisering af projektet vil på den ene side bidrage positivt til den grønne omstilling 
samt til Vesthimmerlands Kommunes energiregnskab. På den anden side vil 
vindmøllerne få en indvirkning på det omkringliggende miljø. 
 
Grøn omstilling 
Ifølge PlanEnergis nyeste energiregnskaber, basseret på 2018-tal, har 
Vesthimmerlands Kommune et samlet energiforbrug på 5.744 TJ/år. I 2018 bestod 
47,7 % af det samlede energiforbrug i Vesthimmerlands Kommune af vedvarende 
energi. Siden 2018 er der i Vesthimmerlands Kommune opstillet 9 nye vindmøller ved 
Thorupsletten samt etableret et biogasanlæg, der hver især bidrager til at hæve 
andelen af vedvarende energi i Vesthimmerland. Med afsæt i PlanEnergis 
energiregnskab og standardproduktionstal fra lignende biogasanlæg og 
vindmølletyper, er disse to VE-anlæg estimeret til at forhøje den samlede vedvarende 
energiandel for Vesthimmerlands Kommune med ca. 16 %. Det kan derfor med 
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rimelighed antages, at vedvarende energi udgør noget der ligner 64 % af det samlede 
energiforbrug i Vesthimmerlands Kommune. 

Det ansøgte mølleprojekt ved Bjørnstrup, har administrationen estimeret til at 
producere ca. 307 TJ/år, hvilket vil svare til at forhøje andelen af den vedvarende 
energi, i kommunens samlede energiforbrug, med yderligere 5 %. 
 
Lokal påvirkning 
Som allerede nævnt ovenfor, udtrykkes der i de mange høringssvar en del 
bekymringer for, hvordan ansøgte projekt vil påvirke det omkringliggende miljø. Dette 
er ganske forståeligt, idet 6 vindmøller af 150 meters højde vil påvirke det 
omkringliggende miljø i en væsentlig grad. Derfor stilles der også krav om, at der som 
forudsætning for en realisering af projektet skal godkendes en miljøvurdering af 
projektet (VVM). Formålet med miljøvurdering af projekter er, at der under 
inddragelse af offentligheden tages hensyn til planer, programmer og projekters 
sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske 
mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, 
vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, ressourceeffektivitet og det indbyrdes 
forhold mellem disse faktorer. 

Miljøkonsekvensrapporten belyser de væsentlige miljøkonsekvenser og gør det muligt 
på den baggrund at stille vilkår til projektets udformning, så negative 
miljøkonsekvenser så vidt muligt undgås. Dermed er det muligt at få overvejelser om 
miljø ind i den politiske beslutningsproces og få reduceret miljøpåvirkningen. Som det 
også fremgår af bilag 6, har de mange høringssvar i høj grad været med til at belyse, 
hvad miljørapporten skal indeholde. 
 
Administrationens vurdering 
Byrådet besluttede med vedtagelse af Kommuneplan 2017 at udlægge rammeområde 
"301 - Vindmølleområde Bjørnstrup" som nyt vindmølleområde med mulighed for at 
opstille minimum 3 vindmøller. Udpegningen af rammeområde 301 er sket på 
baggrund af en screening, hvor der er blevet set på: 

 restriktive arealbegrænsninger for vindmøller 
 afstandsbuffere til helårs- og fritidsboliger, samt 
 om landskabet har robusthed til, at der kan stå minimum 3 vindmøller på 

række. 
 
Det fremgår af planlovens § 12, at: "Kommunalbestyrelsen skal virke for 
kommuneplanens gennemførsel".  

I deres høringssvar (høringssvar nr. 62) argumenterer DN dog for, at det konkrete 
projekt vil påkræve ny planlægning, der afviger fra den gældende planlægning i en 
sådan grad, at planlovens § 12 ikke længere gør sig gældende. Det påpeges, at 
rammeområdets arealudpegning vil ændres fra en øst-vestgående retning til en nord-
syd gående retning, hvilket DN korrekt påpeger, vil medføre en større visuel 
påvirkning fra Navnsø. Samtidig påpeges det, at projektet vil medføre en væsentlig 
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udvidelse af rammeområdet. Disse forhold vil være valide argumenter for ikke at 
igangsætte planlægningen. 
 
Det er administrationens vurdering at uanset, hvor man placere vindmøller på 150 
meters højde, vil de altid have en stor visuel effekt på deres omgivelser. Som en del 
af miljøvurderingen af projektet vil det skulle afdækkes, om landskabet er 
tilstrækkeligt robust til, at der kan opstilles 6 vindmøller i en nord-syd gående retning. 
Administrationen medgiver, at en udvidelse af vindmølleområdet vil have en større 
lokal visuel påvirkning på omgivelserne. For kommunen som helhed vil det derimod 
have en mindre visuel effekt at samle møllerne i større vindmølleområder, frem for at 
etablere flere små vindmølleprojekter med 3-4 vindmøller. 

Derfor ønsker administrationen at fremhæve, at det konkrete projekt ønskes opført i 
tilknytning til et område udlagt til vindmølleplanlægning i Kommuneplanen, og 
projektet vurderes at kunne overholde de fastsatte afstandskrav til naboer samt de 
fastsatte grænseværdier, der skal beskytte naboer mod gener fra bl.a. støj og 
skyggekast. Set i dette lys er det administrationens vurdering, at en beslutning om 
ikke at igangsætte planlægning for det konkrete projekt, vil være i strid med 
Kommunens Plan- og Bæredygtighedsstrategi. Heri står der: "Planlægning af store 
vindmøller og arbejdet med husstandsvindmøller og solcelleanlæg sikrer bæredygtige 
energiproduktive elementer. Anlæggene er båret af det private initiativ, men 
kommunen støtter i videst mulig omfang initiativerne." (se side 29 i Bilag "Plan- og 
bæredygtighedsstrategi 2018-2022). 

Desuden traf Byrådet den 27. august 2020 et par beslutninger, der signalerer en stor 
vilje til at tage ansvar i forhold til den grønne omstilling: 

1. 
 
Byrådet godkendte en fælles Nordjysk målsætning om, at Nordjylland som 
region skal have en CO2 neutral energi- og transport sektor i 2040.  

2. 
 
Byrådet besluttede, at Vesthimmerlands Kommune skulle søge optag i DK2020. 
Vesthimmerlands Kommune er sidenhen blevet optaget i DK2020 projektet, og 
Byrådet har afsat midler til at ansætte en projektleder i 3 år til at udarbejde en 
ambitiøs klimahandleplan for Vesthimmerlands Kommune.  

 
Administrationen anbefaler derfor, at planlægning for vindmølleprojektet ved 
Bjørnstrup igangsættes. 

Organisering og kommunikation 

Ingen bemærkninger.  
 

Lovgrundlag 
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Planloven kapitel 4 og 5. 
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 
projekter (VVM). 
 

Økonomi 

Udgiftsneutral. 
 

Procesplan 

Videre tidsplan for projektet fastlægges først efter der er klarhed om, hvorvidt 
planlægningen skal igangsættes. 
 

Sagen afgøres i 

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. 
 

Administrationen indstiller 

 at udarbejdelse af forslag til miljøkonsekvensvurdering, kommuneplantillæg og 
lokalplan igangsættes, og 

 at bilaget "Resumé og behandling af høringssvar" med administrationens 
behandling af høringssvar godkendes, og udsendes som svar til alle indsigere. 

 
 
Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. februar 2021, pkt. 18: 

Fraværende: Anders Kjær Kristensen. 
 
Administrationens indstilling anbefales godkendt. 
I den videre sagsbehandling ønsker Teknik- og Miljøudvalget belyst 
- hvilke konsekvenser vil det få for projektet, hvis det lovmæssige afstandskrav for 
møllerne hæves fra 600 meter til 900 meter? 
- hvilke konsekvenser vil det få, hvis det kompensationsberettigede afstandskrav 
hæves fra 900 meter til 1200 meter? 
- hvilke konsekvenser vil det få, hvis alle tre møller ved Gundestrup nedtages? 
- om HOFOR har opkøbt ejendommene med henblik på videresalg eller nedrivning. 
 
Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 10. februar 
2021: 
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Efter Teknik- og Miljøudvalgets beslutning med anmodning om besvarelse af 4 
spørgsmål vedrørende projektøkonomi har forvaltningen anmodet HOFOR om 
besvarelse af disse spørgsmål. 
 
Besvarelse forventes at foreligge senest til Økonomiudvalgets møde. 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. februar 2021 

Fraværende: Ingen 
 
Et flertal bestående af Kurt Friis Jørgensen, Svend Jørgensen, Signe Nøhr og Per Bach 
Laursen anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling til Byrådets godkendelse med 
følgende kommentarer: 

 I forbindelse med planlægningsprocessen ønskes belyst et alternativ, hvor 
vindmøllen tættest på Gundersted By udgår. 

 HOFOR opfordres til at arbejde for at sikre størst muligt lokal opbakning og 
ejerskab til det mulige vindmølleprojekt. 

 Hvis planlægningen medfører, at der opstilles vindmøller, så skal de midler, 
som kommunen modtager fra Grøn pulje, anvendes i nærområdet.  

Theresa Berg Andersen, Doris Lauritzen og Asger Andersen kan ikke anbefale Teknik- 
og Miljøudvalgets indstilling, da de ikke ønsker planlægning igangsat, men en ny 
samlet plan for den fremtidige VE-produktion i Vesthimmerlands Kommune. 
 
Svend Jørgensen og Signe Nøhr ønsker følgende spørgsmål besvaret: 

 Hvor stort et område dækker vindmølleområdet i kommuneplanen, og hvor 
stort et område dækker forslaget til opstilling af nye vindmøller. 

 Hvor mange ejendomme ligger indenfor 600 - 900 m grænsen, og fra 900 - 
1200 m grænsen. 

Bilag 

 Bjørnstrup_KORT_opstilling og vindmølleområde_topografisk kort.pdf 
 Debatoplæg 
 Over indsigere til fordebat 
 Kort over indsigere 
 Hørringssvar_samlet 
 Høringssvar _samlet (Anonymiseret)_rettet 
 Resume og behandling af høringssvar 
 Høringssvar - 62 
 Plan-og-bæredygtighedsstrategi 2018 - 2022 
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 Spørgsmål fra T&M til Urland 
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Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk

 
# Dato Indsiger 

1.  
02-11-
2020 

Annita Hornbjerg 

2. 
03-11-
2020 

Hanne & Carsten Rasmussen 

3.  
07-11-
2020 

Jette & Morten Nielsen 

4. 
08-11-
2020 

Mette & Mogens (Himmerland Camping) 

5. 
10-11-
2020 

Marie Johansen (Aalborg Stift) 

6. 
13-11-
2020 

Grethe & Henrik Andersen 

7.  
13-11-
2020 

Anna Grethe Jensen 

8. 
13-11-
2020 

Karl Lausten 

9. 
14-11-
2020 

Blære og Omegns Beboerforening 

10. 
15-11-
2020 

Janne Jørgensen 

11. 
16-11-
2020 

Michael Rydahl 

12. 
16-11-
2020 

Amalie Theilgaard 

13. 
16-11-
2020 

Jane Kærsgaard Nielsen 

14 
16-11-
2020 

Gitte Brændstrup 

15 
16-11-
2020 

Per Bøgh Jørgensen 

16 
17-11-
2020 

Helge Sørensen 

17 
17-11-
2020 

Gundersted Borgerforening 

18 
17-11-
2020 

Ingrid Marie & Niels Villadsen 

19 
17-11-
2020 

Borger 

20 
17-11-
2020 

Ivan & Lonnie Andersen 

21 17-11- Allan Bandholst Jensen 

 

OVERBLIK OVER 
INDKOMMENDE 
HØRINGSSVAR 

 
 
 

 
 

 
Dato: 23. november 2020 

 
Sagsnr.: 01.02.20-K04-1-20 
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2020 

22 
17-11-
2020 

Kristine Machon Sørensen  

23 
17-11-
2020 

Anne Catrine Boelt Larsen  

24 
18-11-
2020 

Thomas Gregersen  

25 
18-11-
2020 

Ronni Hald 

26 
18-11-
2020 

Martin Gregersen 

27 
19-11-
2020 

Svend Eriksen Andersen 

28 
19-11-
2020 

Dennis Kristensen 

29 
19-11-
2020 

Anders Christensen 

30 
19-11-
2020 

Birger Thomsen 

31 
19-11-
2020 

Olha Chernonkova 

32 
19-11-
2020 

Brian Stephansen 

33 
19-11-
2020 

Mikkel Hansen 

34 
19-11-
2020 

Diana A. Stephansen 

35 
20-11-
2020 

Familien Bisgaard 

36 
20-11-
2020 

Kurt Bøgh 

37 
20-11-
2020 

Bestyrelsen i Gundersteds Købmandsgård 

38 
20-11-
2020 

Claus Bagger 

39 
21-11-
2020 

Michael Søgaard 

40 
21-11-
2020 

Peter Bjerregaard 

41 
21-11-
2020 

Lisbeth K .Nielsen 

42 
21-11-
2020 

Camilla Bøgh Jørgensen og Bo Beyer 

43 
21-11-
2020 

Ole Larsen 

44 
21-11-
2020 

Katrine og Jakob Cæsar Kragh 

45 
21-11-
2020 

Thomas, Jeanette og Anna Olsen + Jasmin Poulsen 
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46 
21-11-
2020 

Mathias Husum Nielsen 

47 
21-11-
2020 

Line Hansen og Nils Warming 

48 
21-11-
2020 Camilla og Tommy Johansen 

49 
21-11-
2020 Gritt Rosenkilde og Kenneth Laursen 

50 
22-11-
2020 

Judith Jacobsen og Karsten Hjorth 

 
22-11-
2020 

Judith Jacobsen og Karsten Hjorth 

 
22-11-
2020 

Judith Jacobsen og Karsten Hjorth 

51 
22-11-
2020 

Nils Arnulf Balto og Lisa Maria Balto 

 
22-11-
2020 

Judith og Karsten 

52 
22-11-
2020 

Sophie K. Andersen  

53 
22-11-
2020 

Andrea Sowade 

54 
22-11-
2020 

Lau Theilgaard 

55 
22-11-
2020 

Kim Christensen 

56 
22-11-
2020 

Erik Andersen 

57 
22-11-
2020 

Jens Jagd 

58 
22-11-
2020 

Heidi og Dennis Strauss 

59 
22-11-
2020 

Mads og Lone Madsen + Søren og Malene Holm 

60 
22-11-
2020 

Poul Jagd 

61 
22-11-
2020 

Ulrik Mark Jensen  

62 
22-11-
2020 

DN Vesthimmerland 

63 
22-11-
2020 

Søren Skriver Andersen 

64 
22-11-
2020 

Karsten Hjorth 

65 
22-11-
2020 

Liselotte og Kjeld Østergaard 

 
22-11-
2020 

Karsten Hjorth 

66 22-11- Steffen Pedersen 
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2020 

67 
22-11-
2020 

Joan og Brian Jakobsen 

68 
22-11-
2020 

Maskinfabrikken REKA 

69 
22-11-
2020 

Jørgen R Pedersen 

70 
22-11-
2020 

Janni Hartmann 

71 
22-11-
2020 

Heidi Steensgaard Jensen 

72 
22-11-
2020 

Karin Hyldgaard Jørgensen 

73 
22-11-
2020 

Michael Søgaard                                                                     

74 
22-11-
2020 

Marianne & Ib Nørlem Kruse 

75 
22-11-
2020 

Skovvænget 16, Gundersted 

76 
22-11-
2020 

Marianne og Martin Rosenberg Thomsen 

77 
22-11-
2020 

Borger 

78 
23-11-
2020 

Torben N. Matzen 

79 
30-11-
2020 

Igor Iagodin & Liuudmilla Stepaiuk 
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1)  

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

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

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

22

8131467#0 - Hørringssvar_samlet 2 - m adrbeskyt -NY



2) 

Gunderstedvej 24 ligger udenfor Gundersted og i lige linie ikke særlig langt fra de eksisterende gamle 
vindmøller på Doverhøjvej. 
Dette medfører en del støjgener - vel også fordi vindmøllerne ikke længere er opdaterede. 
Skyggepåvirkningerne er mest et sommerfænomen. 
Hvis der også skal være møller få hundrede meter ved siden af os, kan det godt blive en blandet fornøjelse 
at bo her, og vort forslag ville egentlig være, om ikke det var muligt for bygherren at opkøbe de sidste 2 
gamle vindmøller på Doverhøjvej, som en del af projektet. 
Dette ville gøre, at vi blev lidt mindre "mølleindespærede" og vil formodentlig også være til gavn for byen. 
Gener vil der altid være, men på denne måde, må man vel få mest muligt udbytte med mindst mulig gener. 

Med venlig hilsen, 

Hanne & Carsten Rasmussen 
Gunderstedvej 24 

9240 Nibe 

Tlf.: 61548485/61548484 
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3) 

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

I Blære og omegn er vi ‘en stor familie’ 

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

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

lyd- og lysgener. 

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

De har vores opbakning. 

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

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

på området som det er beboet nu. 

Er vi imod grøn energi? NEJ!!! 

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

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

Mvh Jette og Morten Nielsen 
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4) 

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

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

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

Med venlig hilsen 
Mette & Mogens 
Himmerland Camping 

Bjørnstrup 45 
9600 Aars 
9866 2222 
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Marie Johansen 

Juridisk specialkonsulent 

AALBORG STIFT 
Stiftsøvrigheden 

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

MJOH 

Dato: 10. november 2020 

Vesthimmerlands Kommune 

(sendt via e-mail) 

Bemærkninger til ideoplæg om vindmøller ved Bjørnstrup 

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

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

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

største muligt hensyn til områdets omkringliggende kirker. 

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

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

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

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

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

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

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

yderligere oplysninger i den videre planlægningsproces. 

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

Med venlig hilsen 

 
Kopi til orientering: 

Ejdrup sogns menighedsråd 

Aalborg Vestre provsti 

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

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

26



6) 

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

Bjørnstrup. 

Med venlig hilsen 
Grethe og Henrik Andersen 
Bjørnstrupvej 28c, Hornum 

9600 Aars 
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7) 

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

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

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

skal udsættes for solcelleanlæg. 

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

biogasanlæggene. 

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

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

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

seks store møller. 

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

Med venlig hilsen 

Anna Grethe Jensen 

Aagade 13b 

Vegger 

9240 Nibe 

Tlf. 21480021 
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8) 

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

Venlig hilsen 

Karl Lausten 

+45 9862 2837 
klausten@aars.dk 

Mejsevej 8 
9600 Aars 
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9) 

Til Politikerne i Vesthimmerlands Kommune. 

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

med vindmølleprojektet ved Blære – Bjørnstrup - Gundersted. 

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

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

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

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

vedrørende lokalsamfundet og dets miljø” 

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

høje vindmøller i lokalområdet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

for vores kommune, hvis disse ejendomme i fremtiden bebos af knapt så ressourcestærke 

beboere som skal modtage diverse offentlige ydelser. I så fald kan de penge som kommunen 

stilles i udsigt at modtage fra vindmølleprojektet snart få ben at gå på. 

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

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

nye projekter af denne karakter. 

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

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

i Vesthimmerlands Kommune. 

Politikerne i Vesthimmerland Kommunes byråd vil have et kæmpe troværdigheds problem 

med at stemme anderledes i denne sag. 

Med venlig hilsen bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforenig. 
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10) 

Jeg vil gerne give mine bekymringer til kende,jeg bor på Borupvej 8,hvor jeg pt har tre 

vindmøller stående,den nærmeste 300m fra min ejendom.Disse tre møller står i en anden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen Janne Jørgensen 
Borupvej 8 

9600 Års 
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11) 

Høringssvar vindmøller i /ved Bjørnstrup 

Hvilken gevinst vil dette projekt være for Vesthimmerland kommune samt beboerne omkring møllerne 
hermed tænkes på, 
-Økonomisk? 
-CO2 Gevinst? 
-Landskabsmæssigt? 
-Dyreliv? 

Hvilke ulemper vil det give Vesthimmerland Kommune samt beboerne omkring møllerne, hermed tænker 
jeg både beboer tæt på møllerne, og beboer langt fra møllerne da de jo kan blive af en højde der gør at 
man kan se dem fra mange kilometers afstand? 

Hvilke eksisterende møller vil helt præcist blive nedtaget, såfremt projektet bliver gennemført? 

I hvor stor radius vil de røde advarselslys placeret i toppen af mølletårnene kunne ses, og med hvilken 
lysintensitet? 

Mine bekymringer går på, at vi vil blive generet af de røde top lys op mod den ellers mørke nattehimmel, da 
vores ejendom er beliggende nord syd, med direkte udsyn mod de påtænkte møller, fra køkken værelse og 
opholdsstue. 
Min anden bekymring går på at Vesthimmerland Kommune og Beboerne ikke får fuld valuta for de gener 
der bliver, hermed tænkes på CO2 gevinsten og skatte gevinst samt ejendomsværdiforringelse, og at 
gevinsterne kun tilfalder HOFOR der jo ikke hjemhører i Vesthimmerland kommune. 

Der blev i det digitale borgermøde opfordret til, at man kunne melde sig til at få foretaget en visualiseret 
vue fra sin ejendom, jeg vil hermed stille min ejendom til rådighed for dette. 

Såfremt Vesthimmerland Kommune og beboerne ikke får fuld valuta i dette vindmølle projekt, skal det ikke 
gennemføres. 
Efter min mening hører projekter af denne størrelse til på havet, hvor det ikke vil genere nogen mennesker i 
hverdagen. 

Venlig hilsen 
Michael Rydahl 
Blærevej 115 
9600 Aars 
Mobil: 60487677 
Fastnet: 32451257 
michael@rylle.dk 
OZ1MIR 
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12) 

Høringssvar iht vindmølleprojekt mellem Gundersted og Blære 

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

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

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

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

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

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

en del af lokalsamfundet i Blære og Gundersted. 

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

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

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

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

Gundersted og Blære. 

Vh Amalie Theilgaard 

Borupvej 6, 9600 Aars 

Sendt fra min Huawei-telefon 
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13) 

Sendt fra min iPhone 

NEJ TAK TIL KÆMPEVINDMØLLER I BJØRNSTRUP. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pludselig over en nat, vende i stik modsat retning? Lokalplanen ligger øst/vest, og nu med de 6 

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

Med venlig hilsen 
Jane Kærsgaard Nielsen 

Borupvej 18 Ll Ajstrup 
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14) 

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

kæmpevindmøllerne vil have på vores lokalsamfund. 

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

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

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

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

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

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

kan tilbyde byggegrunde. 

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

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

har fået stablet en fantastisk friskole på benene. 

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

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

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

støjmæssige gener, vindmøllerne utvivlsomt vil medføre. 

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

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

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

man har udsigt til kæmpevindmøller. 

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

lokalsamfund, de evt. bliver opført i? 

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

Tilfalder overskuddet fra kæmpevindmøllerne vores lokalsamfund? 

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

vil få i området uden for byskiltet til Aars. 

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

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

Kommune. 

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

med at stemme anderledes i denne sag. 

Med venlig hilsen 

Gitte Brændstrup 

Steensvej 4, Blære 
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15) 

Hørringssvar 

kære byråd 

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

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

vi!! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en halv time daglig. 

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

naturskønne omgivelser, 

Fri for møllernes susen dag og nat. 

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

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

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

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

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

der 

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

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

møller der nu engang står der, møllernes levetid var jo snart overstået 
Nu bliver deres tilværelse, familie og fremtid totalt tilintetgjort med cirka kun 6 år i dejlige 

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

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

mange hundrede tusinde kroner for at gøre deres steder unikke , nogle tør simpelthen ikke at 
begynde at renovere på deres ejendomme de ved ikke om de er købt eller solgt 

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

området, nogle med udsigt i lige linje til hele rækken, lige fra syd til nord og med rødt lys. 
Det PEST ELLER KOLERA for de der er tilbage i området, som gerne vil blive, og har etableret 

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

roste og særdeles skønne blære friskole og børnehus ,samt deltager i det lokale foreningsliv 
både i Gundersted og Blære, fraflytter de ;ja så ,så kommer der jo heller ingen penge i 

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

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

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

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

voksne i Vesthimmerlands kommune, vi har sågar lige bygget en kæmpe hal med fantastiske 
faciliteter til disse borgere, og de driver til daglig vores lille købmands butik til UG, hvis der 

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

kan man være dette bekendt. 

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

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

lodsejerne må da også tænke på folk i deres ejet område . 
Det hører så absolut overhoved ingen steder hjemme at den grønne omstilling skal betales af 

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

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

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

klart at hus priserne falder ,friværdien samme vej. 

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

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

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

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

betragter det som et ” HOLD KÆFT” bolsje... 
Selvfølgelig har lodsejerne selv budt HOFOR velkommen fordi de er bedst til at løfte, og sikkert 

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

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

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

,og roligt igennem de sidste mange år ,har opkøbt og affolket, til trods for man har haft sin 
arbejdskraft til at bo på disse ,med stor mislighold til følge, og som flere folk i området syntes 

burde være på grænsen til bevarings værdig. 

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

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

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

særdeles usmageligt at man fra lodsejerne og HOFORs side prøver at affolke et lille område 
som nr-Blære og Bjørnstrup ,og ja nu måske større ved at tage Gundersted og yderkanten af 

Blære med. 

Lodsejerne stiller sig også selv det spørgsmål: 

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

en forskel på holdningen i lokalsamfundet? 

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

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

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

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

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

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

go daw do !!! 
Ud fra de tegninger der er lavet på mølle projektet kommer jeg og min familie, til at bo KUN ca. 

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

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

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

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

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

om de 6 store kæmpe vindmøller 

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

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

syn 

Hilsen 

per Bøgh jørgensen 

Gertrud Charlotte Jensen 
Skovvænget 36 gundersted 
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Få Outlook til Android  
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16) 

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

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

hus der falder i værdi 

Mvh helge sørensen 
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Gundersted d. 17/11 

Til Vesthimmerlands kommune. 

Indsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære  

Bestyrelsen for Gundersted Borgerforening ønsker hermed at udtrykke vores 

bekymring for vores lille landsbysamfund i Gundersted. 

Vi er meget bekymret for at boligernes værdi herude forringes og bosætning 

vanskeliggøres. Vi så hellere at Vesthimmerlands kommune arbejdede mere for at 

øge bosætningen ude i de små lokalsamfund. Vi er ligeledes bange for tomme 

boliger og for hvad det er for mennesker der flytter hertil og hvem der bliver 

placeret herude i de billige huse. 

Vi er en lille forening med et stort aktivitetsniveau og med stor opbakning til vores 

aktiviteter, hvilket mange i byrådet også har oplevet ved selvsyn. Vi mener vores 

arbejde med at sikre sociale aktiviteter er til gavn for området og sikre bosætningen 

og lysten til at blive boende herude. Vi bliver indkaldt hvert år sammen med andre 

små landsbyer til Landsbyernes årsmøde. Der får vi at vide at vi skal brande vores 

samfund — lave små film som Meet the Locals for at skabe opmærksomhed om 

området både for for nye tilflyttere og turister. Som borgerforening er det vores 

bekymring, at vindmøllerne vil spænde ben for udvikling i Gundersted og omegn, og 

vi ender med en spøgelses by. 

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

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

berørte lokal områder. 

Vi mener også at puljen bør være meget større end det vi har hørt rygter om, da vi netop er 

mange foreninger herude i både Gundersted og Blære. 

Vi henstiller til at vi får lov til at beholde vores skønne område og dejlige natur 

herude uden store energianlæg og i stedet fortsat kan danne rammen om sociale 

aktiviteter og foreningsliv i Gundersted og omegn. 

Borgerforeningens Bestyrelse i Gundersted 

Liselotte Østergaard — Katrine Kragh- Jane Nielsen/Lisa Maria Balto — Svend Erik 

Kjærside — Mogens Træholt 

Sup. Michael Jensen —Jørgen Rise Pedersen. 
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GRØN ENERGI 

18) 

HØRINGSSVAR VEDR. OPSÆTNING AF 6 NYE VINDMØLLER VED BJØRNSTRUP 

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

Grunden er følgende: 

FUGLELIV 

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

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

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

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

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

LIVSKVALITET 

- Det vil være visuelt skæmmende for området, og dermed ødelæggende for den livskvalitet, der 
for os er forbundet med at bo på landet. 

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

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

udsigten, 1500 meter fra vores ejendom. 

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

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

ikke være muligt at få nye resursestærke beboere. 

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

flygter’, så kan det have mange forskellige grunde!! 
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- Det er absurd at opstille flere vindmøller, når man ofte ser mange af dem stå stille pga. 

overproduktion af strøm. 

https://www.tvmidtvest.dk/ 

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

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

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

biogasanlæg, som kan skjules af bevoksning. 

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

FORSLAG TIL FOTOPUNKTER 

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

En gyser bliver det! 

Venlig hilsen 

Ingrid Marie og Niels Villadsen 

Bjerghedevej 9 

Gundersted/Bjørnstrup 

Hvis I har mod på lidt satire om mølleprojektet: https://wwww.youtube.com/watch?v=JXZkocf3KH 
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19) 

Hornum, den 16. November, 2020 

Til 

Vesthimmerlands 

kommune, 9000 Aars 

HØRINGSSVAR VEDR. Kæmpevindmøller v. Bjørnstrup/Gundersted  

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

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

kommunen må revidere sin plan for området. 

Som supplement til ovennævnte er Bjørnstrup i forvejen belastet af 

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

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

til solcellepark. 

Hvis kommunen godkender vindmølleprojektet er resultatet, at huse og 

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

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

usælgelige ejendomme. 

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

københavnerfirmas (HOFOR) økonomiske interesser højere end 

lokalbefolkningens. 

Efterfølgende får Vesthimmerlands kommune et kæmpe logo i form af 6 

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

Krogstrup Vores unikke natur vil være ødelagt for altid! 
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Hej planlæggere. 

Nej tak - vi ønsker ikke vindmøllerne opstillet ved Bjørnstrup. 

Vi ønsker ikke påvirkning af naturen deromkring samt risiko for 

fraflytning fra vores lokalsamfund i Gundersted. 

Tillige kan vores boliger i området værdiforringes. 

Med venlig hilsen 

Ivan og Lonnie Andersen 

Brusåvej 7 Gundersted 

9240 Nibe. 
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Hej jeg vil gerne give mit Hørringssvar på vindmølle projektet i Bjørnstrup 

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

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

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

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

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

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

det så og sætte Møller op 

Mvh Allan Bandholst Jensen 
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Hej mit navn er Kristine Sørensen. 

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

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

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

Håber ikke dette projekt bliver til noget. 

Mvh Kristine Machon Sørensen 
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Til byrådet i Vesthimmerlands kommune 

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

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

kast? Hvad gør det ved værdien af vores hus? 

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

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

se er det fuldstændigt lige meget hvad jeg kan få, fordi jeg ønsker ikke vindmøller, og slet ikke 

kæmpe vindmøller uden for mit stuevindue. 

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

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

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

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

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

møllerne i Bjørnstrup. 

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

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

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

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

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

blive dem bag muren af kæmpe store vindmøller. 

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

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

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

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

ligning. Jeg tror kun de vil gavne lodsejerne økonomisk. 

Vi er i området meget presset over de mulige kæmpe vindmøller og håber og beder jer tænke 
meget grundigt over om kæmpe vindmøller i Bjørnstrup er vejen frem for vores smukke område. 

Der er faktisk folk der gerne vil bo på landet. 

Med Venlig hilsen 

AnneCatrine Boelt Larsen 

Skovvænget 42, 

Gundersted 9240 Nibe 
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T i l  

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup. 

Da jer er imod og bekymret for de nye kæmpe vindmøller der evt. skal opsættes ved 

Gundersted/Blære. 

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

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

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

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

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

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

mindst den larm der kommer fra Møllerne. 

Jeg mener jo selv at kæmpevindmøller der er så store i den omfang som de er, ikke hører til i 

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

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

M.V.H. Thomas Gregersen 

Hornum. D.18.11.20 
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Til Vesthimmerland Kommune, angående høringssvar vedr. ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup Vi vil 

gerne tilslutte os modstanden mod at opsætte vindmøllerne i Bjørnstrup. 

Vi bor på 6-7 km fra, hvor I overvejer at anlægge vindmøllerne. Så vi kommer ikke til at mærke de fysiske gener, 

MEN vi er meget bekymrede over, hvad det vil gøre ved vores lokalområde: Blære! 

Vi har valgt at flytte fra Aalborg Kommune til Vesthimmerlands Kommune for at være en del af noget lokalt 

og mindre sammenhold, hvilket vi har fundet i Blære. Dette til trods for, at vores arbejdspladser ligger 

udenfor kommunen, og vi kunne have bosat os mange andre steder. Naturen er også en stor faktor for at vi 

flyttede herud. Det samme ved vi, at der gør sig gældende for mange af vores bekendte, som bor nordvest 

for Blære – nemlig i Gundersted området. 

Hvis vindmøllerne bliver placeret her, er vi bange for, at familier fraflytter, og Blære Friskole derved mister elever. 

Dette kan i sidste instans ende med, at Blære Friskole og Børnehus må lukke. Dette vil påvirke vores børns 

skolegang og kan resultere i, at vi kigger på lokale friskoler og landsbyer tættere på Aalborg. Vi har ikke lyst til at 

vælge de store skoler i Aars. 

Hvis det bliver mindre attraktivt at bo i Gundersted og Blære området, hvilke samfundsklasser vil så fravælge 

at bo i kommunen? Ender det med en samling udlejningsejendomme, som ingen vil bosætte sig permanent i? 

Blære og Vegger egnen var de to byer, vi selv kiggede på, da vi boede i Aalborg pga. pendlerafstanden. 

Hvorfor risikere at skade de byer og samfund, som ud for et ”Aalborggensisk” syn, ligger mest attraktivt, når 

man gerne vil væk fra byområder? 

Vi kunne på ”borgermødet” høre, hvilke økonomiske goder, der var til lokalsamfundet ved at få vindmøller 

i nærområdet. Det beløb, der blev beregnet, er slet ikke i samme størrelsesorden, som det lokale har 

kunne få af støtte penge, uden at de skulle ”sælge sig selv” til HOFOR. Det får os til at tænke på, hvad får 

Vesthimmerlands Kommune ud af det økonomisk eller samfundsmæssigt?  

Selve energireduktionen var der meget tvivl om på mødet, hvorvidt det tilfaldt Vesthimmerlands Kommune 

eller de københavnske kommuner. Mon ikke det går til de københavnske kommuner. Jf. HOFORs hjemmeside 

står der: 

”HOFOR opsætter vindmøller i hele landet. Vindmøllerne bidrager til at gøre København CO2-neutral i 2025” 

(https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vindmoeller/) 

Kan i give et præcis svar på, hvem der får energireduktionen?! Og hvis det ikke falder ud til Vesthimmerlands 

Kommunes fordel, hvor skal kommunens egne energiprojekter så placeres? 

Vi går ind for grøn energi, og det er vejen frem for miljøet, men vi forstår ikke, hvorfor I mener, at så store 

vindmøller hører til på landjorden og ikke mindst, at de skal placeres i så naturskønne og velfungerende områder 

som ved Gundersted og Blære. Vi foreslår, at Vesthimmerlands Kommune råder HOFOR til, at de finder plads i 

havmølleparker eller i deres egen baghave. 

Vi håber vores bekymring vil blive lyttet til, og at Vesthimmerland Kommune og de valgte politikere vil værne om 

naturen samt beboerne og dermed droppe projektet. Vi håber, at I vil lytte mere til jeres egne borgere og 

skatteydere end til Hovedstadsområdets Forsyningsselskabs eller nogle få lodsejere som kan få profit af 

vindmøllerne. 

Med venlig hilsen 

Mareike og Ronni Hald, Oustrupvej 58, 9600 Aars 

49



26) 

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

vi har her i vesthimmerland. 

Så stop med at sætte mere af det lort op Nu 

Hent Outlook til Android 
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Gundersted d.17.november 2020 

Til Vesthimmerlands Kommune 

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

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

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

natur? 

Møllerne skal opføres 700 meter væk fra Mølholm, en ejendom jeg overtog efter mine 

svigerforældre og som min søn og svigerdatter nu driver videre efter mig. En ejendom som vil miste 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

og mange flere konsekvenser vi slet ikke kender endnu. 

Svend Erik Andersen 

Skovvænget 12, 
9240 Nibe 
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Kære Vesthimmerlands Kommune 

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

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

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

til salg, men har nu valgt at blive boende. 

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

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

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

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

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

på mit eget lille byhus. , 

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

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

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

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

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

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

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

kommunen. 

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

Hilsen 

Dennis Kristensen 

Høge Hagensvej 6 

Gundersted 
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Sendt fra Mail til Windows 10 

Hej 

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

jeg faldt selvfølgelig for huset, men også for lokalområdet, stilheden, skønne natur 
og ikke mindst dyrelivet. Jeg syntes at det er utrolig synd og ærligt hvis vi skal 

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

og dyrelivet. Vi skal passe på den skønne lokalområde vi har. Hvad med hus priserne 
de vil nok også falde, da der nok ikke er mange der vil bo så tæt på kæmpe vindmøller 

plus der er chance for at de små lokalområder ville blive øde og falde hen. 
Man ser også tit at vindmøller holder stille selvom det blæser meget Kæmpe vindmøller 

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

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

Landsby som Gundersted. 

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

tæt på byen. 

Jeg har også fået oplyst, der er ca 20 ejendomme,der er direkte påvirket inden for en radius af 
1 km fra møllerne. 

Vil man total affolke området. 

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

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

Venlig hilsen 

Birger Thomsen 

Høeg Hagensvej 2 Gundersted 

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

Med venlig hilsen 
Olha Chernonkova 
Høeg Hagens Vej 2 
Gundersted 
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25 boliger er således i spil i forhold til nedrivning eller salgsoption. Det rejser en række 

problematikker efter min mening. Borgergruppen har talt 93 boliger i en 2-km zone rundt om 

Til 

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk  

Bjørnstrup den 19. november 2020 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

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

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

bekymret for min families sundhed, vores livskvalitet og ejendom. 

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

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

- Ingen skatteindtægter til kommunen. 

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

- Usikkerhed om hvilken vej kommunen vil? 

- Klarhed om biogas og solceller? 

- CO2 reduktionen? 

- Røde glenter overflyver vindmølleområdet. 

- Kritik af kommunens Faktaark - beregningerne fra seminariet mangler? 

Uddybning 

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

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

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

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

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

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

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

politikerne kan ikke bruge sammenligningen i den politiske vurdering. 
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vindmølleområdet. Projektet er dermed noget, der virkelig kan forandre situationen i området fra 

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

og  skole.  

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

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

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

for 6900 m. er ny, og derfor mener jeg ikke, at der politisk har været fokus de negative 

konsekvenser af disse salgsoptioner. 

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

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

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

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

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

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

Ingen økonomiske gevinster for kommunen 

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

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

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

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

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

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

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

Projektet har ikke gjort forsøg på lokal forankring 

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

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

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

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

oplever, at HOFOR ikke har arbejdet med lokalt ejerskab i projektudviklingen. Kommunen bør også 

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

og  nærområdet, og er det rimeligt over vores jeres borgere? 

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

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

Hvilken vej vil Vesthimmerlands Kommune? 

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

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

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

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

vindmøllerne ved Gundersted/Blære på nuværende tidspunkt. 

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

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

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

også er gældende for vindmølleprojektet Gundersted/Blære. 

Udvidelse, elnet, biogas og solceller 

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

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

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

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

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

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

CO2 reduktion? Hvad er der i det for kommunen? 

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

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

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

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

i det faktaark. Hvordan vil kommunen tælle det? 

Røde glenter, flagermus og kulturlandskab 

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

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

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

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

flagermus. 

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

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

Kritik af faktaarket fra Vesthimmerlands Kommune. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

selvfølgelig have indsigt i. ¨ 

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

forventning går videre fra fordebatten. 

Med venlig hilsen 

Brian Stephansen 

Bjerghedevej 2, Bjørnstrup 

9600 Aars 
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Til rette vedkommende.. 

Det er med stor bekymring at der planlægges etablering af 6 kæmpe vindmøller, så tæt på 
min families og undertegnets elskede hjem. 
Det bekymrer mig især hvilken påvirkninger det vil give os. Både familie-mæssigt og økonomisk. 
Vi har 2 små børn som har hele livet foran sig, og vil for i alt i verden ikke se dem vokse op i larm 
og skygge-blik som vi uomtvistelig vil 
opleve på vores adresse. 
Vil vi nogensinde kunne sælge vores hus, gud forbyde at det skulle ske, pga de møller i baghaven. 
Vil vi kunne beholde den værdi i huset som vi har knoklet os til ved renovering, igennem vores surt 
optjente penge. Det tror jeg ikke på.. 
Jeg er ganske klar over at vi alle skal bidrage til "grøn omstilling" 
Det har vil allerede selv bidraget til, med en hel ny luft-varmepumpe. Og de ikke billige !! 

Og hvad med vores lokalsamfund. Byen hvor jeg har boet i og omkring i hele mit liv (40år) 
Er det samfund til salg fordi kommunen synes at vi kan undværes. Vi nogen som elsker 
livet på landet, med alt dertil høre til. Spillet i 
den lokale fodboldklub, hjulpet med opførslen af byens samlingspunkt Multihuset. Slået 
fodboldbanen, så den var acceptable for vores gæstende fodboldhold, fordi det gør man herude.. 

Jeg synes grøn energi er en fantastisk ting, især med henblik på fremtiden, men "come on" 
hvorfor skal andre have gavn af vores pinsler, det ikke vores tegnebøger der bliver fede.. 
Vi kæmper nok i forvejen med huse som trænger til et løft. Og det kommer de vindmøller 
ikke til at hjælpe os med, tværtimod.. 

Byt de vindmøller ud, en til en, med dem vi har, men ikke større. Alt behøver ikke at være 
større for at være bedre... 

Til sidst vil jeg rigtig gerne have et billede fra vores hus. Da vi kommer til at ligge stik 
vest for projektet, og hvor mange dage om året er der ikke lige vestenvind??? 

Mvh: 
Mikkel Hansen 
Trælborgvadvej 
2 9240 Nibe 
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Til 
Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk  

Bjørnstrup den 19. november 

Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup 

Jeg retter henvendelse til Vesthimmerlands Kommune i forhold til Vindmølleprojektet i 

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

kommunen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stuehuset, vores carport skal renoveres, vores stald skal have nyt tag, og jeg drømmer om et 

orangeri. Alt sammen opgaver som lokale håndværkere skal arbejde på, men som måske ikke 

kan blive til noget, hvis banken siger nej. Og hvad med alt det som vi allerede har gjort? Kan vi 

overhovedet holde pengene hjemme på det, hvis vindmøllerne kommer!?! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mvh 

Diana A. Stephansen 
Bjerghedevej 2, Bjørnstrup 
9600 Aars 

62



35) 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Familien Bisgaard 
Borupvej 3 
9600 

Med 910 meter til dette projekt bliver det NEJ til hovedstadens 150 meters vindmøller i 
mellem Blære og Gundersted fra familien Bisgaard. 

Skal Vesthimmerlands Kommune lægge jord til hvilket som helst vindmølleprojekt? Det er svært at 
støtte i dette tilfælde, hvor hovedstadskommunerne vil placere deres grønne løsning i 
Vesthimmerland. Co2 aftrykket vil i dette tilfælde ikke tilfalde Vesthimmerlands kommune tænker 
da helt bestemt HOFOR nok skal tage deres del af kagen. Når så de eksisterende områder er brugt 
af andre udefrakommende selskaber. Er der så en langsigtet plan for hvordan kommunen selv når 
2030 målene eller 2050? Eller udvider man bare lige de eksisterende områder og fjerner endnu 
flere husstande. Ville det ikke være et godt tidspunkt at begynde at fremtids planlægge lidt. 

Man kan som borger i Vesthimmerland ikke købe andel i disse møller så der vil ikke være 
nogen skatte indtjening på dette projekt for kommunen! 

Vi har selv valgt at bo ude på landet for at skabe en tilværelse som familie med åbne vidder, 
dyreliv, natur, stilheden og landbruget alt sammen noget vi holder af. Det vi kan og har her i 
Vesthimmerland. Her i Blære og Gundersted, har vi jo alt det, som tiltrækker børnefamilier og 
skaber bosætning. Ildsjæle der kæmper og arbejder for at lave og holde alle disse ting kørende 
i vores lokalsamfund. Vi vil have børnefamilier til de mange aktiviteter i foreninger mm. Ikke de 
sukkerknalder HOFOR lover. 

Derfor er det meningsløst for os at have udsigt til 150 meter høje vindmøller der vil fjerner 
vores udsigt til eks. Gundersted kirke 3,7 km over det ellers smukke landskab. 
lavfrekvent Støj bliver slet ikke nævnt i for debatten. Her er det meget bekymrende som en af 
de nærmest naboer hvad det har af indflydelse på vores drenges helbred og vores eget. Har 
dette ikke nogen betydning i forhold til flagermus eller fugle der har stoppet mange andre 
lignende projekter. 

Disse nye møller har vi ikke selv valgt da vi købte ejendommen. Havde de stået her havde vi 
ikke købt den. Og hvem bliver vores nye naboer. Hvem kommer ind. Chargerne er store for 
det ikke er ressourcestærke familier. Man kan jo selv lege med tanken om at bo måske 750 
meter fra 6 kæmpe vindmøller. Ville i det hvis det var jeres drømmebolig? Vi ville ikke. 

Visualisering fra Gundersted kirkes indgang, Borupvej 3, I svinget ved Gl 

Blærevej 3. Venlig hilsen Familien Bisgaard 
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Til 

Vesthimmerlands kommunes byråd 

Vindmøller ved Bjørnstrup 

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

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

at folk vil flytte væk fra både Gundersted og Blære. 

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

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

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

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

fra Aars ja hele kommunen. 

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

med 6 kæmper lige op af? 

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

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

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

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

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

gælder langt ud i fremtiden ? 

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

dem der nedlagde de små landsbyer ??? 

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

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

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

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

Venlig hilsen 

Kurt Bøgh 

Kjeldalvej 72 

9600 Aars 

- -  

Sendt fra Outlook Email App til Android 
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Til Vesthimmerlands kommune 

Indsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Blære og Gundersted 

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

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

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

til følge. 

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

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

enten fysiske og psykiske udfordringer. 

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

stadig gør - megen ros for. 

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

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

Købmandsgård. 

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

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård f. M. B. A 

Kjeld Østergaard, Birger Thomsen, Søren Andersen, Ulrik Mark Jensen og Charlotte Jensen 

Ut har sendt for købmangårdens bestyrelse 
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Til Vesthimmerlands kommune. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

komme og slet ikke mit eget helbred. 

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

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

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

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

bekostning. 

Mvh Claus Bagger 

Saltgårdvej 1 Bjørnstrup 

66



39) 

NEJ TAK TIL KÆMPE VINDMØLLER  

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

Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m høje vindmøller op i en afstand af 

1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor???? Det er der, hvor mine børn skal vokse op og 
familielivet skal trives især begrundet af den storslåede natur i området. Hvorfor skal vores trivsel nu 
ødelægges?? 

Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid på det. Vi har 
Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af den skønne 
natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare høre - ja stilheden i 
sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som er en stor del af det 
sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver drevet af et botilbud, som er et 
stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber værdier for borgere og ikke mindst 
kommunen. Ønsker man ikke og bevare dette?? 

Jeg ser helt klart forslaget om at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost effektivt 
sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og bevarelse af natur 
da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse konstruktioner komme til at lide tab, som 
værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og det 
visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og 
trækfugle. Kan det være rigtig.? 

Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser HOFOR 
komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig nedskrivningsplan og derved en 
hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den sidste ende Vesthimmerlands Kommune der 
vil blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra Vest 
kan I rigtig mange gange se kæmpe vindmøller stå fuldstændig stille netop der, hvor der skulle 
produceres grøn energi. Det gør de bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i 
stedet kæmpe summer af penge for at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en 
god profit på tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!?? 

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

Solcellepark. 

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

fordele. 

laver grøn energi 
holder naturen grøn 
nem og vedligeholde 
larmer ikke 

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

mvh. 

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

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

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

Hilsen 
Peter Bjerregaard 
skovvænget 14 
Gundersted 
9420 Nibe 

69



41) 

Vesthimmerlands 

kommune Høringssvar 

Gundersted 21.11.20. 

Vindmølleområde Bjørnstrup 

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

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

andet fjernelse af eksisterende møller i området. 

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

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

mellem 13,- kr. og 16,- kr. om dagen, for hvem er det en formue ?? 
Ligeledes KAN lokale foreninger søge en pulje, hvem siger de bliver brugt lokalt ?? 

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

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

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

når befolkningsgrundlaget forsvinder. Er det ikke noget der tæller i regnskabet ?? 
Hvad med fremtiden, hvem har ansvaret og omkostningerne når der skal ryddes op efter 

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

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

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

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

Lisbeth K. Nielsen 

Skovvænget 30 Gundersted 

9240 Nibe 
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Jeg finder det meget bekymrende at Vesthimmerlands Kommune ønsker at opsætte 6 store 

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

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

kommunegrænserne for at minimere eventuelle bekymringer fra nabokommunernes borgere. Dette 

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

kommunen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Med bekymrende hilsen 

Camilla Bøgh Jørgensen og bo Beyer 
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Gundersted 21/11 2020 

Til byrådet i Vesthimmerlands Kommune. 

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

der virkelig kan laves strøm i større mængder. For mig antyder det, at der allerede 
er store møller nok. 

Når man har sin daglige gang i Gundersted - Bjørnstrupområdet, observerer man 
i en del af vinterhalvåret store gåseflokke og flokke af sangsvaner, der flyver frem 

og tilbage. I sommerhalvåret ses ofte rød glente, som jager over markerne i 
området. Det harmonerer ikke med møller, der når op i de højder, hvor fuglene 

færdes. Har man tænkt dette ind i planerne? 
På det såkaldte ”borgermøde” d. 12/11 blev det nævnt, at der i andre 
mølleområder ikke havde været nogen nævneværdig fraflytning. Kan det skyldes, 
at de ramte simpelthen ikke kan sælge deres ejendomme? 
Udover det allerede nævnte, tror jeg, at HOFOR skal bruge de påtænkte møller til 

at pynte på hovedstadsområdets klimaregnskab og ikke for at gøre gavn i 
Vesthimmerland, hvilket det heller ikke vil komme til, så vidt jeg kan se. 
Det skal også bemærkes, at når man vælger at bosætte sig i et område som vores, 
er det ikke fordi man ønsker at få udsigt til et stort, skæmmende ”industrianlæg”. 
At opføre kæmpemøller er derfor en forringelse af en del af vores livskvalitet. Jeg er 
ikke generel modstander af at bruge vindmøller til energifrembringelse, men jeg 
mener, at møller af den påtænkte størrelse hører hjemme på havet. 

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

Med venlig hilsen 
Ole Larsen 

Doverhøjvej 12 

Gundersted 
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Til 

Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk  

Gundersted dem 21. november 

2020 
Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup: 

For 2 år siden søgte vi efter et nyt hjem, som vi gerne ville bosætte os i, sammen 

med vores lille søn. Dette hjem og lokalområde skulle danne ramme for vores families 

liv i de næste mange år. Vi boede i forvejen i Vesthimmerlands kommune, hvilket vi 
var og er glade for, så vi ønskede derfor at blive i området, hvor der især er masser af 
flotte naturområder og mange små gode landsbymiljøer. Efter lang tids søgen, fandt vi 
det skønne landsted på, Gunderstedvej 27. Her er vi tæt på naturen, de 

himmerlandske heder, bor på landet, men samtidig er vi tæt på en lille landsby som er 
kendt for sit gode lokalsamfund og foreningsliv. 
Vi frygter nu at med forslaget om de 6 nye kæmpevindmøller, vil tynde ud i det 
lokalsamfund vi forelskede os i og at de vil ødelægge den ro og natur vi elsker ved 
området. Vi synes det er skræmmende at HOFOR allerede har købt 8 boliger til ren 
nedlæggelse og har tilbudt yderligere opkøb af 17 boliger. Hvad sker der med de 17 
boliger? Hvem skal bo der? Bliver de solgt til billigste pris og får vi naboer som ikke 
ønsker at styrke lokalsamfundet, og dermed skabe et dårligt miljø til vores familie at 
bo i. 

Vi har i forvejen 3 vindmøller i baghaven, som generer med skyggekast ind i vores 
stue om aften. Vi blev informeret ved købet, at de ville blive taget ned inden for 10 år, 
og vurderede at med de mange år vi har i hensigt at bo her, godt kunne leve med den 

støj de giver i en kort periode. Men med udsigt til 30 nye år med støj og skyggekast, 
er vi blevet i tvivl om vi har placeres os det rigtige sted, til at skabe et barndomshjem 
for vores børn og som vi skal blive gamle i. 
Vi frygter ligeledes værditab af vores ejendom, så vi i fremtiden er ringere stillet og 
måske ikke har de samme økonomiske muligheder til at lave ændringer ved boligen, 
som andre steder i kommunen. 

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

lader lokalsamfundet og det gode foreningsliv vokse. 

Med venlig hilsen 
Katrine og Jakob Cæsar Kragh 
Gunderstedvej 27, 9240 Nibe 
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Til 

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7. 9600 aars 

Gundersted 21 November. 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup. 

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

at man vælger at sætte disse 6 mega vindmøller op 

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

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

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

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

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

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

opsætter vindmøller i hele landet. Vindmøllerne bidrager 

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

co2 regnskab ! 

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

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

bare et spørgsmål om tid. 

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

nyt klubhus/multihus ved fodboldbanen og en stor hal 

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

allesammen været med til at bygge og betale disse bygninger, og har lagt mange timer i 

projekterne. Vi har gjort det med glæde for at holde gang i byen. Vi ønsker ikke at området 

bliver affolket på denne måde, som det ser ud nu 

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

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

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

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

livsværk. 

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

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

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

Vindmøller og solcelleanlæg ! 
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Kære Byrådspolitikere, stem NEJ til de 6 mega vindmøller i bjørnstrup 
så vi kan bevare dette lille lokale samfund i gundersted. 

Mvh 

Thomas Olesen 

Jeanette Olesen 

Jasmin Poulsen 

Anna Olesen 

Brusåvej 6. Gundersted 

9240 Nibe 
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Til 
Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk  

Borup d. 21 november 2020 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

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

Med venlig hilsen 
Malene Nørlem Kruse 
Mathias Husum Nielsen 
Borupvej 26 9240 Nibe 
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Hej. Vi er en lille familie der skriver til Jer i et høringssvar ang. de omtalte kæmpe vindmøller 
som nogen ønsker opsat udenfor vores dejlige lille by. 
Vi bor i Gundersted på Brusåvej 14 og vi består af Line, Nils og vores søn Robert på 2 år. Line 
har nærmest boet i Gundersted altid og har meget familie her, jeg har boet i Aars inden jeg 
mødte Line. Da vi fandt ud af vi skulle blive sammen stod vi med et hus hver, og skulle 
beslutte hvor vi skulle bo. Jeg var ikke et sekund i tvivl - Gundersted! 
Vi elsker at være her og nyder roen, naturen, vores mange gåture ud over åbne heder og skov. 
Her er højt til loftet, menneskerne er rare og vi kender alle sammen hinanden. Vi har alt hvad 
vi behøver herude og så er vi heldige at vi tilmed har en købmandsbutik i byen! Her er mange 
ildsjæle som gør mange ting for fællesskabet, udsmykning i byen osv. og folk er flinke til at 
hjælpe hinanden. 

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

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

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

En anden ting er, at det i mine øjne er en øjebæ og en skændsel for landskabet at stille en 
stor grim jern/glasfiber skabning op som lyser op i himlen, men også vil komme til at lyse ud 
til os på landjorden. og så tilmed hele 6 stk.! 
Jeg synes at Per og Torben er et par griske bondemænd der ikke kan få nok. de siger JA! til grøn 
energi. så kan jeg ikke forstå at de kører rundt i nogle store dieselslugende firehjulstrækkere. De 
burde vælge en lille miljøvenlig el bil de kan lade op med deres vindmøller. Nej det eneste det 
handler om for deres vedkommende er at få nogle penge i kassen, koste hvad det vil, også selvom 
lokalbefolkningen vil kigge skævt til dem resten af deres dage. Og jeg synes det er bekymrende at 
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to mænd og et selvskab som HOFOR kan have så meget magt. De skulle have et stort rungende 
NEJ og så kan de sætte de vindmøller op i København. Det er alligevel der, de ønsker at være CO2-
neutral i 2025 som de skriver på deres hjemmeside, og så lade os i, og omkring Gundersted være 
og lade sammenholdet, fælleskabet og tilknytningen til stedet for evigt overleve! 

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

Med venlig hilsen 
Line Hansen og Nils Warming 
Brusåvej 14 
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Til Vesthimmerlands Kommune 

Vi er bekymrede for det vindmølleprojekt som planlægges. 

- Vi kan se, at projektet kan udvides mod vores ejendom på et senere tidspunkt, hvis nogen 
ønsker det. Det vil være muligt med opkøb af få ejendomme. Vi er bange for værditab. 

- Vi er bekymret for om der kommer et biogasanlæg i forbindelse med projektet, 
da Kelddalvej er udpeget til biogas. 

- Vi er bekymret for støjgener og at vores ejendoms udsigt skæmmes. 
- Det kan blive svært at tiltrække nye beboere til området, hvilket vi har behov for. 

Med venlig hilsen 

Camilla og Tommy Johansen 

Blærevej 112 

9600 Aars 
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Høringssvar vedr. nye vindmøller ved Bjørnstrup 

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

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

klimapoint uden reel handling. 

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

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

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

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

hvorfor hele byen vil blive påvirket af møllerne. 

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

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

Med venlig hilsen 

Gritt Rosenkilde og Kenneth Laursen, Lyngholmvej 8, 9600 Aars 
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Kære Byråd 

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

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

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

Med venlig hilsen 

Judith Jacobsen og Karsten Hjorth 
Saltgårdvej 
6 9600 Aars 

Tlf. 316 316 99 

Kære Byråd 

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

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

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

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

Med venlig hilsen 

Judith Jacobsen og Karsten Hjorth 
Saltgårdvej 
6 9600 Aars 
Tlf. 316 316 99 
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Kære Byråd 

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

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

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

Med venlig hilsen 

Judith Jacobsen og Karsten Hjorth 
Saltgårdvej 
6 9600 Aars 

Tlf. 316 316 99 

Kære Byråd 

Vi bor i nærheden af den planlagte vindmøllepark ved Bjørnstrup. 

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

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

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

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

Med venlig hilsen 

Judith og Karsten 
Saltgårdvej 
6 9600 Aars 

Tlf. 316 316 99 
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Kæmpe vindmøller i Bjørnstrup - NEJ TAK 

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

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

grundet denne skønne uspoleret natur og de 
fantastiske rolige omgivelser. Vi har med købet af vores huset, støttet vores lokal -samfund. Vi 

er så 

heldige at bo her i denne skønne natur! Det er derfor chokerende og 
skræmmende på engang, at selv samme kommune, som tidligere har værnet om vores natur i 

Gundersted - står bag dette vindmølleprojekt! 

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

dyreliv i Gundersted. Vi er ligeledes yderst bekymret for de gener som kæmpevindmøller 
påfører mennesker, som er bosiddende i nærheden af disse produktionsmaskiner, som 

på ingen måder hører til på landjorden. 

Vesthimmerland kommune bør tage ansvar! 

Vi protesterer på det kraftigste mod kæmpevindmøller i Bjørnstrup. 

Nils Arnulf Balto og Lisa Maria Balto 

Gunderstedvej 35 9240 Nibe 

Indsendt af Lisa Maria Balto 
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Jeg er en ung kvinde på 21 år, som skriver vedr. bekymringer omkring opsætning 

af vindmøller mellem Gundersted og Blære. 

Jeg bor sammen med mine forældre på Borupvej indenfor de skelsættende 900 meter fra 

det område, hvor vindmøllerne skal sættes op. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

samtlige arrangementer, hvilke indrager voksne som børn, samt en idrætsforening som skaber 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

være den jeg altid har holdt så meget af. 

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

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

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

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

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

betydning. 

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

Mvh 

Sophie K. Andersen 

Sendt fra min iPhone 
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Andrea Sowade 

Borupvej 5 

9600 Aars/Blære 

Jeg er bestemt ikke imod grøn energi, men når det går ud over mange menneskers trivsel, 

økonomi og helbred og over mange dyrs velfærd og liv at sætte endnu flere vindmøller op, og så 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ved os. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

høje giganter 

Vi føler iøvrigt heller ikke at der er nok oplysning om evt opkøb af vores ejendom. 
Hvis vi bliver vurderet til 2% under ejendomsvurderingen (som giver os ret til opkøb af hus), hvor 

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

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

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

frem. 

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

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

godt gemt under gulvtæppet. 

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

landejendom. Vi frygter ved opstilling af 6 nye kæmpe vindmøller at: 

Folk vil flygte fra lokalområdet. 

Ingen vil købe huse 

For få vil starte på Blære friskole. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

have/terrasse, køkken, stue og 3 værelser er direkte til de 2 sydligste møller. Desuden vil der 
blive skyggekast ved aftensol. Støjgener vil jeg heller ikke kunne undgå, jeg kan jo allerede 

høre dem der står her i forvejen. 

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

Jeg er også bekymret for dyrelivet. Her tænker jeg især på fugle og flagermus. Der er en del 

rovfugle i området, og flagermus ser jeg af og til om aftenen. 

Vesthimmerlands kommune er ikke en køn kommune at køre igennem, der er mange 
vindmøller spredt tilfældigt i landskabet. Nu vil I så ryde op, med "små" lige rækker af kæmpe 

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

Kan man ikke samle dem 1 eller 2 steder, eller endnu bedre finde andre alternativer? 

Kim Christensen 

Borupvej 5 

9600 Aars 
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hvorfor skal blære - gundersted plastres ind i vindmøller for at nedbryde københavns co2 ? 

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

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

andre byggeprojekter og laver deres egne sikkerhedsregler hentyder til BIO4 der brugte de 

også udenlandske stilladsarbejdere til mindre løn og uden stilladscertifikat. hvem er 

vinderne i det her forløb? københavn får nedbragt deres co2 udledning hvorfor skal vi 

betale det herovre? 

lodsejerne der ligger jord til får vel en stor gevinst men de skal jo heller ikke se på møllerme. 

man kan jo sige man håbede på et hus med lyden af vinden i piletræerne og et hus der 
hed solglimt. 

hvad får man så et hus med vingesus og solreflekser i møllevingerne 

hilsen erik andersen "meddemonstrant" 
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Høringssvar i forbindelse med planlagt vindmølleområde ved Gundersted/Blære for ejendommen: 

Kelddalvej 59 

9600 Aars 

Det er med stor alvor at jeg og min familie ser på at man ønsker at opstille kæmpe vindmøller i umiddelbar nærhed at vores ejendom. Der er, 
med vores øjne set, en række dybt kritisable punkter som jeg vil fremhæve i dette høringssvar: 

 Vesthimmerlands Kommune vil, i samarbejde med HOFOR, opsætte kæmpevindmøller i vores lokalområde som udløser et stort 

CO2-aflad til København. I denne sammenhæng planlægges opkøbt og nedlagt en stor mængde boliger. Hvordan kan dette være i 

Vesthimmerlands tarv? Og forestiller man sig at disse borgere stadig ønsker at blive boende i en kommune der reelt set har gjort 

dem hjemløse? 

 Lokalområdet ved Blære og Gundersted er et yndet bosætningsområde for børnefamilier og familier som ønsker at bo på landet. 

Lokalt er der et blomstrende foreningsliv og en relativt ny friskole. Hvis kommunen tillader HOFOR at opsætte vindmøller, er det 

min frygt at det ikke længere vil være attraktivt at bosætte sig i området pga.en frygt for at vindmølleområdet kan udvides. 

Kommunen og HOFOR skaber med dette projekt en utryghed i lokalområdet som vil ende med at affolke en ellers velfungerende 

del kommunen. 

 Området omkring Navnsø er et relativt stort, sammenhængende, fredet område med store natur- og herlighedsværdier. Hvis 

kommunen og HOFOR gennemtrumfer opsætningen af kæmpevindmøller i området øst for Navnsø, så er det endegyldigt slut med 

den ellers uspolerede naturoplevelse. 

 Vi bor i en del af kommunen hvor der er meget lidt eller næsten ingen lysforurening. I området imellem Blære, Hornum og 

Gundersted er der intet gadelys og nattehimlen er kulsort. Det er derfor med stor bekymring at jeg ser og hører at der skal 

etableres rødt lys på møllerne. Dette vil ødelægge vores nattehimmel. Når man ser på at andre dele af landet er så tilpas 

fremsynede at de har fredet områder for at undgå lysforurening, så undrer det mig at man hos Vesthimmerlands Kommune vil 

tillade en række skæmmende lys på nattehimlen. 

 Jeg finder det DYBT kritisabelt at Vesthimmerlands Kommune tillader sig at afholde et digitalt borgermøde 

pga.coronasituationen. Jeg mener at dette møde burde være afholdt senere, og at den form man valgte er under al kritik! Set med 

mine øjne, lykkedes det at afholde et møde hvor borgerne blev opfordret til at spørge løs, men hvor kommunen selv censurerede 

spørgsmålene. Det er direkte udemokratisk og dybt forkasteligt at man heller ikke kunne se hvad der blev spurgt om. Oven i købet 

var lydsiden meget dårlig, og først kl.20.50 fik man rettet op på dette. Samtidig kan og bør det nævnes at man valgte at afholde et 

digitalt borgermøde i en del af kommunen hvor bredbånds- og mobildækningen er yderst sparsom, ligesom der bor en del ældre 

borgere som måske ikke er helt med på den digitale bølge. 

Med stor forhåbning om at Vesthimmerlands Kommune kommer på bedre tanker og begynder at tænke på, og varetage borgernes 

tarv Jens Jagd 

Operasanger 

Kelddalvej 59 

9600 Aars 

+4529253123 
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Høringssvar vindmølle projekt Bjørnstrup 

Som en af de nærmeste naboer til vindmølle projektet i Bjørnstrup, vil vi gerne dele lidt vores 
tanker om projektet. 

Vi bor på Nørre blærevej og vi er rigtig glade for at bo på vores lille landsted, hvor vi kan nyde roen 
og den friske luft. Vi bor midt i en mark godt trukket tilbage fra vejen, med et par 100 m til 
nærmeste nabo og alligevel tæt på alle daglige fornødenheder. Vi bor lige som vi godt kan lide det. 
Tæt på busser som køre til Ålborg, Nibe, Farsø. Skolebus både til Hornum og Års. Et dejligt lokal 
samfund med idræt og sociale aktiviter. For os er det et helt unik sted som der desværre ikke 
findes mange af længere. 

Vi har kendt til projektet siden sommeren 2018 og har haft flere positive dialoger med Hofor. De 
har været gode til at svare på vores spørgsmål og dem har der været mange af. 

At vælge Hofor til evt. at opsætte møller, ser vi positivt på, da vi oplever Hofor som en positiv 
samspiller. Selvom firmaet er hjemhørende i København. 
Vi skal alle i Danmark være med til at bidrage til den grønne omstilling og vores fælles fremtid. 
Som vi ser det, er det bedst at vælge et dansk firma som ønsker at drive og vedligeholde 
møllerne og ikke et firma, en fond eller et ejer lau, der opsætter møller for at sælge dem videre 
og tjene på det. Hofor er et firma som har forpligtelser i forhold til den grønne omstilling. Vi ser 
det som positivt at Hofor vil rydde op i alle de ubeboede huse som ikke ligefrem pynter på 
landskabet og egnen. 

Men når nu det er sagt, syntes vi også at vindmøller af den størrelse som påtænkes der skal stå i 
Bjørnstrup området høre til på havet. De pynter ikke ligefrem i landskabet, og støj fra dem kan nok 
heller ikke helt undgåes. Vi høre tydeligt støjen fra de nuværende Møller. 

Vi er bekymret for hvad de store Møller vil gøre for lokal samfundet, bliver det svært at få nye 
familier til området, hvad med hus priserne - kan det overhovedet lade sig gøre at sælge husene 
den dag det ønskes, vil kredit foreningen lukke kassen i, i forhold til friværdi til forbedringer af 
boliger og vil området blive øde og forladt? 

Den grønne pulje som følger med hvis møllerne bliver opført, bør øremærkes til projekter i Blære 
og Gundersted området og ikke til projekter rundt i hele Vesthimmerlands kommune. Da det er 
området og beboerne i Blære og Gundersted området der vil blive påvirket af møllerne og deres 
evt. gener. 

Vores ønske til den fremtidige proces, er at der hurtigst muligt tages stilling til om der skal 
opsættes nye større møller i Bjørnstrup. Besluttes det, at der på nuværende tidspunkt ikke skal 
sættes Møller op har vi et STORT ønske om at mølle område 301 fjernes helt fra lokalplanen så 
vi alle kan få ro i sindet og nyde det dejlige liv på landet og ikke gå og frygte for et nyt projekt. 
Med mange tanker og usikkerhed om fremtiden. 

Heidi og Dennis Strauss. 
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Blære den 20. nov.2020 

Hørringsvar 

Vindmøller ved Bjørnstrup. 

Vi er en gruppe borger i Blære, der har fulgt diskussionen om 

opsætning af 6. kæmpe vindmøller i Bjørnstrup. I den forbindelse 

har vi alle modtaget brev fra Vesthimmerlands kommune vedr. 

mulighed for at kommer med ideer og forslag til projektet. 

Vi foreslår at projektet stoppes. 

At der laves en klimaplan i Vesthimmerland, der ikke 

belaster vores små samfund. 

At der ses på om vindmøller til lands er vejen frem. 

At hvis der skal sætte vindmøller op til lands, så er det 

Vesthimmerlands kommune der får gavn af Co2 regnskabet. At 

der overvejes nøje hvor mange belastninger man kan påføre et 

velfungerende samfund. 

Omkring Blære er der på tiden 3 aktive grusgrave. Den 4. er på 

vej. I forhold til udgravning af grus er vi af den overbevisning at 

"sådan må det være", når nu grusset og sandet ligger her, og er en 

resurse, som er eftertragtet. Men dermed ikke sagt, at det ikke 

påvirker vores område. De mennesker der bor tæt på 

grusgravene, er meget usikker i forbindelse med kommende salg 

af ejendom. Samtidig er der bekymring vedr. tung trafik. 

Hvorfor blande det sammen med 6. kæmpe vindmøller og et 

større solcelleanlæg i Gundersted. 

For os handler om at passe på og bevare vores natur, dyreliv og 

det gode landsbyliv. Jo mere vores område bliver presset af 

store forandringer, så som store grusgrave, store vindmøller og 

solcelleanlæg, jo mere frygter vi, at det hele langsomt 

forsvinder og uddør. 

En anden ting der bekymrer os, er at risikoen for priserne på de 

små ejendomme, der er beliggende i området mellem Blære og 

Gundersted vil falde, og derfor være tiltrækkende for en specie 

type investorer, der vil bruge ejendommene til udlejning uden at 

investere i dem. Vi se skræk eksempler andre steder fra. 

Vi under os også over at vindmøllerne står stille, når det blæser, at 

forbrændingen i Aars skal skrue ned for kedlerne når det blæser. 

Det betyder at varmen blive ledt direkte i skorsten. Har 

landvindmøller en fremtid? 
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Som lodsejer (men ikke bosat) i Vesthimmerlands kommune , Haubrohøj Plantage m.m., 

beliggende mindre end 3 km. fra den nærmeste kommende vindmølle, vil jeg hermed udtrykke min 

utilfredshed med det påtænkte projekt af flere grunde. 

1) De meget høje møller vil påvirke og forstyrre landskabet i en meget stor afstand. Den store 

rekreative værdi, der findes i ikke bare min, men også de andre større plantager , som tilsammen 

udgør et ret stort samlet fredskovsområde, vil blive forringet på gr. af visuel forurening,støj, blink 

og røde afmærkninger i toppen af møllerne efter mørkets frembrud. 

2) Mere generelt set, er det efter min mening vandaliserende for den danske natur at fortsætte med 

at opsætte så store landvindmøller, da vores naturområdder i forvejen er belastet af fortsat 

udbygning af vej- og elnet samt af råstofudvinding og byudvikling. 

3) Jeg forstår ikke, at man ikke undersøger muligheden for at udbygge vindmølleparken i 

Nørrekær Enge (ligger jo i kommunen) i stedet. Her er naturen i et større område allerede gjort 

uegnet til beboelse for mennesker. 

Ligesom man flere steder søger at lade store el-master ligge tæt på store hovedveje og motorveje, 

burde man også tænke på at samle land-vindmøller i nogle få , allerede eksisterende , parker. 

Men den optimale løsning vil være at foretage den kommende udbygning af vindkraften på havet, 

så man undgår at forulempe en større og større del af befolkningen med kæmpevindmøller i 

nabolaget. 

Med venlig hilsen 

Poul Jagd 

Højbovej 5 Byrsted 

9240 Nibe 
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Kære byråd i Vesthimmerlands kommune. 

Hermed ønsker jeg at udtrykke mine meget store bekymringer.og modstand Vedr Mølleprojektet i 

Bjørnstrup. 

Jeg bor Gunderstedvej 29, 9240 Nibe, med godt 1 km i luftlinje til den nærmeste af de påtænkte 

nye industrivindmøller. 

Jeg er født og opvokset her og har tilbage i 2008 erhvervet denne min fødegård. Min 

bekymringer vedrørende dette projekt er mange - rigtig mange! 

Jeg er overbevist om, at min ejendoms værdi vil blive forringet merkant, hvilket også vil gælde de 

øvrige ejendomme i området. Flere af min naboer og venner i Gundersted taler om at de enten 

ønsker at sælge eller udleje deres ejendomme, hvis ikke salg er muligt, skulle projektet blive 

gennemført. Det nære og trygge naboskab vil derfor uden tvivl forsvinde, når der efterfølgende 

blot kommer beboere, som er på farten, hvis overhovedet nogen. 

Yderligere vil den grundlæggende basis for en videre drift af de lokale foreninger, der er her og 

dermed vil de naturlige samlingspunkter forsvinde, når husene er ubeboede eller beboet af familier 

på farten, der ikke har lyst til at arrangere sig i lokal området. 

Selv Gundersted by ligger generelt meget tæt på projektområdet. Når jeg tæller lidt på antallet 

af beboelser herude så kommer jeg frem til følgende. 

Ud fra de fakta der er på bordet nu så vil 8 ejendomme helt forsvinde (600 meter) yderligere 19 

inden for de næste 900 meter vil potentielt kunne forsvinde (heri inkl. lodsejerne). Tager man en 

radius på blot 1,5 km, (hvori centrum af Gundersted vil være) så er der yderligere Ca 65 tilbage - 

uden mulighed for at komme væk. Det vil være svarende til at mellem 25 og 30% af de 

ejendomme der ligger i området vil kunne forsvinde - og 9% vil definitiv blive fjernet. Det synes 

jeg er skræmmende fakta! 

Lad os prøve at omformulere det til et villakvarter inde i Aars - Kjeldgården for eksempel! Her vil 

der med et blive fjernet 8-9 huse; yderligere 17-19 vil blive revet ned og yderligere en 5-6 stykker 

sat til salg sikkert til under markedværdi og resten vil opleve en værdiforringelse på 10-15% lavt 

sat. 

Hertil ligges så en støjgene samt monomenter der kan ses flere kvarterer væk. Vejfesten bliver 

aldrig den samme igen - er det i orden for at skabe grøn energi til fordel for Københavnske borger 

?? 

Jeg finder det endvidere meget besynderligt, at Vesthimmerlands kommune, kan synes et projekt, 

der årlig kaster 168 millioner af sig i omsætning (21.000 husstande x 4000 kWh x 2 kr gns pr kwh) 

til skatteindrivelse i Københavns kommune mod sølle 126000 kr i VE godtgørelse til vores 

kommune er et super regnestykke???? 

Jeg har lige siden jeg flyttede tilbage til Gundersted været utrolig aktiv i Borgerforeningen, 

Købmandsgården, Multihuset, ja selv pensionistforeningen har jeg hjulpet og seneste er jeg 

kommet i Meninghedsrådet. Jeg har ofte skrevet små historier om vores lille dejlige landsby til 

diverse aviser samt TV2Nord. Alt sammen for at gøre omverden opmærksom på det unikke 

landsbysamfund vi har herude i Gundersted. Et sammenhold der også gør at børn- og oldebørn af 

både tidligere og nuværende borgere herude stadig kommer retur og spiller fodbold for den lokale 

klub - endda så godt at man til tider har det førende hold i hele kommunen - fra lille Gundersted. 

Vi evner at samle folk til store og små arrangemter - Skt Hans er her altid sikkert; selv Coronaen til 

trods. 
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Inden for de sidste 6-7 år har byen oplevet en meget positiv tilgang af børnefamilier - enten 

etablerede eller nogen der arbejder godt på sagen. Generationsskiftet er faktisk i fuld gang. Hertil 

er det lykkedes at integrer de nydanske familier som også har fundet Gundersted et rart og trykt 

sted at være. Vi er generel ret rumlige herude og vi bryster os af det med vores Købmandsgård, 

hvor mange skæve eksistenser omfagnes og inkluderes i byens daglige liv - et projekt i samarbejde 

med kommunen og som man også har høstet stor ros og anerkendelse for - helt ind på 

Christiansborg. Det er næsten helt Morten Korch, men nu om lidt kan her meget vel blive stille - 

meget still! Med mindre man i byrådet ser efter at få stemt et for lokalområdet alt ødelæggende 

industrivindmølleprojekt dort direkte tilbage til København og i stedet bevare grundlaget for den 

aktive landsby Gundersted 

Kort sagt: Nej tak til flere kæmpe industrivindmøller på land og slet ikke i Gundersted 

Med venlig hilsen den aktive 

"Landsbytosse" 

Ulrik Mark Jensen 

Gunderstedvej 29 

Gundersted 

9240 Nibe 
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Jeg vil give indsigelse mod opførelse af 6 havvindmøller ved Bjørnstrup.Jeg vil komme til at bo 800 

meter fra den nordligste mølle.Jeg er bekymret for den lavfrekvente støj sådanne møller udsender. 

Der er ingen undersøgelser der viser at lavfrekvent er uskadelig .Vedr, måling af støj er der kun 

undersøgelser som vindindustrien har stået for og betalt .Man måler ved 6 ms og ved 8 ms. Hvorfor 

måler man ikke ved 4 ms. ved 10 ms. ved 12 ms, er det fordi det ikke passer ind i fortællingen om at 

vindmøller ikke laver støj .Jeg ved godt at området er udpeget til vindmølle område . Der står idag 4 

møller på området, de er placeret øst vest.De planlagte møller ønskes placeret nord syd. Ikke nok 

med at man vender området 180 grader, man laver også området 3 gange størrer.Kære politikerer 

området er udlagt til vindmølle område,men der ingen der siger der skal bygges nye møller på det. 

Vesthimmerland ender med at blive stedet hvor andre kommuner kan parkerer deres dårlige 

samvittighed . 

Venlig Hilsen Søren Skriver Andersen Borupvej 18 
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Kære Byråd 

Et af de emner, som blev drøftet på det virtuelle oplysnings-møde var den undren der er i store dele af 
befolkningen vedrørende vindmøller, som står stille selvom det blæser. Forklaringen er, at der produceres 
mere strøm, end forsyningsnettet kan transporteres. Denne disharmoni bliver yderligere forstærket af, at 
der i Nordtyskland også er etableret mange vindmøller, således det ikke er muligt at ”sælge” strømmen til 
Tyskland. 

Alternativet med at benytte vindmøllestrømmen i form af ”Power to X” giver selvsagt god mening, når 
der nu er overproduktion af el. En el, som umiddelbart kunne transformeres til brint, som efterfølgende 
kan anvendes på flere forskellige måder. Dette skridt er dog meget afhængig af den afgiftspolitik, som 
føres i Danmark, og der vil selvsagt ikke blive etableret flere ”Brint-fabrikker” så længe, at prisen på el er 
på det nuværende niveau. Der er således lange udsigter til, at der vil kunne afsættes den el, som kan 
produceres med danske vindmøller når vinden blæser. 

Derfor vil jeg hermed opfordre Vesthimmerlands Kommune til at afvente de politiske beslutninger som 
skal til, for at kunne anvende den overproducerede el til ”Power to X”. Ligeledes vil jeg foreslå, at 
Vesthimmerlands Kommune afventer, at forsyningsnettet er tilstrækkeligt udbygget til, at kunne aftage og 
nyttiggøre den el, som vindmøllerne i Vesthimmerland kommer til at producere. 

Jeg ser frem til at høre Jeres mening om mit forslag. 

Med venlig hilsen 

Karsten Hjorth 
Tlf. 316 316 99 

Kære Byråd for Vesthimmerlands Kommune 

På det virtuelle for-debat møde, som Vesthimmerlands Kommune afholdt for nyligt, fremgik det, at 
Kommunen som udgangspunkt så det for formålstjenligt, at placere så mange vindmøller samlet på ét 
sted. Vesthimmerlands Kommune har allerede placeret en del vindmøller langs Limfjorden, hvor 
placeringen skaber mindst mulig gene, da hele nordsiden af oplandet består af Limfjorden. Selve området 
er et lavtliggende strandområde, hvor der i forvejen ikke er mange bebyggelser. Med hensyn til gener 
vedrørende det visuelle, er ”skaden” allerede sket, da der på nuværende tidspunkt er placeret flere 
vindmøller i området. Der vil således ikke blive tale om en spolering af et nyt naturområde med gene for 
naboer til følge. Jeg skal ikke gøre mig klog på støjmålinger, men man kunne formode, at dobbelt så 
mange møller ikke larmer dobbelt så meget. Hvis dette alligevel er tilfældet, vil den øgede støj alene have 
indflydelse på naboer syd for vindmølleparken, hvorimod hele den nordlige del ikke vil kunne generes, da 
dette netop består af Limfjorden. Således indskrænker Vesthimmerlands Kommune alle generne med 
50%, hvilke må siges at være en betydelig lettelse. 

Jeg opfordrer således Vesthimmerlands Kommune til at placere eventuelle nye vindmøller i Kommunen 
ved Nørrekær Enge eller syd derfor. 
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Med venlig hilsen 

Karsten Hjorth 
Tlf. 316 316 99 
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Til Vesthimmerlands Kommune 

Vi er bekymrede for hvordan møllerne vil påvirke vores hverdag afhængig af årstiderne. Vi har 

oplevet med de Møller der ligger mellem Brusåvej og Doverhøjvej stor irritation når solen om 

efteråret gik mellem vingerne - så havde vi blinklys indenfor. Vi oplevede også at når vinden var 

i den rigtige retning lød det som en halm presser der stod ude foran. 

Nu bor vi længere nede af vejen og har ikke de gener længere. Vi tænker på hvor meget vi kan se 

de nye møller fra hvor vi bor nu og om de røde lys vil være generende og lyden. 

Vi bor på Brusåvej 8 i Gundersted. 

Vi tænker da også meget på om bosætning vil fortsætte eller om vi bliver til en spøgelses by. 

Eller om vi kan sælge vores huse til en ordentlig pris. 

For Gundersted området vil det nok være mere spiselig med solenergi, da de godt nok fylder meget 

areal massiv men forstyrrer ikke vores dejlige naturområde på samme måde. Man må da give os 

medhold i , 

at kæmpe vindmøller ikke pynter i landskabet. 

Mvh 

Liselotte og Kjeld Østergaard 

Brusåvej 8 Gundersted 
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Til 

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 

Blære dem 22. november 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da 

Det er noget af det værste der kan ske for lokalsamfundet omkring Blære og Gundersted. 

Hvem vil bo i nærheden af store møller med genere til følge? 

Jeg tænker ikke at det er folk med en hjemkomst der kommer til at bo i området om 10 år. 

Jeg er bekymret for dyrelivet i området, Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering April 

2017 af Vindmøller ved Nørrekær Enge II. Er i kommet dejligt let over jeres vurdering af påvirkningen af 

flagermusene. Der skrives følgende ”I forhold til vindmøller menes især habitattab og kollisioner at kunne påvirke 

flagermus. Der foreligger ingen undersøgelser vedrørende tab af habitat som følge af opsætning og drift af 

vindmøller, men det formodes generelt at være uvæsentligt i forhold til et områdes økologiske funktionalitet 

(Brinkmann et al. 2011). Kvaliteten af et levested for flagermus kan dog forringes betydeligt, hvis vigtige 

nøglebiotoper som f.eks. yngle- og rastekvarterer og jagtområder ødelægges, hvilket på sigt potentielt vil kunne 

påvirke et områdes økologiske funktionalitet negativt.” 

Hvis der ikke forlægger undersøgelser vedrørende tab af habitat som følge af opsætning og drift af vindmøller, så 

kan der jo ikke vurderes på det. Er det ikke netop det i skal gøre i en VVM? 

Den lavfrekvente støj fra vindmøller må ifølge beregningerne ikke overstige 20 dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 m/s ved 

indendørs beboelse. Jeg vil gerne have en gennemgående beskrivelse af hvordan en eventuel måling fortages, hvor 

tages den henne? Hvad er fejlmargen? Hvem betaler for støjmålingen? Hvilke påbud har kommunen tænk sig at 

påbyde vindmøllerne, når det viser sig at db(A)’en er oversteget? 

Hvis politiker nu vælger at godkende projektet så vil jeg gerne have dem til at se den visualisering af hovedforslaget 

med 6 nye 150 meter høje vindmøller fra skolevænget 8, 9600 blære. Visualiseringen skal være med påsatte lys 

ligesom det er påtænkt om natten. Derudover vil en visualiseringen om sommer og om vinteren, give en meget 
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bredere billede af projektet. Da læhegn en del stedet vil dække for vindmøllerne om sommeren, vil jeg gerne se 

læhegnene om vinteren når de mister bladene. 

Derudover har vi flere høje punkter i kommunen hvor man via en visualisering kan se vindmøllerne. Så vis gerne 

visualiseringen fra Hornum, Ejdrup, Skørbæk Navnsø og De himmerlandske heder. 

Med venlig hilsen 

Steffen Pedersen, Skolevænget 8, 9600 Blære. 
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22. november 2020 

Høringssvar i forhold til kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup 9600 Aars 

Nej tak til flere kæmpe vindmøller i Vesthimmerland 

Det havde klædt vores to naboer i Bjørnstrup/Gundersted/Blære, hvis de fra start havde 

indviet os i deres mølleplaner, inden de sendte bud til HOFOR og havde travlt med at aftale, at 

der skal bygges kæmpe møller i vores nærmiljø. 

For os at se, handler det ikke om at tænke grønt for vores 2 lodsejere – men mere at tænke 

penge. De har opkøbt en masse jord medhørende bygninger og det er her, der påtænkes at 

opstille møller. Så det lufter langt væk af pengespekulation – at sælge jord til HOFOR 

møllerne, samtidig med at HOFOR opkøber bygningerne – det er da en vind vind – men ikke 

for os, der kommer til at se og lytte til møllerne dag og nat. 

Hvis så den grønne energi gik til Vesthimmerland – kunne vi måske bedre forstå det – men det 
kommer ikke os til gode. Vi får intet ud af dette – kun gener. 

Et er at vi er “Udkants Danmark”, men nu påtænkes der, at vi skal dekoreres med kæmpe 

møller til den ene side og en solcellepark til den anden side. Det var ikke det, vi havde regnet 
med, da vi bosatte os her i Bjørnstrup og skulle nyde naturens stille ro. 

Vi elsker vores lille lokal samfund – men beklædt med møller kan udsigten blive tomme huse, 

der står og forfalder, fordi man vælger at ødelægge vores natur og tvinger os til at fraflytte. 

Der er planer om at HOFOR vil nedlægge 8 boliger og tilbyde yderligere 17 boliger opkøbt. 

Her på Gunderstedvej 13 ligger vi lige udenfor den indtegnede Zone til møllerne og udenfor 

den indtegnede zone til solcelleanlægget. Det kan blive et meget ensomt sted at bo, hvis alle 

vores naboer vælger at sælge. 

Vi skal tiltrække nye borgere til Vesthimmerland – det mener vi bestemt ikke er måden – 

tvært imod – så vil der blive et område i Vesthimmerland, som kommer til at stå ubeboet og 

øde. 

Vi håber at I politikkere vil tænke jer rigtig godt om, inden I siger ja tak til dette mølletilbud. 

Tænk på vores lille lokalsamfund – vi håber at I vil være med til at bevare dette. 

Vi vil på det kraftigste opfordre til at I siger nej tak til møllerne. 

På forhånd tak 

Joan og Brian Jakobsen 
Gunderstedvej 13 

Bjørnstrup 

9600 Aars 
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Vesthimmerlands Kommune 

Kommuneplan@vesthimmerland.dk 

MODTAGET 

2 3 NOV. 2020 

Vesthimmerlands Kommune  
Borgmesterkontoret 

Maskinfabrikken REKA A/S 
Vestvej 7 
DK-9600 Aars (Denmark) 
Telefon: (+45) 98 62 40 
11 Telefax: (+45) 98 62 40 
71 E-mail: reka@reka.com 
Website: www.reka.com  

Aars, den 22-11-2020 
Høringssvar vedr.: Vindmølle proiektet Biørnstrup.  

Først vil vi meget gerne kritisere borgermødet den 12/11 20 — der blev ikke givet 
kvalificerede/tilstrækkelig oplysninger om projektet eller svaret på spørgsmål. 

Bo Skovmand Larsen svarede heller ikke i weekenden 21-22/11 20, i så vigtig en sag er 
dette absolut ikke tilfredsstillende. 

Der bør indkaldes til et nyt borgermøde, når Corona-krisen har lagt sig, til et personligt 
møde, hvor borgerne kan møde personligt op og få belyst projektet og endnu vigtigere, få 
svar på deres spørgsmål. (en rigtig offentlig høring). 

Umiddelbart er der helt uforståeligt at projektet ikke bliver placeret på Lundby Hede dvs. 
mere nord - vest, det ville give helt unikke fordele meget billigere — meget mindre opkøb 
af ejendomme — ingen byområder — meget få beboere vil blive generet af støj og 
blinkende lys — formegentlig ingen protester alle vil sandsynligvis være meget tilfredse. 

Vedr.: Nu til Vesthimmerlands internationale flyveplads EKVH.  

Det undrer/overrasker os rigtig meget at inspektør/brugergruppen ikke er blevet særskilt 
orienteret/indkaldt. 

Som alle i kommunen ved er der et væld af ejendomme omkring EKVH hvor der er 
tinglyst max. Byggehøjder på 25 mtr. det er der vel en grund til ? 

Når vi planlægger flyvninger tages der rigtig meget hensyn til sikkerhed. 
Når man bygger en lufthavn tages der rigtig stor hensyn til sikkerhed. 

Når man vil bygge vindmøller i en afstand på 3,5 km. I en højde på 150 mtr kode højde 
på ca. 40 mtr. = flyvehøjde ca. 570 ft. Så overskrider man min. flyvehøjden i terræn som 
er 500 fl. dvs. alt hvad der hedder sikkerhed er annulleret. 

Som det klart fremgår af vedlagte indflyvnings- og startkort, kan vindmøller i den højde og 
foreslået placeret ikke være placeret i viste område, for så kan flyvninger til og fra EKVH 
ikke udføres lovligt. 
Yderligere er der rigtig meget flyvning mellem EKVH og Aalborg EKYT og så overflyves 
de 6 stk. vindmøller i meget lav højde (sikkerhed er absolut annulleret) 
Hertil kommer at redningshelikopteren flyver fra Skive til Aalborg i dårligt vejr, direkte over 
møllerne, i meget lav højde. 

NB! For meget små fly er vindforholdene meget risikable, især for flyvning tæt 
ved vindmøllerne. 

Vedlagte kort som viser landingsrunder på EKVH dokumenterer også at vindmøllerne 
ikke kan placeres her fordi så kan flyvningen i landingsrunder ikke udføres lovligt. 
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Alle flyve beregninger er udført i 0 vind, ved større vindhastigheder vil man meget let 
kunne komme i havari med vindmøllerne. 

Som det meget klart fremgår af vedlagte tegninger, beregninger og dokumentation kan 
vindmøllerne ikke placeres så tæt på og i den højde ved EKVH. 

Hvis møller virkelig placeres, hvor projektet viser dem, er der med sikkerhed meget stor 
risiko for tab af menneskeliv, ved fly eller faldskærmsudspringere der rammer en mølle. 

Dansk lovgivning: 

Når vi ser på Bestemmelserne om Luftfarts Hindringer m.m. BL 3-10, samt 
ekspropriation og Luftfartshindringerne m.m. Paragraf 62 — 68, er der stor grund til 
utryghed/betænkning. 

Når vi ser på alle de mange paragraffer der er nævnt i ovennævnte bestemmelser som i 
væsentlig grad handler om sikkerhed, er de absolut ikke overholdt — det fører alt for vidt 
at beskrive alle disse paragraffer her. 

Vi vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på at der findes internationale regler for 
flyvepladser og flyvesikkerhed. Som f.eks. ICAO - EASA med flere og dem kan vi jo også 
tage til hjælp. 

Vi ser det stadigvæk som eneste god løsning at flytte projektet som foreslået. 

Så vil den belysning, der skal på vindmøllerne, høj intensiv Hvid Blinkende 40 — 60 
fpm., heller ikke genere så mange beboere. 

Til slut kan vi oplyse, at alle vore ideoplæg, kommentar, lovparagraffer, kritikpunkter, 
flyvepladsregler, beregninger over flyvepladsen, tegninger m.m. ikke er absolut 
udtømmende, der kan komme meget mere til. 

Er der ikke kommet for mange møller ? når det blæser lidt, står halvdelen af møllerne 
stille er det forretning ? Borgerne betaler ? 

Har kommunen slet ikke i tankerne, at borgerne som ejer bolig i store områder af så store 
vindmøller, får kraftig reduceret deres salgspriser på boliger og reduceret deres låne 
muligheder i kredit foreninger ? Er grundloven sikret ? og er det virkelig kommunens 
ønske ? 

SVAR UDBEDES SNAREST DOG SENEST 5 DECEMBER 2020. 

Med venlig hilsen 

Medlemmer af inspektør og brugergruppen for EKVH 

Chr. C. Larsen 
Alice Larsen 
Brian Frederiksen 

Vedlagt: kort over EKVH 
Landingsrunder 
Flyvning fra Aalborg og landingsrunder 
Standard kort over Landingsrunder. 
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Enroute fra Aalborg 

a Nedstigning 

position 

500 ft (150m 
AGL 

1000 ft (300m) — 1500 ft 

(450 m) AGL 

B4Wre 

Enroute fra Aalborg til 

Vesthimmerland: 

Ovrftyy,,ning ihenhold til 

antiflyvning af ukontrolleret plads. 

(Bane 29/11) 

Max 20 m 

nde 

1000 ft  

(300m) AGL 

Enroute fra Aalborg til 

Vesthimmerland Græs bane 17 

SWIT 

2 
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1000 ft (300 m) AGL 

2,6 km fra baneenden 

500 ft (150m) AGL 

Vindmøller 
LANDINGSRUNDE I EKVH 

Oversigtskort 

1000 ft 

'(300m) AGL 

2 km fra baneenden 

(airborne længere 

inde på banen) 500 ft 

(150m) AGL 

Max 20 m 

2,8 km Beregnet-i:.0  

vind fra flyhåndbog.  

1000 ft (300m) AGL 

Bane 35 

A a r s  
2 
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FINAL: 

Finaledrej i 500 ft. AGL 

Flaps fulde 

Reducer farten til 

 _____  kts. 

 

 

Meld downwind  
 

 

DOWNWIND: 

1000 ft. AGL 

 ______ kts. 

 ______ RPM 

Flyv parallelt med banen 

- ret kurs ind 

Ud for tærskelen: 

 ______ indsugningstryk 

 ______ RPM 

______ kts. 

Sænk derefter næsen 

og hold fart 
 "4

4 
Ø P   behov. 

HOLD GODT I* 

BASE LEGO: 
flaps  

kts. 

 

1111111P 

 

 

 

Aktiv side Før tærskelen: 

indflyvningsvinklen med gassen 

farten på _______  

`--"' Passer tærsklen i 5-8 meter AGL 

Tomgang - flad ud 
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69) 

Gundersted 22-11.2020 

Til Vesthimmerlands kommune. 

Indsigelse omkring vindturbiner. 

Jeg udtrykker hermed min store bekymring for projektet. 

Der er mange spørgsmål fra min side omkring det omtalte energianlæg, som jeg mener I 

bør inddrage I jeres beslutning: 

1. Hvad gør man for at bevare de små landsbyer? Hvordan vil man øge bosætning herude? 

Hvordan vil I have, at vi skal sælge vores lokalområde? 

2. Hvad gør man for at sikre sig, at folk kan låne i deres hus/ ejendomme, fx til 

energiforbedring? Det er svært nok i forvejen! 

3. Hvad gør man for at opretholde den dejlige natur i Vesthimmerland? Her tænkes der 

jo særligt på vores dejlige lokalområde! Planter man mere skov? 

Eller opsætter man bare 6*150 meters vindturbiner? 

4. Hvilken hensyn tager man til vores padder i området og vandsalamander- mv? Flytter 

man dem ind til Aars ? Eller er det helt uden betydning? 

5. Hvilken hensyn tager man i projektet til den røde glente i området? Rørhøgen og Kærhøgen, 

der yngler i området? Havørneparret i området? De mange trækfugle der kommer ind over det 

berørte område? Tænker man over, at det faktisk er her ude på landet at dyrelivet er? 

Tænkes der over biodiversiteten? 

6. Tænker man på lokalbefolkningen i området? Det er et industrianlæg, der vil står her de 

næste 30 år! Vil i gerne vores børn bliver i Vesthimmerland ? Eller ser i gerne de alle fraflytter? 

7. Hvem betaler skatten i kommunen? Er det HOFOR? 

8. Hvem gavner CO2 regnskabet? Er det Vesthimmerlands kommune ? 

9. Det omtales som grøn omstilling, men ofte handler det mere om en god forretning for 

lodsejerne. 

10. Vil I gerne, at man opkøber og udlejer de billige huse/ ejendomme, der sælges billigt 

videre af HOFOR - til socialbelastede familier til yderlige belastning for kommunekassen? 

11. Jeg vil gerne, at der kommer nogle flere visualiseringer af projekter, fra min 

egen matrikkel. 

12. Jeg tror, vi i Vesthimmerland skal prøve at arbejde noget mere målrettet på et projekt, som 

faktisk vil gavne vores kommune, og ikke mindst borgerne og skatteyderne. Det aktuelle 

projekt vil i min overbevisning ødelægger det for lokalområdet, hvor ildsjæle dagligt kæmper 

for en fælles indsats til gavn for udvikling og bosætning i området - generationskiftet er igang. 

13. Har man tænkt over hvilken omkostninger det vil have for vores flyveplads? Vil den 

nødvendige sikkerhed være der ved ind-og udflyvning ? Er der taget højde for elever der er 
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ved at erhverve sig flycertifikat? Vil Bjørnstrup området ikke blive et farlig område for fly 

og svævefly? Vil det begrænse flytrafikken, og skabe stor risiko for kollision ved en 
eventuel nødsituation særlig for de mange svævefly? 

14. Hvor meget tænker byrådet over i dette projekt, at I er folkevalgte af borgerne i 

Vesthimmerlands kommune, til at varetage vores interesser og ligeledes skabe vækst og 

tryghed for borgerne? Der er mange der er bekymret ved det omtalte projekt. 

15. Har man med i sine overvejelser, hvad det vil betyde for vores nærtliggende 

campingplads? Tænker man at det vil øge besøgende af turister, som vil komme til at 

campere i et område med kæmpe vindturbiner? Campingpladsen ligger placeret imellem 

Krogstrup vindturbiner og det omtalte Bjørnstrup projekt. 

16.Man sætter ikke sådan noget op i et område hvor der bor mennesker, så finder man er 

område der er egnet og allerede affolket til sådan et projekt, hvis man nu er blevet SÅ 

overbevist om det er den rette vej. TÆNK jer nu lige godt om inden i bider på krogen, der er 

ingen fortrydelsesret! Det er en beslutning der for mange vil betyde rigtig meget de næste 30-

40 år... 

Mvh Jørgen R Pedersen 

Skovvænget 42 9240 

Sendt fra min iPhone 
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70) 

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. 

•   Hvorfor vælger man at sætte kæmpe vindmøller på land og ikke ude på havet?  

 Har vi ikke nok på land? Er det ikke på tide at tænke solceller frem for kæmpe vindmøller 
når nettet ikke kan følge med? 

 Hvorfor bliver Vesthimmerlands kommune valgt? Er det økonomien, så man kan lave 
en god forretningsplan, idet man kan opkøbe det hele billigt her i Vesthimmerland? 

 Hvordan kan I tro at borgere vil acceptere kæmpe vindmøller i en afstand af 1,2km, når 
grænsen fra vestkysten var 5km, dette blev kraftig nedstemt og forslaget hertil var 
min. 20km fra land.? 

 Hvorfor skal Nordjylland være den førende indenfor vindenergi, når vi ikke er den Region 
som har flest borgere? 

 Hvordan kan man lave alle de fine beregninger på, at en vindmølle laver grøn energi når 
de ikke kører når det blæser? 

 Er det ikke for tidligt at sætte kæmpe vindmøller op når nettet ikke kan tag det? Skal 
man ikke lave det i modsat rækkefølge?? 

 Hvor meget af virksomheds vindenergi bliver produceret i Øst Danmark nu? Her tænker 
jeg udelukkende vindenergi. 

 Hvorfor har man drænet jorden ved mosen i år? Er det fordi der skulle fjernes 
vandsalamandere inden alle undersøgelser skal opstarte?? 

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

 Har i beregnet hvad det vil koste Vesthimmerland.? 

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

 tager man hensyn til flagermus, vandsalamander, trækfuglene og rovfugle som 
havørnen osv.?? 

Mvh. 
Janni Hartmann 
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Hej 

I sommers købte jeg en byggegrund på skovvænget 34, grundersted uvidende om planer om 

vindmøllerne, som vil komme til at fylde det meste af udsigten fra grunden henover natur området. 

Så mit spørgsmål og forventning er, at i den kompensations ordning der er lagt op til står er til 

beboelsesejendomme, det regner jeg også med gælder for ubeboet byggegrunde, da det jo falder 

voldsomt i værdi pludseligt og ikke er salgbart. 

Jeg har købt grunden for at plante træer som klimakompensation for mig selv og havde tænkt mig 

med tiden at bygge et fritidshus og opkøbe markerne omkring for at dyrke skov på og få mere 

dyreliv derude og så det samtidig som en økonomisk investering - det bliver det ikke hvis der 

kommer vindmøller derude. 

Jeg er bange for vindmøllerne kommer til at ødelægge mine natur planer ved at skræmme insekter 

væk, slå insekter ihjel, forstyrre fødekæderne i området, så jeg ser meget frem til at læse den rapport 

der kommer omkring påvirkningen af nærmiljøet fra vindmøllerne. 

Hvis denne rapport viser sig ikke at have en negativ indvirkning på plante og dyreliv, så synes jeg, at 

det er vigtigt, at kommunen er med på at opkøbe markerne omkring Gundersted og dyrker 
offentlig skov og så vilde blomster på det, så det skærmer beboerne i Gundersted både for 

støj og gør udsigten bedre, samt giver et bedre natur område og en skov går jo hånd i hånd 
med hele ideen om vedvarende energi til fordel for vores klima. 

Mvh. Heidi Steensgaard Jensen Bævervej 10 

9230 Svenstrup 

Tlf 25300715 
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Mine bekymringer er lyd og støj gener ved så store møller, samt lysskygger når møllerne kører. 

Ligeledes hvordan vil det påvirke mine ejendomme, som er Kelddalvej 64 og 62 ved et evt. salg. 

Min bekymring er at der vil blive en værdiforringelse på ejendommene. 

Desuden vil jeg gerne bede om et visuelt billede fra mine 2 ejendomme, og i forhold til 

møllerne, min bekymring er at det visuelle vil blive meget påvirket. 

Med venlig hilsen 

Karin Hyldgaard Jørgensen 

Kelddalvej 64 

9600 Aars d. 22/11 2020. 
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Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup. 

Det var med mange blandede følelser, at jeg læste de mange læserbreve i Aars avis den 2. 
september. 
Jeg kan kun bakke op omkring de bekymringer der bliver belyst, om man stadig prøver, at ødelægge de 
små lokalsamfund idet man igen udpeger områder i og omkring disse, som egnet til vindmøller. Det er 
tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for 
lokalkendskab. 
I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, men kan 
konstaterer, at mange heller ikke vil have de store vindmøller der tæt på land. Da forslaget kom om, at 
møllerne skulle stå 5 km fra Hvidesande, blev det kraftigt nedstemt og et nyt forslag blev 20km fra land i 
stedet, så man ikke kunne se dem. Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m 
høje vindmøller op i en afstand af 1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor???? 

Jeg selv er fra Thyborøn med skøn natur og frisk luft, og det er vigtigt for mig, at bevare den. Jeg ledte 
længe efter et hus, hvor valget blev Gundersted for cirka 15 år siden. Det er her, hvor mine børn skal 
vokse op og familielivet skal trives især begrundet af den storslåede natur i området. Hvorfor skal vores 
trivsel nu ødelægges?? Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid 
på det. Vi har Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af 
den skønne natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare høre - 
ja stilheden i sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som er en stor del af 
det sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver drevet af et botilbud, som 
er et stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber værdier for borgere og ikke mindst 
kommunen. Jeg ser helt klart forslaget om, at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost 
effektivt sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og bevarelse af 
natur da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse konstruktioner komme til at lide tab, 
som værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og 
det visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og 
trækfugle. 

Grøn 
energi??? 

Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser HOFOR 
komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig nedskrivningsplan og derved en 
hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den sidste ende Vesthimmerlands kommune der vil 
blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra vest 
kan i rigtig mange gange se kæmpe vindmøller står fuldstændig stille netop der, hvor der skulle 
produceres grøn energi. Det gør de bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i 
stedet kæmpe summer af penge for, at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en 
god profit på tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!?? 

Lokal politiker!!!! 

I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis 
det vi gør i Gundersted. Jeg appellere til, at i gør det samme, så vi kan se, at i vil/hører os borgere, som 
bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste appellere til jer folkevalgt politiker om at tage aktion, 
og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund. Der findes jo andre og 
mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker - tættere på storbyen hvor 
energien skal bruges. 
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tilslut ønsker jeg visuelle billeder fra min matrikel. 

BEVAR LOKALSAMFUNDET OG NATUREN. 

Michael Søgaard 
22/11-20 Skovvænget 3, Gundersted 
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74) 

Til 

Vesthimmerlands kommune 

Erhverv, Turisme, Plan & Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

Ejdrup d. 22/11-2020 

Hermed høringssvar på Vindmølleprojektet Bjørnstrup. 
Vi er meget bekymrede over at der er projekt i gang, vedr. vindmøller med tårn højde på 

150 meter i Bjørnstrup. 

Vi har nu været naboer til vindmøller i Ejdrup, som er rejst på Birkegårdsvej 3 9240 Nibe, og 

har jævnligt været gereneret af støj, især når vinden er fra sydvest, som den jo ofte er. Der 

er også kraftige skyggegener i vintermånederne, da solen står lavt. 

Derfor frygter vi at det med vindmøller i 150 meters tårn højde, også vil komme til at genere 
os yderligere. 

Vi har en skøn natur og nyder området og vil være meget kede at det vil forværres yderligere 

med flere vindmøller. Vi er absolut ikke imod vindenergi, men mener at de hører til på havet. 

Vi frygter at beboere flygter fra området og at det vil blive et mere udkantsområde, da det jo 

ikke vil være særligt attraktivt at flytte hertil med de yderligere gener, som vindmøllerne vil 

give. 

Vi har vores dejlige område, en god friskole som sikkert også vil få svært ved at få nye elever, 

da det ikke vil blive unge mennesker der vil flytte hertil, men sikkert folk som vil få svært ved 

at sælge deres huse. 

Mvh 

Marianne & Ib Nørlem kruse 

Birkegårdsvej 1 Ejdrup 
9240 Nibe 
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Bekymringsbrev fra Skovvænget 16, Gundersted. 

Jeg er bekymret for, at vi bliver stavnsbundet som nabo til et projekt af denne størrelse. 
Alle huse i området vil bliver ramt og man vil ikke kunne sælge et hus, i hele perioden indtil enten 
projektet er afvist eller møllerne er rejst. Jeg ville i hvert fald ikke investere i et hus, hvor jeg 
vidste man indenfor en årrække, vil blive nabo til 150 m høje vindmølle, med den usikkerhed der 
ligger i det. Så ville jeg søge bolig i et andet område. 
Vi er jo ramt af affolkning på landet og i hele kommunen og vil mene dette for en 
negativ indflydelse på at tiltrække folk til området omkring vindmøllerne. 
Hvis møllerne bliver rejst vil det have en negativ indvirkning på huspriserne i området, også dem 
der ligger mere end 1200 m væk. 

Vi er også bekymret for den lavfrekvens støj dB(c) der max må være 20 indenfor. Jeg ved det er 
noget der kan genere meget og er svær at gøre noget ved, når først vindmøllerne er rejst. Man 
kan have svært beregne sig frem til det og det er netop det, man gør og man bruger nogle tal der 
er gunstige for vindmøllerne. 
Jeg kunne godt tænke mig, at man stillede en garanti for at man overholder de 20 dB(c) 

Jeg går ind for grøn energi, og mener det er nødvendigt, men man bør lave en større samlet plan 
og samle det i større parker og ikke små grupper placeret rundt omkring, Jeg undre mig også 
over, at man netop nu vil rejse yderlig vindmøller, da der er overproduktion af el fra vindmøllerne. 
Vi ser mange af de nye opsatte vindmøller der stoppes pga. overproduktion, yderlig bør man 
måske kigge på lagring af energi fra møller inden man rejser nye. 

Jeg har selv investeret t i luft til vand varmepumpe, samt solceller sidste år - til trods for man har 
fjernet alt tilskud og lavet reglerne for lagring på el nettet meget ringe. 

Dette har jeg gjort også for at fremtidssikker mit hus, den dag jeg skal sælge det. 
Jeg ved godt at selve investeringen ikke står mål med den værdiforøgelse, jeg får for mit hus - tror 
faktisk ikke den overhovedet vil øge den. 

Vores hus er nok et af de sværeste huse at sælge i Gundersted pga. prisen, da den ca. 
er 1,75 mill kroner (vurderet i 2016), og min umiddelbar vudering er, at det bliver ikke nemmere 
med en vindmølle på 150 meter ca. 1200 m væk - og det vil uden tvivl gå ud over prisen, den dag 
jeg skal sælge huset. 

Jeg mener også man bør gøre ligesom man gjorde i Thorup Sletten vindmøllepark, der blev 
20% af vindmøllerne solgt som anparter til dem der boede inden for en radius af 4,5 km. 
Jeg vil mene, at på den måde vil man få en mere positiv tilgang til vindmøller, hvis man er en del 
af det og føler man får en del af kagen. Jeg tror at mange føler, at det er noget der bliver trukket 
ned over hovederne på os, uden at andre kommer og stille vindmøller op i vores baghave og de 
tjener på dette uden vi er en del af det. 

Jeg ved at der en god økonomi i at opstille vindmøller, både for lodsejere og opstiller i 
dette tilfælde HOFOR. 
Ifølge regnskabet for vindmøllepark Thorup-Sletten Park er der forventet min. overskud på ca. 7% 
eller 221 mill. for et projekt på ca. 600.000.000 kroner og lodsejerne får ca. 89.000.000 kr. 
Projektet omfatter 18 vindmøller af 4,3 MW. 
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Yderlig er det aftalt, at man laver en årlig betalingsforpligtelse på 30.000 kroner pr. mølle til 
lokalområdet i hele møllens levetid. Denne pulje tilgår også lokalbefolkning inden for 4,5 km radius 
fra møllerne. 

Yderlig bør man også kigge på hvad kan man gøre for området hvis møllerne bliver rejst. Kunne 
man lave en natursti, MTB spor, fiskesø, eller andet der kunne trække folk til området, der ville 
gøre det attraktivt at bosætte sig i området. 

Man bør også sætte krav til lyset på møllerne, da jeg ved det virker generede. Var det muligt at 
afskærme det kraftige lys, så man ikke kunne se det fra jorden? 

Håber virkelig vesthimmerlands kommune vil overveje dette meget grundigt! 

Med venlig hilsen 
Skovvænget 16, Gundersted 
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Vedrørende Vindmølleprojekt Bjørnstrup 

Vi er tilflyttere i Vesthimmerlands Kommune og har selv valgt at 
bosætte os på landet, hvor vindmøller er en del af landskabet. Vi 
har vindmøller som nærmeste nabo, og det har ikke haft 
betydning for vores valg om at flytte til området. 
Vi har altid vidst, at møllerne før eller siden ville stå for en 
udskiftning, og med tanke på klimaproblematikken, er det for os 
svært at se, hvorfor de ikke skal erstattes af nye og forbedrede 
møller, hvis rammerne tillader det. 
Vi har fulgt projektet længe, både gennem HOFOR og dækningen 
af projektet i medierne. 

Til det online borgermøde oplevede vi en meget fin gennemgang af 
projektet bygget på fakta. Her kom afklaring på bekymringsemner 
som skyggekast, støjgener, virkninger på lokalsamfundet med 
mere. 

Det var en fin opsamling og behandling af borgernes spørgsmål, 
og at afholde borgermødet online var en god løsning, der 
fungerede upåklageligt herfra. 
Vi mener ikke, at klimakrisen kan afværges inden for 

kommunegrænsen, fordi der er opstillet X antal vindmøller, 
og derfor bør Vesthimmerlands Kommune deltage aktivt for 
at nedbringe CO2-udledningen, ikke kun kommunalt, men 
også regionalt, nationalt og globalt. 

Vi glæder os over, at store dele af byrådet går ind for, at der skal 
føres en ambitiøs klimapolitik i Vesthimmerland, og herfra skal 
lyde stor opbakning til jeres grønne tiltag. 

Marianne og Martin Rosenberg Thomsen 
Nr. Blærevej 4 
9600 Aars 

121



77) 

Kære Vesthimmerlands Kommune, 

Dette er min indsigelse mod godkendelse af Hofors påtænkte opførelse af kæmpevindmøller ved 

Bjørnstrup: 

Vi har i vores kommune (Vesthimmerlands) i forvejen et stort antal vindmøller. I Hornum stor 4 

prægtige eksemplarer. Med røde lys i toppen. De ses med lethed fra de fleste steder i kommunen - 

og de ses også tydeligt fra flere nabokommuner. 

Som jeg forstår det, bliver de nye møller ved Bjørnstrup markant større, end dem ved Hornum. 

Vi har store fredede hedearealer, vi har den smukke vesthimmerlandske vestkyst og den 

naturbeskyttede Halkær Ådal, som der for øjeblikket netop pågår seriøse drøftelser mellem 

kommunen og lodsejere om at genoprette. 

Hvorfor i alverden skal dette og mere til forurenes af udsigt til vindmøller? 

Kæmpevindmøller hører ganske enkelt ikke til på landjorden! Sæt dem dog op de i det store hav! 

Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi nu skal have endnu større møller, som vi ikke kan undgå at skal 

se på i døgnets 24 timer! 6 nye “stjerne” skal lyse i nattemørket. Vi er ganske vist blevet informeret 

om, at det røde lys på møllernes top ikke længere er så stærkt, men det skal jo være stærkt nok til at 

kunne ses, ellers ville det jo slet ikke være nødvendigt at have lyset i toppen af møllerne. Og så er 

det bare, at jeg har ganske svært ved at tro, at lyset ikke kan ses på lang afstand. 

Hvorfor vi skal have så store møller på land, hvor de er helt enormt generende for folk og fæ i 

nærheden af dem og grimt at se på for alle andre, og ikke i havområder, hvor de dog kun ses fra den 

ene side, er mig meget svært at forstå. 

Det ville klæde vores kommune, at tage hensyn til de mange føromtalte fredede og naturbeskyttede 

områder, der er i vores kommune ved ikke at tillade opførelsen af disse enorme vindmøller, som vil 

være en sand øjebæ at leve med for alle os, der bor her. 

Og så er det ikke kun borgere i vores egen kommune, der rammes af øjebæen! Eftersom møllerne i 

Hornum tydeligt ses fra de omkringliggende kommuner, mener jeg, det vil være overordentligt 

uansvarligt at tillade at opføre 6 kæmpemøller, som store dele af Himmerland så må døjes med 

synet af. 

Jeg bor på xxx  og er stærkt bekymret for, hvad min udsigt fra min ellers liebhaverudsigt (efter 

hvad ejendomsmæglere og kommunens egne vurderingsfolk - de vil jo gerne hente 

skattekronerne!) fremover bliver. Jeg bor her netop pga af min udsigt. Selvom jeg henter 

skattekronerne i Aarhus hver dag, har jeg valgt at blive boende på denne fantastiske matriket - der 

kunne sagtens tænkes, jeg vælger at flytte, hvis jeg kommer til at se på 6 kæmpevindmøller fra min 

stue og have. Hvis jeg da så ellers til den tid kan sælge. 

Kan jeg bede om en visualisering fra min adresse, tak. 

I håber om at min indsigelse imødekommes, 
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MOTORFLYVEKLUBBEN 

Til Vesthimmerland Kommune 
  

Vesthimmerland den 22. november 2020 

Påvirkning af Vesthimmerlands Flyveplads ved etablering af vindmøller ved Bjørnstrup. 

Herunder er der tre emner, som betænkes: Hindringsflader, flyvehøjde og GPS-anflyvning i forhold til 

"DEBATOPLÆG Vindmøller ved Bjørnstrup" udgivet Oktober 2020 af Vesthimmerlands Kommune. 

Hindringsflader: Den sydligste vindmølle foreslås placeret ca. 3650m fra centrum af flyvepladsen. 

Flyvepladsen har et hindringsgrænsefladeplan, som består af en række hindringsflader. 

Hindringsflademe for flyvepladsen går ud til 3600m fra centrum af banen (maks højde 100m). Det 

virker ikke hensigtsmæssigt at planlægge placering af møller på 150m lige uden for en højde-

begrænsning på 100m. Den sidste del af hindringsfladerne (konisk flade) har en hældning på 5%, så 

en minimums afstand på 4600m ville være mere naturligt, og sikkert ligge bedre i tråd med 

intentionerne bag hindringsfladerne, da disse blev udtænkt og designet langt før der eksisterede 

vindmøller med en totalhøjde på 150m. (BL 3-1 Udgave 1, 10. marts 1993, afsnit 14) 

 

 

1,1 

 

Flyvehøjde: Begrænsning af minimum flyvehøjde om dagen er 500 fod over hindringer inden for en 

radius af 150m fra flyet, og om natten er det 1000 fod inden for en radius af 8km. Umiddelbart vil en 

række hindringer nordøst for flyvepladsen påvirke flytrafikken negativt fra Aalborg til 

Vesthimmerland, særligt om natten, hvor der er skærpede krav for afstand til hindringer. (EASA 

Part-SERA.5005 Visual flight rules) 

GPS-anflyvning: GPS anflyvnings procedurer på flyvepladser tilsvarende Vesthimmerland er ved at 

blive mere og mere udbredt i Europa. Vi er bekendte med at både Sindal og Vamdrup har fået 

etableret GPS-anflyvning, samt Thisted og Herning er i gang med ansøgningsprocessen. I forhold til 

vindmøllerne ved Bjørnstrup, vil det være meget relevant at få undersøgt, hvorledes disse påvirker 

mulighederne for at kunne etablere GPS anflyvning på Vesthimmerland. Særligt kunne det være 

minimum descent altitude (MDA) for proceduren, der angiver i hvilken højde man skal kunne se 

flyvepladsen. En højere MDA vil gøre flyvepladsen mindre brugbar, da højere skydække er 

nødvendigt. Ved at få etableret GPS anflyvning, vil det udvide muligheden for at benytte flyvepladsen 

mere. Særligt for erhvervsflyvning vil det have en meget stor betydning, men også for at højne 

sikkerheden for almen flyvning. 

I tilfælde af spørgsmål er udvalget meget velkommen til at tage kontakt. Hvis man har lyst til at 

besøge flyvepladsen og måske se Vesthimmerland fra oven, organiserer vi meget gerne dette. 

Med venlig hilsen 

2 % 1 t  

Torben N. Matzen 
Formand, Motorflyveklubben Himmeland, Tlf. 2019 3265, E-mail: tnm@tnm.dk 
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Kære vesthimmerlands kommune 

Vi er et ungt par fra Ukraine der nu har boet her i Gundersted i 9 år. 

Vi synes det godt at bo her og vi har fået en del nye venner og bekendte imellem dem som bor her. 

Her er rart at bo og det er godt og trykt for vores lille datter på 4 år at vokse op. 

Vi synes det er en meget dårlig ide, hvis der kommer store vindmøller lige uden for vores hus. De er 

måske langt væk, kun ca. 2 km, men vi er sikker på de vil blive meget store at se på fra vores vindue 

til haven. Vi er sikker på at vi vil komme til at høre dem også når de drejer rundt. Så vil det ikke 

være rart at sidde i haven og grille om sommeren. Vi ved fra mange undersøgelser at det ikke er 

sundt for børn og voksne med sådan lavfrekvent støj. Derfor er vi meget bekymret for dette i forhold 

til vores datter og vores måske kommende børn. 

Vi håber man i kommunen finder andre løsninger og stemmer nej til vindmøllerne i Bjørnstrup. 

Med venlig hilsen 

Igor Iagodin og Liudmila Stepaniuk 

Brusåvej 5 

Gundersted 

124



Fra: Kristin Engerstrøm [kren@vesthimmerland.dk]
Til: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 15-02-2021 12:06
Modtaget Dato: 15-02-2021 12:06
Vedrørende: Udpegning af vindmølleområder

I dag når vi modtager vindmølleansøgninger arbejdes der altid på at opkøbe og nedlægge boliger. I de screeninger kommunen kan lave for
egnede vindmølleområder, kan der kun tages stilling til afstandskravet til eksisterende bebyggelse, hvorfor udlagte vindmølleområder altid
vil skulle udvides i forbindelse med et konkret vindmøllerprojekt.
 
Da de nuværende vindmøllerområder blev udlagt i Kommuneplan 2017, var intentionen at pege på områder, hvor det vil være muligt at
indpasse vindmøller i landskabet. Områder med en vis afstand til andre områder med vindmøller på 125-150 m højde. I det første materiale
der blev arbejdet på, var vindmølleområderne runde ringe, som henviste til at der et sted i dette område kunne indpasses et
vindmølleprojekt. Tanken var, at det ville være op til en potentiel projektmager, at indpasse et projekt et sted i dette område, altså at
der ikke var et fast afgrænset areal. I forbindelse med miljøvurderingen fremgik det at vi ikke kunne få lov til at udlægge vindmølleområder
på den måde, at det skulle være et fast afgrænset areal, grundet et væld af teknikaliteter. Det førte til at områderne blev skrumpet
gevaldigt ind, og der blev i stedet tilføjet nedenstående som uddybende bemærkning til retningslinjen.
 
 
Retningslinje 2.2.1 i Kommuneplan 2017:
 
2.2.1 Store vindmøller kan kun opstilles i forbindelse med udlagte vindmølleområder.
 
Uddybende bemærkninger til 2.2.1
Et udlagt vindmølleområde kan udvides, ved f.eks. nedlæggelse af boliger. Det vil være en konkret vurdering ved hvert projekt i forhold
til de eksisterende møller i og omkring vindmølleområdet. Ved udvidelse af et vindmølleområde, skal nedenstående arealkriterier
respekteres:
 
Afstandskrav til boliger
Indflyvningszone til Aars lufthavn
Fund og fortidsminder
Fredede områder
Fredskov
Kirkebyggelinje
Strandbeskyttelse
Natura 2000 (fuglebeskyttelse, habitatområde, vand og naturplaner 2013
Særligt værdifulde landskaber
Større sammenhængende landskaber
Værdifulde kulturmiljøer
Kystnærhedszonen
 
 
Screeningen som ligger til grund for udpegningerne kan findes her:
https://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/media/65259/Vindmoellescreening-til-KP-2017.pdf
 
 
Med venlig hilsen

Kristin Engerstrøm
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7015

kren@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: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]
Til: Per Bach Laursen [pbl@vesthimmerland.dk]

Cc: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk];Ole Helk [oleh@vesthimmerland.dk];August Bo Skovmand Larsen
[aula@vesthimmerland.dk];Kristin Engerstrøm [kren@vesthimmerland.dk]

Sendt dato: 15-02-2021 14:29
Modtaget Dato: 15-02-2021 14:29
Vedrørende: Bilag til den politiske behandling - Bjørnstrup-møllerne
Vedhæftninger: Kortbilag - Bjørnstrup.pdf

image001_438.jpg
image002_2756.gif

Vedlagt er kortbilaget fra behandlingen i TMU og ØK og til BR på torsdag i forlængelse af vores telefon-samtale i dag.

 

Som det fremgår, er der stort set ikke nogen af de af Hofor søgte møller som opstilles inden for den afgrænsning der er i KP 2017.

Det er der ikke noget nyt i. Sædvanligvis udvikler områdeafgrænsningerne sig pga. ejendoms-forhold m.v.

I Kommuneplanrammen er sædvanligvis taget højde for en afstand på 600 m fra nærmeste beboelse (4 x totalhøjde på maks 150 m).
Derfor de kantede afgrænsninger. Hvis en opstiller så får nogle andre eller flere lodsejeraftaler o.lign. i området kan projektgrænserne
ændres markant.

 

Ved KP 2017 er regnet med op til 4-5 møller. Men Hofor’s aftaler med lodsejere giver så mulighed for 6 møller og med en anden placering i
en nord-syd gående retning, hvor Kommuneplanramme 2017 ligger mere nord/østlig mod syd/vestlig afgrænsning.

 

Ved en videre planlægning for Hofor’s projekt vil rammen derfor også blive markant anderledes og erstatte den grænse der er i KP2017.

 

En afgrænsning af den nye kommuneplanramme fastlægges først hvis planlægning igangsættes. Derfor kan der ikke p.t. siges noget om
størrelsesforhold mellem KP 2017 (for 4-5 møller) i forhold til en ny ramme med 6 møller. Men selvfølgelig vil det nye område nok blive
større/anderledes da det jo skal rumme 1-2 mølle mere end KP 2017 indeholdte.

 

Se f.eks. kortet nedenfor med Møllerne på Thorup-Sletten hvor den endelige kommuneplanramme til det konkrete projekt er helt snævert
indgrænset til kun at rumme møllepladsen + vingeoverslagsområde + veje. En tilsvarende afgrænsning kunne jeg sagtens se ville være
aktuel hvis vi går videre med Bjørnstrup-møllerne på baggrund af det konkret ansøgte projekt. Også af den grund kan område/areal-
størrelser synes underlige. Det er vel mere konsekvenser end areal som er væsentlig.

 

 

 

Håber denne ”lille” redegørelse er anvendelig

 

Jeg forventer der kan være et kort for Bjørnstrup klart i løbet af onsdag formiddag.

 

 

Med venlig hilsen

Kim Stadsvold
Seniorplanlægger
Team Plan

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7129
2932 4703 

kst@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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VE&THIM MERLANDS 
KOMMUNE
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Nye vindmøller

Vindmølleområde

Signaturer

18-09-2020
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Fra: Pia Høgh [piho@vesthimmerland.dk]
Til: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 17-02-2021 14:06
Modtaget Dato: 17-02-2021 14:06
Vedrørende: Buffer på 68m om møllerne
Vedhæftninger: image001_501.png

Hej Kim,
 
Så er der område med diameter 136m om hver mølle, svarende til det i Torup
 
Areal i alt for alle 6 område er 83.232 kvadrat meter.
 

 
Med venlig hilsen

Pia Høgh
GIS-medarbejder
GIS

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7127

piho@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]
Til: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk];August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Cc: Ole Helk [oleh@vesthimmerland.dk];Pia Høgh [piho@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 17-02-2021 14:27
Modtaget Dato: 17-02-2021 14:27
Vedrørende: Vindmøller ved Bjørnstrup, altal beboer i 3 zoner - svar på 4 supplerende spørgsmål
Vedhæftninger: image002_356.png

image003_427.png
image004_242.png
image005_164.png

Her svar efter min bedste evne på dine 4 spørgsmål:
 
Spm 1 :Det areal, der er udpeget i kommuneplanen – dækker det de zoner, der arbejdes med i VE-lovgivning? Eller kun areal til møller?
Svar: Kommuneplanudlæg/ramme og VE-lovgning har ikke noget med hinanden at gøre i f.t. kommuneplanlægningen. Kommuneplan er
kommunens anliggende - VE-lovgivning er Staten.
 
Spm 2: Det andet areal (altså i debatoplægget og zonerne, der er tegnet) dækker det VE-lovgivning?
Svar: Så jf. ovenfor mener jeg svaret er nej (Men det må August hellere bekræfte !!)
 
Spm 3: Sammenligner man så ”æbler” og ”pærer”?
Svar:  Ja det er en ”æble/pære-pie” der forsøges lavet J Og kulinarisk kan det måske være meget godt – men ikke når vi har med
vindmølleplanlægning at gøre. Kommunen kommer som myndighed mig bekendt kun ind i VE-loven som dem der uddeler evt. opsparede
beløb i VE- puljen. Erstatninger, værditab, ejendomsovertagelser m.m. jf. VE-loven er ikke kommunens myndighedsanliggende. (Er du enig
August ??)
 
Spm 4: Hvis spørgsmål 1 bekræfter kun en mulig mølleudstykning – uden zoner…kan vi så tegne zoner herom? Og dermed får et
matematisk/ teoretisk sammenligningsgrundlag?
Svar: En sådan afgrænsning finder jeg i givet fald rettelig burde komme fra enten Udviklingsafdelingen eller fra Hofor.
                

Men jeg har vovet pelsen og fået Pia Høgh til at lave en buffer 68 meter omkring hver af Hofor-møllene. Det svarer til de
diametre som er i kommuneplanrammen ved hver af Thorup-møllerne jf. kortet vist imin mail fra i mandag.
 
                 Bufferne er vist neden for. Sammenlagt udgør de arealmæssigt i alt for alle 6 område 83.232 kvadrat meter eller 8,3 ha. Som
Pia tidligere har målt op, udgør den grønne kommuneplanramme (vist nedenfor) fra KP 2017 i alt ca. 23½ ha.
                 Så groft vurderet udgør de røde cirkler nedenfor udlagt omkring Hofor’s møller (svarende til udstrækningen af kp-ramme
omkring Thorupmøllerne) til 1/3 af udlægget ved Bjørnstrup i KP2017.
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Med venlig hilsen

Kim Stadsvold
Seniorplanlægger
Team Plan

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7129
2932 4703 

kst@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

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

Fra: Henrik Kruuse 
Sendt: 17. februar 2021 13:41
Til: Kim Stadsvold; August Bo Skovmand Larsen
Cc: Ole Helk
Emne: SV: Vindmøller ved Bjørnstrup, altal beboer i 3 zoner
 
Hej Kim
 
Jeg forstå godt bemærkninger om arealet, men jeg har nogle spørgsmål:
 

1.    Det areal, der er udpeget i kommuneplanen – dækker det de zoner, der arbejdes med i VE-lovgivning? Eller kun areal til møller?
2.    Det andet areal (altså i debatoplægget og zonerne, der er tegnet) dækker det VE-lovgivning?
3.    Sammenligner man så ”æbler” og ”pærer”?
4.    Hvis spørgsmål 1 bekræfter kun en mulig mølleudstykning – uden zoner…kan vi så tegne zoner herom? Og dermed får et

matematisk/ teoretisk sammenligningsgrundlag?
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

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

Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

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

Fra: Kim Stadsvold 
Sendt: 17. februar 2021 11:43
Til: Henrik Kruuse; Ole Helk
Cc: August Bo Skovmand Larsen
Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup, altal beboer i 3 zoner
 
Pia Høgh fra Gis har udarbejde nedenstående materiale vedr. ejendomme og areal ved Bjørnstrup-mølle-projektet. Jeg har suppleret med
et par bemærkninger.
 
Håber nedenstående sammen med min mail fra i mandags til Per Bach besvarer Jeres spørgsmål
 
Med venlig hilsen

Kim Stadsvold
Seniorplanlægger
Team Plan

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7129
2932 4703 

kst@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
Antal ejendomme inden for 3 zoner:
 
Antal beboede ejendomme i de 3 zoner rund om de 6 vindmøller ved bjørnstrup
 
                -Zone 1. 600m fra møllerne (rød skravering) er ca. 4 ejendomme beboet
 
                 -Zone 2. 600-900m (gul skravering) fra møllerne er ca. 17 ejendomme beboet.
 
                 -Zone 3. 900-1200m (blå skravering) fra møllerne er ca. 12 ejendomme beboet.
 
Grunden til at der står ca er at der kan være tivivl om hvornår en ejendom er i den elle eller anden zone, er det når adresse punktet er
inden for zone, eller er det når alle bygninger er inden for zone, dette er mit bedst bud.
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Areal i KP-2017 udlagte vindmølleområde
 
Arealet på det eksisterende område i kommuneplanen er 235.544 kvadrat meter.

 
 
Som det fremgår af vedhæftede mail vedr. kommuneplanudlæg er der ikke foretaget afgrænsning af Hofor’s projekt på nuværende
tidspunkt. Det sker sædvanlig først altid ved en videre planlægning for selve projektet.136
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Fra: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Til: @Byrådet [byraadet@vesthimmerland.dk]
Cc: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk];Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 18-02-2021 13:08
Modtaget Dato: 18-02-2021 13:08
Vedrørende: Spørgsmål om arealstørrelse - vindmøller i Bjørnstrup

Kære alle
 
Jeg udsendte i går aftes et svar til Byrådet på de 2 spørgsmål, som Svend Jørgensen og Signe Nøhr havde stillet i Økonomiudvalget.
 
Det var ikke et særligt præcist svar, som vi gav på spørgsmål 1:
 

-       Hvor stort et område dækker vindmølleområdet i kommuneplanen, og hvor stort et område dækker forslaget til opstilling af nye
vindmøller?

Jeg har modtaget denne besvarelse, som fremsendes til Byrådets samlede orientering.
 
Jeg skal gøre opmærksom på, at det er en fiktiv opstilling i forhold til udlægget i Kommuneplanen – men med tilsvarende 600 meter zone.
 
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

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

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

Fra: Pia Høgh 
Sendt: 18. februar 2021 11:48
Til: August Bo Skovmand Larsen; Henrik Kruuse
Emne: SV: mølleberegning
 
Hej Henrik og August, jeg har nu regnet efter i MapInfo og her er talen
 
Det ny mølle med en 600m konsekvens zone, er ca. 310 hektar.
 

 
 
De 3 fiktive møller med en 600m konsekvens zone er ca. 188 hektar
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Med venlig hilsen

Pia Høgh
GIS-medarbejder
GIS

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7127

piho@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

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

Fra: August Bo Skovmand Larsen 
Sendt: 17. februar 2021 22:52
Til: Pia Høgh
Cc: Kim Stadsvold; Henrik Kruuse
Emne: mølleberegning
 
Hej,
 
Så er det i morgen Byrådet skal tage stilling til om, der skal igangsættes planlægning for 6 vindmøller ved Bjørnstrup. I den forbindelse er
Byrådet blevet optaget af høringssvaret fra DN. DN skriver således:
 

”Det er DN’s opfattelse, at antal, størrelse og placering af vindmøllerne i det foreliggende projekt vil indebære en langt
større negativ visuel påvirkning af det omgivende landskab - især Navnsø-fredningen - end forudsat i Kommuneplan 2017.
 
Det udlagte vindmølleareal ved Bjørnstrup i Kommuneplan 2017 er således ca. 30 ha, mens vindmølleområdet i det
foreliggende projekt er omkring 11 gange så stort, nemlig ca. 329 ha, beregnet ud fra den angivne 600-meter zone i
kommunens debatoplæg. ”

 
Det er dog ikke hensigtsmæssigt at sammenligne det udlagte rammeområde med projektforslaget tilført en 600 meters bufferzone (minimus
afstanden til nærmeste nabo). For at gøre disse tal mere sammenlignelige har jeg forsøgt mig med at lave et kort med 3 fiktive møller,
indenfor det eksisterende rammeområde og lagt en 600 meters bufferzone omkring.
 
3 møller på linje med 350 meters afstand mellem hver og en bufferzone på 600 meter om den enkelte mølle giver med mine GIS
kunstskaber et samlet areal på ca. 2 km2, altså areal på 200 ha.
 
Kan du så hurtigt som muligt enten bekræfte kortets gyldighed eller sende Henrik et mere nøjagtigt kort?
 
Ring endeligt til mig, hvis du har spørgsmål.
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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: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Til: @Byrådet [byraadet@vesthimmerland.dk]
Cc: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk];Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 18-02-2021 13:08
Modtaget Dato: 18-02-2021 13:08
Vedrørende: Spørgsmål om arealstørrelse - vindmøller i Bjørnstrup
Vedhæftninger: image001_644.png

image003_490.png
image004_279.png

Kære alle
 
Jeg udsendte i går aftes et svar til Byrådet på de 2 spørgsmål, som Svend Jørgensen og Signe Nøhr havde stillet i Økonomiudvalget.
 
Det var ikke et særligt præcist svar, som vi gav på spørgsmål 1:
 

-       Hvor stort et område dækker vindmølleområdet i kommuneplanen, og hvor stort et område dækker forslaget til opstilling af nye
vindmøller?

Jeg har modtaget denne besvarelse, som fremsendes til Byrådets samlede orientering.
 
Jeg skal gøre opmærksom på, at det er en fiktiv opstilling i forhold til udlægget i Kommuneplanen – men med tilsvarende 600 meter zone.
 
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

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

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

Fra: Pia Høgh 
Sendt: 18. februar 2021 11:48
Til: August Bo Skovmand Larsen; Henrik Kruuse
Emne: SV: mølleberegning
 
Hej Henrik og August, jeg har nu regnet efter i MapInfo og her er talen
 
Det ny mølle med en 600m konsekvens zone, er ca. 310 hektar.
 

 
 
De 3 fiktive møller med en 600m konsekvens zone er ca. 188 hektar
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Med venlig hilsen

Pia Høgh
GIS-medarbejder
GIS

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7127

piho@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

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

Fra: August Bo Skovmand Larsen 
Sendt: 17. februar 2021 22:52
Til: Pia Høgh
Cc: Kim Stadsvold; Henrik Kruuse
Emne: mølleberegning
 
Hej,
 
Så er det i morgen Byrådet skal tage stilling til om, der skal igangsættes planlægning for 6 vindmøller ved Bjørnstrup. I den forbindelse er
Byrådet blevet optaget af høringssvaret fra DN. DN skriver således:
 

”Det er DN’s opfattelse, at antal, størrelse og placering af vindmøllerne i det foreliggende projekt vil indebære en langt
større negativ visuel påvirkning af det omgivende landskab - især Navnsø-fredningen - end forudsat i Kommuneplan 2017.
 
Det udlagte vindmølleareal ved Bjørnstrup i Kommuneplan 2017 er således ca. 30 ha, mens vindmølleområdet i det
foreliggende projekt er omkring 11 gange så stort, nemlig ca. 329 ha, beregnet ud fra den angivne 600-meter zone i
kommunens debatoplæg. ”

 
Det er dog ikke hensigtsmæssigt at sammenligne det udlagte rammeområde med projektforslaget tilført en 600 meters bufferzone (minimus
afstanden til nærmeste nabo). For at gøre disse tal mere sammenlignelige har jeg forsøgt mig med at lave et kort med 3 fiktive møller,
indenfor det eksisterende rammeområde og lagt en 600 meters bufferzone omkring.
 
3 møller på linje med 350 meters afstand mellem hver og en bufferzone på 600 meter om den enkelte mølle giver med mine GIS
kunstskaber et samlet areal på ca. 2 km2, altså areal på 200 ha.
 
Kan du så hurtigt som muligt enten bekræfte kortets gyldighed eller sende Henrik et mere nøjagtigt kort?
 
Ring endeligt til mig, hvis du har spørgsmål.
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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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  Side 1 af 9 

31. Igangsætningssag - Planlægning for vindmølleprojekt ved 
Bjørnstrup 

Punktoplysninger 

Sagsnr.:  01.02.20-A00-1-20 
Sagsbeh.: August Bo Skovmand Larsen 

Resumé 

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en konkret ansøgning om at opstille seks 
vindmøller med en total højde på op til 150 meter per styk i tilknytning til 
rammeområde "301- Vindmølleområde Bjørnstrup". Økonomiudvalget besluttede den 
21. oktober 2020 at igangsætte en fordebat, der havde til formål at indkalde idéer og 
forslag til: 

1. indhold, omfang og alternativer til en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete 
projekt (VVM) 

2. opmærksomhedspunkter og indhold til et kommuneplantillæg 
I denne sagsfremstilling fremlægges de indkomne høringssvar til politisk behandling. 
Derudover skal der træffes beslutning om, hvorvidt planlægningen for opstilling af 
vindmøller i benævnte rammeområde skal igangsættes. 

Baggrund 

Vesthimmerlands Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, 
programmer og konkrete projekter (VVM), modtaget en projektansøgning fra HOFOR 
a/s for seks vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter samt serviceveje og 
tekniske anlæg i form af jordkabler og transformatorer. 

Projektet ønskes placeret i tilknytning til rammeområde "301 - Vindmølleområde 
Bjørnstrup". Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til opstilling af minimum tre 
vindmøller på række med en totalhøjde på minimum 125 meter og maksimum 150 
meter. Udformningen af det konkrete vindmølleprojekt vil medføre, at den 
eksisterende planramme samt støjkonsekvenszone skal revideres og udvides.  

 

Krav om miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (VVM) 

HOFOR a/s fremsendte den 26. maj 2020 en VVM-anmeldelse på et vindmølleprojekt i 
tilknytning til kommuneplanramme "301 - Vindmølleområde Bjørnstrup". Det 
vurderes, at projektets samlede miljøpåvirkning har et sådant omfang, at det 
automatisk medfører krav om miljøvurdering. 
 
Krav om ny planlægning 
Bilag "Bjørnstrup_KORT_opstilling og vindmølleområde" viser på et kortudsnit, hvor 
møllerne ønskes placeret. Som det fremgår af bilaget, kan projektet kun realiseres, 
hvis arealudpegningen for rammeområde "301 Vindmølleområde Bjørnstrup" justeres 
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og udvides. I henhold til retningslinje 2.2.1, Kommuneplan 2017 gives der mulighed 
for at udvide udlagte vindmølleområder for at imødekomme konkrete projektønsker. 

"Et udlagt vindmølleområde kan udvides, ved f.eks. nedlæggelse af boliger. Det vil 
være en konkret vurdering ved hvert projekt i forhold til de eksisterende møller i og 
omkring vindmølleområdet. Ved udvidelse af et vindmølleområde, skal nedenstående 
arealkriterier respekteres: 

 Afstandskrav til boliger 
 Indflyvningszone til Aars lufthavn 
 Fund og fortidsminder 
 Fredede områder 
 Fredskov 
 Kirkebyggelinje 
 Strandbeskyttelse 
 Natura 2000 (fuglebeskyttelse, habitatområde, vand og naturplaner 2013) 
 Særligt værdifulde landskaber 
 Større sammenhængende landskaber 
 Værdifulde kulturmiljøer 
 Kystnærhedszonen" 

 
En udvidelse af rammeområde "301 - Vindmølleområde Bjørnstrup" vil medføre, at 
der skal vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017. Tillægget vil udelukkende medføre 
en ændring i rammens arealudpegning. De eksisterende bestemmelser videreføres.  

Jf. planlovens § 13, stk. 2 skal en lokalplan tilvejebringes, før der kan gennemføres 
større udstykning eller større bygge- eller anlægsarbejde, og i øvrigt når det er 
nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. En realisering af projektet vil 
dermed kræve, at der vedtages en lokalplan. 

 
Fordebat 
Fra den 26. oktober 2020 til den 22. november 2020 har der været afholdt fordebat. 
Grundet COVID-19 restriktioner blev det traditionelle offentlige debatmøde afviklet i et 
nyt online format den 12. november 2020. Mødet blev udsendt som et livestream, 
hvor der blev informeret om kommunens generelle vindmølleplanlægning og det 
konkrete projekt. Derudover blev der svaret på spørgsmål, som alle "seere" havde 
mulighed for at sende ind, via en chatfunktion, gennem hele mødets forløb. 271 
forskellige digitale enheder åbnede op for livestreamingen og ca. 150 enheder havde 
streamingen åben ad gangen. 
I løbet af fordebatten har Vesthimmerlands Kommune modtaget 78 høringssvar som 
fordeler sig over 70 forskellige husstande og interesseorganisationer samt 1 
høringssvar, som blev indsendt ca. en uge efter fordebattens ophør. I tilknytning til 
fordebatten er der vedlagt en række bilag: 
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 Bilag "Debatoplæg" 
 Bilag "Oversigt over indsigere til fordebat" (Lukket) 
 Bilag "Kortoversigt over indsigere"  
 Bilag "Høringssvar samlet" (Lukket) 
 Bilag "Høringssvar samlet (Anonymiseret)" 
 Bilag "Resumé af og kommentarer til hørringssvar"  

 
Som det fremgår ovenfor, er der 2 bilag som lukkede bilag og dermed ikke offentligt 
tilgængelige. Dette skyldes, at offentligt materiale grundet GDPR skal være 
anonymiseret. 

Bortset fra enkelte positive tilkendegivelser, gives der på tværs af høringssvarene 
udtryk for en generel lokal modstand mod vindmølleprojektet. I høringssvarene er de 
mest fremtrædende temaer: 

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

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

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

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

 At projektet vil medføre negative helbredsmæssige konsekvenser for såvel 
mennesker som dyr. 

 At det ikke er gennemskueligt, hvilket incitament Vesthimmerlands Kommune 
har for at lade HOFOR opstille vindmøller i Vesthimmerland. 

 At Vesthimmerlands Kommune producerer nok vedvarende energi med den 
nuværende kapacitet. 

Forventet konsekvens 

En realisering af projektet vil på den ene side bidrage positivt til den grønne omstilling 
samt til Vesthimmerlands Kommunes energiregnskab. På den anden side vil 
vindmøllerne få en indvirkning på det omkringliggende miljø. 
 
Grøn omstilling 
Ifølge PlanEnergis nyeste energiregnskaber, basseret på 2018-tal, har 
Vesthimmerlands Kommune et samlet energiforbrug på 5.744 TJ/år. I 2018 bestod 
47,7 % af det samlede energiforbrug i Vesthimmerlands Kommune af vedvarende 
energi. Siden 2018 er der i Vesthimmerlands Kommune opstillet 9 nye vindmøller ved 
Thorupsletten samt etableret et biogasanlæg, der hver især bidrager til at hæve 
andelen af vedvarende energi i Vesthimmerland. Med afsæt i PlanEnergis 
energiregnskab og standardproduktionstal fra lignende biogasanlæg og 
vindmølletyper, er disse to VE-anlæg estimeret til at forhøje den samlede vedvarende 
energiandel for Vesthimmerlands Kommune med ca. 16 %. Det kan derfor med 
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rimelighed antages, at vedvarende energi udgør noget der ligner 64 % af det samlede 
energiforbrug i Vesthimmerlands Kommune. 

Det ansøgte mølleprojekt ved Bjørnstrup, har administrationen estimeret til at 
producere ca. 307 TJ/år, hvilket vil svare til at forhøje andelen af den vedvarende 
energi, i kommunens samlede energiforbrug, med yderligere 5 %. 
 
Lokal påvirkning 
Som allerede nævnt ovenfor, udtrykkes der i de mange høringssvar en del 
bekymringer for, hvordan ansøgte projekt vil påvirke det omkringliggende miljø. Dette 
er ganske forståeligt, idet 6 vindmøller af 150 meters højde vil påvirke det 
omkringliggende miljø i en væsentlig grad. Derfor stilles der også krav om, at der som 
forudsætning for en realisering af projektet skal godkendes en miljøvurdering af 
projektet (VVM). Formålet med miljøvurdering af projekter er, at der under 
inddragelse af offentligheden tages hensyn til planer, programmer og projekters 
sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske 
mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, 
vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, ressourceeffektivitet og det indbyrdes 
forhold mellem disse faktorer. 

Miljøkonsekvensrapporten belyser de væsentlige miljøkonsekvenser og gør det muligt 
på den baggrund at stille vilkår til projektets udformning, så negative 
miljøkonsekvenser så vidt muligt undgås. Dermed er det muligt at få overvejelser om 
miljø ind i den politiske beslutningsproces og få reduceret miljøpåvirkningen. Som det 
også fremgår af bilag 6, har de mange høringssvar i høj grad været med til at belyse, 
hvad miljørapporten skal indeholde. 
 
Administrationens vurdering 
Byrådet besluttede med vedtagelse af Kommuneplan 2017 at udlægge rammeområde 
"301 - Vindmølleområde Bjørnstrup" som nyt vindmølleområde med mulighed for at 
opstille minimum 3 vindmøller. Udpegningen af rammeområde 301 er sket på 
baggrund af en screening, hvor der er blevet set på: 

 restriktive arealbegrænsninger for vindmøller 
 afstandsbuffere til helårs- og fritidsboliger, samt 
 om landskabet har robusthed til, at der kan stå minimum 3 vindmøller på 

række. 
 
Det fremgår af planlovens § 12, at: "Kommunalbestyrelsen skal virke for 
kommuneplanens gennemførsel".  

I deres høringssvar (høringssvar nr. 62) argumenterer DN dog for, at det konkrete 
projekt vil påkræve ny planlægning, der afviger fra den gældende planlægning i en 
sådan grad, at planlovens § 12 ikke længere gør sig gældende. Det påpeges, at 
rammeområdets arealudpegning vil ændres fra en øst-vestgående retning til en nord-
syd gående retning, hvilket DN korrekt påpeger, vil medføre en større visuel 
påvirkning fra Navnsø. Samtidig påpeges det, at projektet vil medføre en væsentlig 
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udvidelse af rammeområdet. Disse forhold vil være valide argumenter for ikke at 
igangsætte planlægningen. 
 
Det er administrationens vurdering at uanset, hvor man placere vindmøller på 150 
meters højde, vil de altid have en stor visuel effekt på deres omgivelser. Som en del 
af miljøvurderingen af projektet vil det skulle afdækkes, om landskabet er 
tilstrækkeligt robust til, at der kan opstilles 6 vindmøller i en nord-syd gående retning. 
Administrationen medgiver, at en udvidelse af vindmølleområdet vil have en større 
lokal visuel påvirkning på omgivelserne. For kommunen som helhed vil det derimod 
have en mindre visuel effekt at samle møllerne i større vindmølleområder, frem for at 
etablere flere små vindmølleprojekter med 3-4 vindmøller. 

Derfor ønsker administrationen at fremhæve, at det konkrete projekt ønskes opført i 
tilknytning til et område udlagt til vindmølleplanlægning i Kommuneplanen, og 
projektet vurderes at kunne overholde de fastsatte afstandskrav til naboer samt de 
fastsatte grænseværdier, der skal beskytte naboer mod gener fra bl.a. støj og 
skyggekast. Set i dette lys er det administrationens vurdering, at en beslutning om 
ikke at igangsætte planlægning for det konkrete projekt, vil være i strid med 
Kommunens Plan- og Bæredygtighedsstrategi. Heri står der: "Planlægning af store 
vindmøller og arbejdet med husstandsvindmøller og solcelleanlæg sikrer bæredygtige 
energiproduktive elementer. Anlæggene er båret af det private initiativ, men 
kommunen støtter i videst mulig omfang initiativerne." (se side 29 i Bilag "Plan- og 
bæredygtighedsstrategi 2018-2022). 

Desuden traf Byrådet den 27. august 2020 et par beslutninger, der signalerer en stor 
vilje til at tage ansvar i forhold til den grønne omstilling: 

1. 
 
Byrådet godkendte en fælles Nordjysk målsætning om, at Nordjylland som 
region skal have en CO2 neutral energi- og transport sektor i 2040.  

2. 
 
Byrådet besluttede, at Vesthimmerlands Kommune skulle søge optag i DK2020. 
Vesthimmerlands Kommune er sidenhen blevet optaget i DK2020 projektet, og 
Byrådet har afsat midler til at ansætte en projektleder i 3 år til at udarbejde en 
ambitiøs klimahandleplan for Vesthimmerlands Kommune.  

 
Administrationen anbefaler derfor, at planlægning for vindmølleprojektet ved 
Bjørnstrup igangsættes. 

Organisering og kommunikation 

Ingen bemærkninger.  
 

Lovgrundlag 
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Planloven kapitel 4 og 5. 
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 
projekter (VVM). 
 

Økonomi 

Udgiftsneutral. 
 

Procesplan 

Videre tidsplan for projektet fastlægges først efter der er klarhed om, hvorvidt 
planlægningen skal igangsættes. 
 

Sagen afgøres i 

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. 
 

Administrationen indstiller 

 at udarbejdelse af forslag til miljøkonsekvensvurdering, kommuneplantillæg og 
lokalplan igangsættes, og 

 at bilaget "Resumé og behandling af høringssvar" med administrationens 
behandling af høringssvar godkendes, og udsendes som svar til alle indsigere. 

 
 
Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. februar 2021, pkt. 18: 

Fraværende: Anders Kjær Kristensen. 
 
Administrationens indstilling anbefales godkendt. 
I den videre sagsbehandling ønsker Teknik- og Miljøudvalget belyst 
- hvilke konsekvenser vil det få for projektet, hvis det lovmæssige afstandskrav for 
møllerne hæves fra 600 meter til 900 meter? 
- hvilke konsekvenser vil det få, hvis det kompensationsberettigede afstandskrav 
hæves fra 900 meter til 1200 meter? 
- hvilke konsekvenser vil det få, hvis alle tre møller ved Gundestrup nedtages? 
- om HOFOR har opkøbt ejendommene med henblik på videresalg eller nedrivning. 
 
Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 10. februar 
2021: 
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Efter Teknik- og Miljøudvalgets beslutning med anmodning om besvarelse af 4 
spørgsmål vedrørende projektøkonomi har forvaltningen anmodet HOFOR om 
besvarelse af disse spørgsmål. 
 
Besvarelse forventes at foreligge senest til Økonomiudvalgets møde. 
 
 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 41: 

Fraværende: Ingen 
 
Et flertal bestående af Kurt Friis Jørgensen, Svend Jørgensen, Signe Nøhr og Per Bach 
Laursen anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling til Byrådets godkendelse med 
følgende kommentarer: 

 I forbindelse med planlægningsprocessen ønskes belyst et alternativ, hvor 
vindmøllen tættest på Gundersted By udgår. 

 HOFOR opfordres til at arbejde for at sikre størst muligt lokal opbakning og 
ejerskab til det mulige vindmølleprojekt. 

 Hvis planlægningen medfører, at der opstilles vindmøller, så skal de midler, 
som kommunen modtager fra Grøn pulje, anvendes i nærområdet.  

Theresa Berg Andersen, Doris Lauritzen og Asger Andersen kan ikke anbefale Teknik- 
og Miljøudvalgets indstilling, da de ikke ønsker planlægning igangsat, men en ny 
samlet plan for den fremtidige VE-produktion i Vesthimmerlands Kommune. 
 
Svend Jørgensen og Signe Nøhr ønsker følgende spørgsmål besvaret: 

 Hvor stort et område dækker vindmølleområdet i kommuneplanen, og hvor 
stort et område dækker forslaget til opstilling af nye vindmøller. 

 Hvor mange ejendomme ligger indenfor 600 - 900 m grænsen, og fra 900 - 
1200 m grænsen. 

Beslutning i Byrådet den 18. februar 2021 

Fraværende: Per Jensen, Doris Lauritzen 
 
Økonomiudvalgets mindretalsindstilling om ikke, at igangsætte planlægningen, men at 
udarbejde en ny samlet plan for den fremtidige VE-produktion i Vesthimmerlands 
Kommune blev sendt til afstemning: 
 

 For stemte 10:  
(Allan Ritter, Inger Nielsen, Niels Krebs Hansen, Asger Andersen, Brian 
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Christensen, Liselotte Lynge, Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen, Kirsten 
Moesgaard, Rasmus Vetter). 

 Imod stemte 14:  
(Palle Jensen, Per Nyborg, Anders Kjær Kristensen, Jens Lauritzen, Per 
Bisgaard, Per Bach Laursen, Jakob Dyrmann, Mikael Toft, Morten Mejdahl, 
Henrik Dalgaard, Kurt Friis Jørgensen, Pia Buus Pinstrup, Svend Jørgensen, Lars 
Andresen). 

 Hverken for eller imod 1:  
(Signe Nøhr). 

 
Dermed blev Økonomiudvalgets mindretals indstilling ikke godkendt. 
 
Herefter blev Økonomiudvalgets flertalsindstilling med tilføjelse af, at der i forbindelse 
med planlægningsprocessen også ønskes belyst et alternativ med 4 vindmøller, hvor 
både møllen længst mod syd og møllen længst mod nord i debatoplægget udgår, 
sendt til afstemning: 

 For stemte 15:  
(Signe Nøhr, Palle Jensen, Per Nyborg, Anders Kjær Kristensen, Jens Lauritzen, 
Per Bisgaard, Per Bach Laursen, Jakob Vium Dyrman, Mikael Toft, Morten 
Mejdahl, Henrik Dalgaard, Kurt Friis Jørgensen, Pia Buus Pinstrup, Svend 
Jørgensen, Lars Andresen). 

 Imod afstemte 8:  
(Allan Ritter, Ingen Nielsen, Niels Krebs Hansen, Asger Andersen, Brian 
Christensen, Liselotte Lynge, Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen). 

 Undlod at stemme 2:  
(Kirsten Moesgaard, Rasmus Vetter). 

Dermed blev Økonomiudvalgets flertalsindstilling med tilføjelse af, at der i forbindelse 
med planlægningsprocessen også ønskes belyst et alternativ med 4 vindmøller, hvor 
både møllen længst mod syd og møllen længst mod nord i debatoplægget udgår, 
godkendt. 

Bilag 

 Bjørnstrup_KORT_opstilling og vindmølleområde_topografisk kort.pdf 
 Debatoplæg 
 Oversigt over indsigere til fordebat 6 1 m adrbeskyt. 
 Kort over indsigere 
 Hørringssvar_samlet 2 - m adrbeskyt -NY 
 Resume og behandling af høringssvar 
 Høringssvar - 62 
 Plan-og-bæredygtighedsstrategi 2018 - 2022 
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 Spørgsmål fra T&M til Urland 
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 23-02-2021 11:44
Modtaget Dato: 23-02-2021 11:44
Vedrørende: VS: Udkast - brev til byrådet
Vedhæftninger: HOFOR Notat til Vesthimmerland Kommune.pdf

image001_4592.gif

TO
 
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: Ida Iversen Engelund [mailto:iden@hofor.dk] 
Sendt: 22. februar 2021 15:15
Til: August Bo Skovmand Larsen
Emne: Udkast - brev til byrådet
 
Hej August.
 
Som vi snakkede om har jeg formuleret et brev til byrådet. Lad mig vide hvor jeg skal sende den hen.
 
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lEBz4-00019i-
6G&i=57e1b682&c=efd-u4xM3CnIxMKeaDTnBt93IcPt6KiBYhMnlc7NHDnLDw_-DgiZEyG7y3Ghj3M2dXMj91V5fv2-6xdmFdUJAF7THvv-
t53Fd8fFe5yGdCrRksmhNu4WAzkpZ0LduPXsgS-v4jlrSDIei2DXqT-OnVhkA03b0V4D5IrdADG1LTtYXgloaJcpqZkqqgOV4iLfChLH0ft7TZyWct3Qz4kRXg
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Notat  

 

Modtager: Vesthimmerlands Kommune 

Afsender: HOFOR Vind 

 

 

Ang. Forespørgsel om alternativ opstilling af vindmøller ved 
Bjørnstrup 

På byrådsmødet 18. februar 2021 blev punkt 31 omhandlende vindmøller ved Bjørnstrup 

behandlet. Der var rigtig mange gode kommentarer og input til den videre behandling og 

miljøundersøgelse af projektet. HOFOR vil naturligvis behandle de mange ubesvarede 

spørgsmål om projektets fysiske udformning samt de bekymringer, der blev bragt på banen.  

 

Der var en række politikkere, som omtalte vigtigheden i at inddrage og kommunikere med 

borgerne på et tidligt tidspunkt. Vi er helt enige i, at det er afgørende for at prøve at få mere 

lokal opbakning til projekterne generelt – og vi vil derfor gerne redegøre for, hvordan vi har 

forsøgt at etablere dialog.  

 

Vi overvejede fra starten nøje, hvordan vi så hurtigt som muligt kunne komme i kontakt med 

naboerne. Vi sendte derfor et informationsbrev rundt til alle naboer inden for 1 km – samt 

enkelte uden for 1 km, som vi vidste havde en interesse i projektet. Dette brev blev sendt ud 

på samme tidspunkt, som kommunen modtog vores ansøgning i slutningen af maj 2020. Heri 

præsenterede vi projektet med et kort over møllernes placering og lagde op til, at man 

endelig måtte stille os spørgsmål – og meget gerne videregive vores kontaktinformationer, 

hvis man kendte til andre i området, der havde en interesse i projektet.  

 

Derudover sendte vi også et brev til Danmarks Naturfredningsforening i Vesthimmerland i 

starten af juni 2020, hvor vi også præsenterede projektet og lagde op til spørgsmål eller 

kommentarer. Endelig ringede vi til formændene for beboerforeningerne i henholdsvis Blære 

og Gundersted med vores kontaktinformationer – og sendte efterfølgende begge en mail 

med en præsentation af projektet. 

 

Vi fik to henvendelser fra naboer, som gerne ville høre nærmere om salgsoptions-ordningen. 

Vi hørte ikke fra DN eller beboerforeningerne.  

 

Det har generelt været en udfordring for os at inddrage borgerne med fysiske møder pga. 

coronarestriktioner. I august 2020 sendte vi dog et brev til naboerne inden for 900 m for at 

tilbyde et fysisk møde hjemme hos dem, som gerne ville høre mere om projektet og de 

såkaldte VE-ordninger. Der var 7 ud af 15 ejendomme, der takkede ja til et møde.  

 

HOFOR Vind 

Direkte tlf. 27954265 

E-mail iden@hofor.dk 
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Vi ved, at det – generelt for vindmølleprojekter – kan være meget svært at skaffe opbakning 

fra det helt nære lokalområde til vindmøller. Der kan godt være opbakning til opsætning af 

møller i en kommune, men det er umuligt at få alle, der bliver nære naboer, til at acceptere 

vindmøller. Vi vil dog bestemt gerne gøre mere for at prøve at skaffe lokal opbakning til 

projektet, selvom det er svært.  

 

Vi vil for eksempel gerne overveje, hvilke muligheder (ud over dem, som Folketinget har 

fastsat i VE-loven), der kan være for at imødekomme naboerne i højere grad. Vi modtager 

gerne input både fra lokale borgere og politikere i byrådet til, hvad der kan gøres for at få en 

større lokal forankring af møllerne.  

 

Der var et enkelt tidspunkt i løbet af byrådsmødet, hvor der blev fremført synspunkter, som vi 

desværre tror må bero på en misforståelse.  

 

Det er helt korrekt, at vi er blevet forelagt fire konkrete spørgsmål fra Teknik- og 

Miljøudvalget, som vi via forvaltningen svarede på i løbet af få dage. På byrådsmødet 18. 

februar blev imidlertid omtalt en forespørgsel om, at Økonomiudvalget gerne ser en 

behandling af et alternativt projekt, hvor den nordligste vindmølle udgår. Det blev nævnt, at vi 

i HOFOR ikke vil forholde os til/afslår et alternativ med fem møller.  

 

HOFOR er dog ikke blevet forlagt dette spørgsmål fra forvaltningen, ligesom vi blev med 

spørgsmålene fra Teknik- og Miljøudvalget. Derfor har byrådet ikke fået et svar på 

forespørgslen fra os.  

 

Vi afviser bestemt ikke alternative opstillingsmuligheder i den kommende miljøundersøgelse. 

Og vi beklager naturligvis, hvis vi på nogen måde har signaleret, at vi ikke vil forholde os til 

en alternativ løsning for at imødekomme lokalområdet. 

 

Vi står gerne til rådighed, hvis I har yderligere spørgsmål.  

 

Med Venlig Hilsen  

 

Ida Iversen Engelund   

Projektudvikler    

Direkte: mobil 2795 4265    

Mail: iden@hofor.dk   
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 24-02-2021 11:02
Modtaget Dato: 24-02-2021 11:02
Vedrørende: VS: Ansøgning om 6 vindmøller ved Bjørnstrup
Vedhæftninger: ansøgning om vindmøller - HOFOR.pdf

MST ansøgningsskema.pdf

 
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lEqyq-000n6K-
5F&i=57e1b682&c=5QbsIdaPpYE6cNuMhleeNoLKhj5eKBMbe4Oal3g9Ow0JPqgFWRN4uE6lIr14kLLo3dDlZdp8pkLX9KwShoHH-
Wj0KDqOSMQrpRKM3AOJ_UotG3hbABT-U_1xedrT4Uw7Jf2Fo8cIUbj3c59raO7m_VOY0aTNc7xklN8FB3aZWHUXs0pPzFOEWOR1Mtj1FchGDFLMYr0k-
lhh9Q7R-zHq4w
Fra: Ida Iversen Engelund 
Sendt: 25. maj 2020 16:45
Til: kren@vesthimmerland.dk; post@vesthimmerland.dk
Cc: Hans Jakob Martinsen <hama@hofor.dk>
Emne: Ansøgning om 6 vindmøller ved Bjørnstrup
 
Kære Kristin.
 
Jeg indsender hermed på vegne af HOFOR Vind A/S en ansøgning om opstart af lokalplansproces og kommuneplantillæg for 6 vindmøller i
det udpegede område 301 – Bjørnstrup vindmølleområde.
 
Se vedhæftede ansøgning samt kortbilag og Miljøstyrelsens ansøgningsskema til miljøkonsekvensvurderingen.
 
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk
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HOFOR Vind A/S 
Direkte tlf. 2795 4265 

E-mail iden@hofor.dk 

 

 

 
Ansøgning om opstilling af 6 vindmøller ved Bjørnstrup 

 
HOFOR indsender hermed ansøgning om opstilling af 6 vindmøller ved vindmølleområdet 
Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.   
 
Ansøgningen indeholder følgende: 

- Miljøstyrelsens ansøgningsskema (vedhæftet separat) 
- Kort bilag 1 - viser projektområdet med nye vindmøller, adgangsveje og forslag til 

transformerstation.  
- Kort bilag 2 - viser projektets afstande til naboejendomme, samt hvilke ejendomme 

der nedlægges i forbindelse med projektet.  
- Kort bilag 3 - viser naturbeskyttelse i fm. projektområdet. 

 
Forud for denne ansøgning har HOFOR foretaget en række undersøgelser i området, 
herunder flagermus-tællinger, visualiseringer m.v. som gør, at Miljøkonsekvensrapporten kan 
udarbejdes og færdiggøres forholdsvis hurtigt, når man når dertil i processen.  
 
HOFOR har været i løbende dialog med og indgået aftaler med i alt otte naboboliger med 
henblik på opkøb og nedlæggelse af boligerne. Alle disse boliger er beliggende indenfor 600 
m (4 x totalhøjden) og skal derfor nedlægges ved gennemførelse af projektet. 
Derudover er vi også påbegyndt kontakten til nogle af de nærmeste naboer, dvs. naboer 
indenfor 900 m (6 x totalhøjden) med henblik på orientering om muligheden for 
købstilbud/salgsoption, værditabserstatning m.v. Vi påtænker at tage kontakt pr. brev til alle 
ejendomme indenfor 900 meter i nærmeste fremtid. 
 
Har I spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående og vedhæftede, er I selvfølgelig 
velkomne til at tage kontakt til undertegnede. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Ida Iversen Engelund  
Projektudvikler  
HOFOR Vind A/S 
 

Dato: 25.05.2020 
Opgave: Vindmøller ved Bjørnstrup 
Afsender: Projektudvikler Ida Engelund - HOFOR 
Modtager: Vesthimmerlands Kommune 
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Kort bilag 1 - Vindmøller, adgangsveje og transformerstation.   

 
Transformerstation  
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Kort bilag 2 - Nabooversigt  
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Kort bilag 3 - Naturbeskyttelse 
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 24-02-2021 11:34
Modtaget Dato: 24-02-2021 11:34
Vedrørende: Re: Spørgsmål om arealstørrelse - vindmøller i Bjørnstrup
Vedhæftninger: image001_645.png

image003_491.png
image004_280.png

Ok. Ja det giver mere mening :-) tak for det 

Hent Outlook til iOS

Fra: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk>
Sendt: Wednesday, February 24, 2021 11:33:33 AM
Til: Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>
Emne: VS: Spørgsmål om arealstørrelse - vindmøller i Bjørnstrup
 
Hej Ida,
 
Jeg sagde vist 150 meter mellem møllerne, men mente 350 meter mellem møllerne. Nedenfor kan du se det kortmateriale, der blev
fremsendt til Byrådet umiddelbart inden Byrådsmødet.
 
 
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: Henrik Kruuse 
Sendt: 18. februar 2021 13:09
Til: @Byrådet
Cc: August Bo Skovmand Larsen; Kim Stadsvold
Emne: Spørgsmål om arealstørrelse - vindmøller i Bjørnstrup
 
Kære alle
 
Jeg udsendte i går aftes et svar til Byrådet på de 2 spørgsmål, som Svend Jørgensen og Signe Nøhr havde stillet i Økonomiudvalget.
 
Det var ikke et særligt præcist svar, som vi gav på spørgsmål 1:
 

-       Hvor stort et område dækker vindmølleområdet i kommuneplanen, og hvor stort et område dækker forslaget til opstilling af nye
vindmøller?

Jeg har modtaget denne besvarelse, som fremsendes til Byrådets samlede orientering.
 
Jeg skal gøre opmærksom på, at det er en fiktiv opstilling i forhold til udlægget i Kommuneplanen – men med tilsvarende 600 meter zone.
 
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

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

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

Fra: Pia Høgh 
Sendt: 18. februar 2021 11:48
Til: August Bo Skovmand Larsen; Henrik Kruuse
Emne: SV: mølleberegning
 
Hej Henrik og August, jeg har nu regnet efter i MapInfo og her er talen
 
Det ny mølle med en 600m konsekvens zone, er ca. 310 hektar.
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De 3 fiktive møller med en 600m konsekvens zone er ca. 188 hektar

 
Med venlig hilsen

Pia Høgh
GIS-medarbejder
GIS

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7127

piho@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000
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Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: August Bo Skovmand Larsen 
Sendt: 17. februar 2021 22:52
Til: Pia Høgh
Cc: Kim Stadsvold; Henrik Kruuse
Emne: mølleberegning
 
Hej,
 
Så er det i morgen Byrådet skal tage stilling til om, der skal igangsættes planlægning for 6 vindmøller ved Bjørnstrup. I den forbindelse er
Byrådet blevet optaget af høringssvaret fra DN. DN skriver således:
 

”Det er DN’s opfattelse, at antal, størrelse og placering af vindmøllerne i det foreliggende projekt vil indebære en langt
større negativ visuel påvirkning af det omgivende landskab - især Navnsø-fredningen - end forudsat i Kommuneplan 2017.
 
Det udlagte vindmølleareal ved Bjørnstrup i Kommuneplan 2017 er således ca. 30 ha, mens vindmølleområdet i det
foreliggende projekt er omkring 11 gange så stort, nemlig ca. 329 ha, beregnet ud fra den angivne 600-meter zone i
kommunens debatoplæg. ”

 
Det er dog ikke hensigtsmæssigt at sammenligne det udlagte rammeområde med projektforslaget tilført en 600 meters bufferzone (minimus
afstanden til nærmeste nabo). For at gøre disse tal mere sammenlignelige har jeg forsøgt mig med at lave et kort med 3 fiktive møller,
indenfor det eksisterende rammeområde og lagt en 600 meters bufferzone omkring.
 
3 møller på linje med 350 meters afstand mellem hver og en bufferzone på 600 meter om den enkelte mølle giver med mine GIS
kunstskaber et samlet areal på ca. 2 km2, altså areal på 200 ha.
 
Kan du så hurtigt som muligt enten bekræfte kortets gyldighed eller sende Henrik et mere nøjagtigt kort?
 
Ring endeligt til mig, hvis du har spørgsmål.
 
 

 

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:
Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];Gitte Østergaard Sørensen [goso@vesthimmerland.dk];'Ida Iversen
Engelund' [iden@hofor.dk];'Christian Achermann' [cha@urland.dk];Videolokale1
[videolokale1@vesthimmerland.dk];'Hans Jakob Martinsen' [hama@hofor.dk];Henrik Kruuse
[kru@vesthimmerland.dk];Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]

Sendt dato: 01-03-2021 21:36
Modtaget Dato: 01-03-2021 21:36
Vedrørende: Dagsorden til møde om vindmølleplanlægning
Vedhæftninger: Dagsorden 2. marts.pdf

image001_5247.gif

Hej alle,
 
Jeg fremsender hermed dagsordenen til morgendagens møde om vindmølleplanlægning.
 
Med venlig hilsen

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

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

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

 
Møde med HOFOR om tidsplan for planproces 

 

Dato: 2. marts 2021 

Tidspunkt: 10.30 - 12.00 

 

Møde indkaldt af:  August Skovmand 

Mødedeltagere: Kim Stadsvold, Gitte Østergaard Sørensen, August Skovmand, Jakob 

Hasselgreen, Henrik Kruuse, Ida Iversen Engelund, Hans Jakob Martinsen, 

Christian Achermann  

Referent: Jakob Hasselgreen 

 

 

 Velkommen  1.

 Opsummering af Byrådets beslutning (læs sagsfremstilling og referat klik her) 2.

a. Alternative med 4 møller 

 Scoping, indhold til miljøkonsekvensrapport (resumé og behandling af høringssvar ligger som 3.

bilag til ovennævnte sagsfremstilling) 

 Tidsplanlægning og opgavefordeling  4.

 Evt. 5.

 

 

Yderligere kommentarer: 

 

 

  

 

DAGSORDEN 

 
 
 

 
 

 
Dato: 1. marts 2021 

 
Sagsnr.: 01.11.20-A00-1-19 
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Side 2 af 2 

<Brødtekst> 
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Fra: Gitte Østergaard Sørensen [goso@vesthimmerland.dk]
Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 02-03-2021 09:58
Modtaget Dato: 02-03-2021 09:58
Vedrørende: SV: Bjørnstrup Møllerne
Vedhæftninger: image001_5296.gif

Super J
 
Med venlig hilsen

Gitte Østergaard Sørensen
Civilingeniør
Erhverv - miljøbeskyttelse

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7123
9116 6578 

goso@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

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

Fra: August Bo Skovmand Larsen 
Sendt: 2. marts 2021 09:53
Til: Kim Stadsvold; Gitte Østergaard Sørensen
Emne: SV: Bjørnstrup Møllerne
 
Hej Gitte,
 
Det er sendt information om fordebatten ud til alle naboer i Aalborg Kommune, der bor i en radius af 4,5 km fra en af møllerne. Derudover
er den sendt til teknik.miljoe@aalborg.dk.
 
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: Kim Stadsvold 
Sendt: 2. marts 2021 09:45
Til: Gitte Østergaard Sørensen
Cc: August Bo Skovmand Larsen
Emne: SV: Bjørnstrup Møllerne
 
Nej det ved jeg ikke
 
Med venlig hilsen

Kim Stadsvold
Seniorplanlægger
Team Plan

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7129
2932 4703 

kst@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

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

Fra: Gitte Østergaard Sørensen 
Sendt: 2. marts 2021 09:45
Til: Kim Stadsvold
Emne: Bjørnstrup Møllerne
 
Ved du om Aalborg Kommune er blevet hørt i forbindelse med opstart af projektet?
 
Med venlig hilsen

Gitte Østergaard Sørensen
Civilingeniør
Erhverv - miljøbeskyttelse

Teknik- og Økonomiforvaltning Vesthimmerlands Kommune www.vesthimmerland.dk185

8144630#0 - SV Bjørnstrup Møllerne



    
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7123
9116 6578 

goso@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

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

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk];'hama@hofor.dk' [hama@hofor.dk];'Christian Achermann'
[cha@urland.dk];'Emilie Sonne Uhlott' [esu@urland.dk]

Sendt dato: 04-03-2021 12:33
Modtaget Dato: 04-03-2021 12:33
Vedrørende: Referat fra møde
Vedhæftninger: Referat møde med HOFOR-Urland2-3-2021.pdf

image001_5683.gif

Hej med jer,
 
Jeg fremsender hermed referatet fra vores møde i tirsdags. Har i bemærkninger hertil, vil jeg gerne høre fra jer senest i morgen kl. 11.
 
Med venlig hilsen

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

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

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

 
Møde med HOFOR om tidsplan for planproces 

 

Dato: 2. marts 2021 

Tidspunkt: 10.30 - 12.00 

 

Møde indkaldt af:  August Skovmand 

Mødedeltagere: Kim Stadsvold, Gitte Østergaard Sørensen, August Skovmand, Jakob 

Hasselgreen, Henrik Kruuse, Ida Iversen Engelund, Hans Jakob Martinsen, 

Christian Achermann, Emilie Sonne Uhlot 

Fraværende  Henrik Kruuse  

Referent: Jakob Hasselgreen 

 

 

 Velkommen  1.

Præsentation af mødedeltagere 

 

 Opsummering af Byrådets beslutning (læs sagsfremstilling og referat klik her) 2.

 

HOFOR – er indstillet på at gå videre med projektet på de vilkår byrådet besluttede den 18. februar 2021. 

Det medfører: 

 At alternative projektforslag med 4 og 5 møller skal belyses 

 Der skal arbejdes med yderlig lokalforankring af projektet. 

 

VHK anbefaler at kigge mod vindmølleprojektet i Nørrekær Enge for inspiration til lokalforankring. 

 

HOFOR påpeger at et projekt med 4 vindmøller vil medføre færre midler til lokalområdet. Ydermere vil det 

få betydning for hvor mange der vil få mulighed for at udnytte køberetsoptionen. 

 

Der blev fra HOFORs side ligeledes stillet spørgsmålstegn ved hvad lokalforankring dækker over? Er det 

de nærmeste naboer der tænkes på eller er det med tanke på beboere i et større område? Der er 

ikke nogen fast definition herpå, men Kim fremsender et notat for, hvilken principper der har været 

for fordeling af midler ved tideligere projekt. 

 

 Scoping, indhold til miljøkonsekvensrapport (resumé og behandling af høringssvar ligger som 3.

bilag til ovennævnte sagsfremstilling) 

 

Følgende temaer blev vendt på mødet som relevante for den fremtidige undersøgelse: 

 

 Socioøkonomiske forhold. 

 Natur 

 Flyveplads  

 Gener generelt (lys, støj, skyggekast mm.) 

 Kumulative effekter skal belyses (solceller, eksisterende vindmøller osv.) 

 Eventuelle gener i forbindelse med anlægsfasen 

 

DAGSORDEN 

 
 
 

 
 

 
Dato: 1. marts 2021 

 
Sagsnr.: 01.11.20-A00-1-19 
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Side 2 af 3 

 

Urland udarbejder detaljeret forslag til scoping, som fremsendes til Forvaltningen. Forvaltningen skal 

godkende og offentliggøre, hvilke krav der stilles til indhold i miljøkonsekvensrapport. 

 

 

 

 Tidsplanlægning og opgave fordeling  4.

Opgave fordeling og tidsplan blev vendt, og følgende blev besluttet på mødet: 

 

URLAND udarbejder forslag til: 

 Miljøkonsekvensrapport 

 Visualiseringsrapport 

 Resume 

 Miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes som et selvstændigt dokument  

 Lokalplan 

 Kommuneplantillæg 

 

VHK fungerer som sparringspartner og kvalificere løbende forslagene. 

 

Forvaltning mener det er et realistisk scenarie at få planforslag, miljøkonsekvensrapport mm. politisk 

behandlet primo 2022. 

 

HOFOR ønsker endelig vedtagelse af projektet i september 2021 

 

HOFOR/ Urland fremsender udkast til en tidsplan der afspejler deres ønsker.. 

 

På baggrund af HOFOR/ Urlands udkast til tidsplan får Forvaltningen afklaret internt hvad der er en 

realistisk tidsplan. 

 

 Evt. 5.

 

 

Yderligere kommentarer: 
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]

Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk];Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk];'Christian
Achermann' [cha@urland.dk];Emilie Sonne Uhlott [esu@urland.dk]

Sendt dato: 05-03-2021 09:28
Modtaget Dato: 05-03-2021 09:28
Vedrørende: SV: Referat fra møde
Vedhæftninger: image001_7206.gif

Hej August.
 
Tak for fremsendte. Hverken HOFOR eller Urland har yderligere kommentarer til referatet.
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lI5pA-0005SY-
3l&i=57e1b682&c=Z8sM2Tiva88kiE-
KaX_PQ9oVFl9qn3B7CYMWJKNO5vZMP2Iv98Rt8BhPXcaVbiN1055QX_pEe65v1kcLFht1qBnLthUlFStQ9umYHMcAYCHH0gTsS6iR4aacqx6qwe3S7sd2mxdkOkrXHh20l5PluLckRXxxL_361UwegDMj4OEitsoGnZY2HQY9eai0KohN2TnEDBgSUEZ_K-
N-iwDWJQ
Fra: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 4. marts 2021 12:34
Til: Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>; Hans Jakob Martinsen <hama@hofor.dk>; 'Christian Achermann' <cha@urland.dk>; Emilie Sonne Uhlott
<esu@urland.dk>
Emne: Referat fra møde
 
Hej med jer,
 
Jeg fremsender hermed referatet fra vores møde i tirsdags. Har i bemærkninger hertil, vil jeg gerne høre fra jer senest i morgen kl. 11.
 
Med venlig hilsen

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

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

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

 
Møde med HOFOR om tidsplan for planproces 

 

Dato: 2. marts 2021 

Tidspunkt: 10.30 - 12.00 

 

Møde indkaldt af:  August Skovmand 

Mødedeltagere: Kim Stadsvold, Gitte Østergaard Sørensen, August Skovmand, Jakob 

Hasselgreen, Henrik Kruuse, Ida Iversen Engelund, Hans Jakob Martinsen, 

Christian Achermann, Emilie Sonne Uhlot 

Fraværende  Henrik Kruuse  

Referent: Jakob Hasselgreen 

 

 

 Velkommen  1.

Præsentation af mødedeltagere 

 

 Opsummering af Byrådets beslutning (læs sagsfremstilling og referat klik her) 2.

 

HOFOR – er indstillet på at gå videre med projektet på de vilkår byrådet besluttede den 18. februar 2021. 

Det medfører: 

 At alternative projektforslag med 4 og 5 møller skal belyses 

 Der skal arbejdes med yderlig lokalforankring af projektet. 

 

VHK anbefaler at kigge mod vindmølleprojektet i Nørrekær Enge for inspiration til lokalforankring. 

 

HOFOR påpeger at et projekt med 4 vindmøller vil medføre færre midler til lokalområdet. Ydermere vil det 

få betydning for hvor mange der vil få mulighed for at udnytte køberetsoptionen. 

 

Der blev fra HOFORs side ligeledes stillet spørgsmålstegn ved hvad lokalforankring dækker over? Er det 

de nærmeste naboer der tænkes på eller er det med tanke på beboere i et større område? Der er 

ikke nogen fast definition herpå, men Kim fremsender et notat for, hvilken principper der har været 

for fordeling af midler ved tideligere projekt. 

 

 Scoping, indhold til miljøkonsekvensrapport (resumé og behandling af høringssvar ligger som 3.

bilag til ovennævnte sagsfremstilling) 

 

Følgende temaer blev vendt på mødet som relevante for den fremtidige undersøgelse: 

 

 Socioøkonomiske forhold. 

 Natur 

 Flyveplads  

 Gener generelt (lys, støj, skyggekast mm.) 

 Kumulative effekter skal belyses (solceller, eksisterende vindmøller osv.) 

 Eventuelle gener i forbindelse med anlægsfasen 

 

DAGSORDEN 

 
 
 

 
 

 
Dato: 1. marts 2021 

 
Sagsnr.: 01.11.20-A00-1-19 
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Side 2 af 3 

 

Urland udarbejder detaljeret forslag til scoping, som fremsendes til Forvaltningen. Forvaltningen skal 

godkende og offentliggøre, hvilke krav der stilles til indhold i miljøkonsekvensrapport. 

 

 

 

 Tidsplanlægning og opgave fordeling  4.

Opgave fordeling og tidsplan blev vendt, og følgende blev besluttet på mødet: 

 

URLAND udarbejder forslag til: 

 Miljøkonsekvensrapport 

 Visualiseringsrapport 

 Resume 

 Miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes som et selvstændigt dokument  

 Lokalplan 

 Kommuneplantillæg 

 

VHK fungerer som sparringspartner og kvalificere løbende forslagene. 

 

Forvaltning mener det er et realistisk scenarie at få planforslag, miljøkonsekvensrapport mm. politisk 

behandlet primo 2022. 

 

HOFOR ønsker endelig vedtagelse af projektet i september 2021 

 

HOFOR/ Urland fremsender udkast til en tidsplan der afspejler deres ønsker.. 

 

På baggrund af HOFOR/ Urlands udkast til tidsplan får Forvaltningen afklaret internt hvad der er en 

realistisk tidsplan. 

 

 Evt. 5.

 

 

Yderligere kommentarer: 
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Cc: Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk];Emilie Sonne Uhlott [esu@urland.dk]
Sendt dato: 08-03-2021 08:42
Modtaget Dato: 08-03-2021 08:42
Vedrørende: Udkast til scoping/afgrænsningsnotat og tidsplan for vindmøller ved Bjørnstrup

Kære August.
 
Jeg sender hermed en udkast til scoping samt et udkast til en tidsplan for vindmøller ved Bjørnstrup.
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lJAVP-0005Qr-
51&i=57e1b682&c=poMhaoV7A_k7sXS5on6CQC4lkqrgfzHnNC8eHUV9CLX-wKi2E8iRoaRbQnLO5Q2Wu4ChDkoIxHtC7-
PurqsE2Upw7o1P_CPWy3OhNCylUeS0RHShlyQVKMumMbDike1C2Alk9gH1CURG_BndXLSKhd3XTqqKWJM58pytDh_dE4HUX8t_m2sF29UfIQbfqycsg0ksLjGOpKZMsVPPj2QNPg
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Vindmøller ved Bjørnstrup – Scoping/forventede hovedproblemer         Side 1 af 7 
  08.03.2021 

 
   

 
 
Urland Aps. | Otto Busses Vej 5, 2. sal | 2450 Kbh SV 

SCOPING NOTAT 

Forventede hovedproblemer i miljøkonsekvensundersøgelse for vindmølleprojekt ved 

Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 

 

Beskrivelse af projektforslag 

Scopingen er gennemført på baggrund af et projektforslag med 6 nye vindmøller med rotordiameter på 

126-136 meter, og en totalhøjde på op til 150 meter, opstillet i én række med ensartet indbyrdes afstand, 

samt to alternative projektforslag med hhv. fem møller og fire møller. Anlægget ønskes opført i et 

landområde syd for landsbyen Gundersted, i den nordøstlige del af Vesthimmerland Kommune. I 

forbindelse med vindmølleprojektet forventes et tilsvarende antal ældre eksisterende vindmøller i 

nærområdet at nedtages.  

 

De tekniske anlæg 

Anlæggets visuelle fremtræden 

Vindmøller på 150 meter har en betydelig størrelse i forhold til omgivelserne, og vindmøllernes 

egenbetydning i forhold til synlighed bør beskrives med hensyn til farve, bemaling og belysning. Det skal 

afdækkes, hvorfra vindmøllerne kan forventes at være synlige, og hvordan de omkringliggende 

landskabsområder vil påvirkes af dette.  

Anlægsforhold 

Opstilling af vindmøllerne stiller krav om adgang via nye befæstede adgangsveje og arbejdsarealer. Det 

forventes at adgang til vindmøllerne vil foregå via Nr. Blærevej mod syd og via Skråvejen mod nord, mens 

en ny befæstet vej vil forbinde møllerne. Arbejdsarealer forventes placeret umiddelbart i forlængelse af 

møllefundamenterne. Placering af nye adgangsveje og arbejdsarealer bør tage hensyn til lokale 

beskyttelseshensyn og så vidt muligt begrænser det samlede behov for anlæg af befæstede arealer. I 

forbindelse med miljøundersøgelsen redegøres der for de evt. miljømæssige påvirkninger, der er forbundet 

med placering af nye adgangsveje og arbejdsarealer.  

Der ligger en del mindre, spredte naturarealer i form af mose- og vandhuller i og omkring anlægsområdet. 

Arealerne er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3. Vindmøllernes placering og placering af 

tilhørende vejtilslutning tager hensyn til, at de pågældende naturarealer ikke påvirkes.  

Ressourcer og materialeforbrug 

Vindmøller har et relativt begrænset materialeforbrug under fremstilling og anlæg sammenholdt med 

mange andre teknik- og industrianlæg. Der vil groft redegøres for materialetyper og –mængder i det videre  

forløb. 
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Befolkning og sundhed 

Påvirkning hos nærmeste naboer 

Projektforslaget kræver at 8 beboelsesejendomme i og omkring vindmølleområdet nedlægges. Herudover 

ligger der spredte naboejendomme fra godt 600-1200 meters afstand fra nærmeste vindmølle, i det åbne 

rundt om vindmølleparken. 

Opstillingen af vindmøller kan have konsekvenser for de nærmeste beboelser. Miljøundersøgelserne vil 

særligt redegøre for naboforhold i forhold til afstand, visuel påvirkning, støj (herunder lavfrekvent støj samt 

evt. kumulative effekter), skyggekast fra vindmøllerne, refleksion fra vindmøllerne samt forventede 

trafikbelastninger under anlægsfasen. Miljøkonsekvensundersøgelsen bør afklare behovet for 

afværgeforanstaltninger i forhold til skyggekast (miljøstop) ved de mest udsatte ejendomme for at skabe 

grundlag for at kunne stille nærmere vilkår for dette.  

Nedlæggelsen af boliger eller ejendomme som helhed indenfor det fremtidige vindmølleområde kan have 

miljømæssige påvirkninger i sig selv og vil have betydning for lokalområdets fremtidige anvendelse. 

Miljøkonsekvensundersøgelsen vil redegøre for den miljømæssige betydning ved at de otte ejendomme 

nedlægges. 

Påvirkning af nærmeste bysamfund 

Der ligger mindre landsbyer og bebyggelser omkring projektområdet ved Gundersted (ca. 1,3 km mod 

nordvest), Ejdrup (ca. 2,6 km mod øst) samt Blære (ca. 1,9 km mod syd). De nærmeste større landsbyer er 

Vegger mod øst og Hornum mod sydvest, begge på godt 4½ km afstand. Projektområdet ligger ca. 7 km fra 

den nordlige udkant af Aars. Vindmøllernes påvirkninger af de omkringliggende bysamfund, som særligt må 

forventes at have visuelt-landskabelig karakter, vil undersøges nærmere.  

Der vil særligt være fokus på påvirkningen af Gundersted By, som ligger nærmest. Dette omfatter både den 

visuelle påvirkning samt påvirkning fra støj, hvor Gundersted som støjfølsomt område vil være underlagt 

skærpede støjkrav.  

Socioøkonomiske forhold 

Foruden vurderingen af projektforslagets påvirkning hos naboer, vil der i forbindelse med 

miljøkonsekvensundersøgelsen redegøres for de økonomiske muligheder for omkringliggende naboer, som 

følge af projektets realisering. Desuden bør der redegøres for de socioøkonomiske påvirkninger af 

lokalområdet i det omfang der findes undersøgelser og videnskabelige belæg for dette.  

Påvirkning af rekreative interesser 

Godt 2 km vest for projektområdet ligger Navnsø. Sammen med det omkringliggende hedeområde og 

stisystemer udgør søen et lille lokalt udflugtsmål med mulighed for badning, fiskeri og naturoplevelser. 

Herudover findes der ikke egentlige rekreative interesser i og omkring projektområdet.  

Begrænsede konflikter ift. turisme, herunder Himmerland Camping & Feriecenter  
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Landskabs- og kulturhistoriske interesser 

Påvirkning af landskabelige interesser 

Projektområdet er ikke placeret inden for arealer, der i Vesthimmerlands Kommuneplan er udpeget som 

områder med landskabelige interesser. De nærmeste omkringliggende områder med landskabelige 

interesser ligger knap 1 km mod nordvest, hvor et større bevaringsværdigt landskabsområde strækker sig 

op langs Vidkær Å. Ca. 1,3 km mod syd ligger et andet udpeget bevaringsværdigt landskabsområde omkring 

Jenle Plantage. Ca. 1,3 km mod nordøst, I Aalborg Kommune, ligger nærmeste del af et større 

bevaringsværdigt landskabsområde, der strækker sig hen over bakkepartierne omkring Halkær Bredning. 

Herudover er der udpeget et større bevaringsværdigt landskab det meste af vejen rundt om 

projektområdet, der dækker hen over et større landområde øst for Hovedvej A29 i både Vesthimmerlands 

og Aalborg Kommuner. 

Selvom vindmøllerne ikke placeres inden for særlige landskabsområder, kan de med deres udbredelse, 

højde og synlighed godt have betydning for oplevelsen af de omkringliggende landskaber. Vindmøllernes 

visuelt-landskabelige betydning for de nærmeste omkringliggende landskabsområder skal undersøges i det 

videre forløb. 

Påvirkning af fredede områder 

Der findes flere fredninger i området omkring projektområdet. Ca. 2 km vest for projektområdet ligger 

Navnsø og omkringliggende hedestykker beskyttet som fredet område. Mod nord er et mindre areal 

omkring Gundersted Kirke desuden fredet. De nye anlæg vil umiddelbart ikke have betydning for 

beskyttelseshensynene omkring disse men det skal afklares, om de kan have indirekte betydning for 

oplevelsen af de lokale, fredede områder. I de omkringliggende landområder ligger enkelte små lokale 

fredninger men med afstande på 2-3 km eller mere vurderes projektforslaget ikke at have videre betydning 

for disse. 

Påvirkning af kirker og kulturmiljøer 

Tre kirker ligger indenfor en afstand af 4,5 km (nærzonen) til mølleområdet: Gundersted Kirke (ca. 1,5 km 

afstand), Ejdrup Kirke (ca. 2,6 km afstand) og Blære Kirke (ca. 1,9 km afstand). Det visuelt-landskabelige 

forhold mellem kirkerne og de nye vindmøller skal undersøges nærmere i det videre forløb. 

I Vesthimmerlands og Aalborg Kommuneplaner er et lokalt landområde nord for Ejdrup, ca. 1,3 km fra 

projektområdet, udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Udpegningen har baggrund i historiske agersystemer 

hen over det åbne land. Herudover er et lille areal omkring Gundersted Kirke udpeget som kulturmiljø. Der 

er ingen øvrige udpegninger af kulturmiljøer i nærheden af projektområdet. Som for de fredede områder vil 

projektforslaget ikke umiddelbart have betydning for beskyttelseshensynene omkring kulturmiljøerne men 

det skal afklares, om der kan være en indirekte påvirkning.  

Ingen konflikter ift. geologiske interesser 

Ingen konflikter ift. fredede fortidsminder og beskyttelseslinjer omkring disse 

Ingen konflikter ift. beskytte de sten- og jorddiger 
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Natur- og dyreliv 

Påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder  

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Navnsø med Hede (habitatområde nr. 17) ca. 2 

km vest for projektområdet. Herudover ligger der beskyttelsesområder omkring Halkær Ådal, Nibe 

Bredning mm. (habitatområde nr. 15) godt 4 km mod øst samt en række næsten sammenhængende 

beskyttelsesområder omkring hedelandskaberne ved Oudrup, Lundby og Vindblæs (habitatområde nr. 21) 

fra knap 4 km afstand mod nordvest. 

Påvirkning af beskyttede arter  

Projektets eventuelle påvirkning af beskyttede arter (Bilag IV) skal undersøges nærmere i det videre forløb. 

Området og særligt vindmøllers karakter taget i betragtning må dette primært forventes at omfatte 

beskyttede fugle- og flagermusarter og Stor Vandsalamander.  

Flagermus bliver undersøgt vha. stationære batdetektorer og gennemgang af området med bærbare 

detektorer, efter forskrifterne i den Nationale Forvaltningsplan for Flagermus, udsendt af Naturstyrelsen i 

maj 2013. Efter forskrifterne skal der fortages to undersøgelser; en i sommerperioden ca. 20/6 til 7/8 og en 

i efterårsperioden ca. 16/8 til 15/9. Områdets forekomster af flagermusarter vil blive fastlagt på baggrund 

af disse undersøgelser i en opfølgende rapport, og herudfra kan der foretages konkrete vurderinger af 

påvirkninger og eventuelle afværgeforanstaltninger. 

Påvirkning af §3-beskyttede naturarealer og vandløb 

Der ligger en del spredte §3-beskyttede mosearealer og vandhuller i og omkring projektområdet samt et 

beskyttet vandløb (Vidkær Å- systemet), der løber ind gennem området, tæt forbi møllerækken. Både 

mosestykker og vandløb ligger på det nærmeste sted indenfor 70-80 meter afstand af selve 

vindmølleplaceringen. Det skal afklares, om anlægsbehov ved opførsel af vindmøller kan påvirke de 

naturbeskyttede arealer i området. Der bør rettes fokus på både vindmølleplacering og tilhørende 

arbejdsarealer samt placering af nye adgangsveje gennem området. Der bør også være fokus på udledning 

af overfladevand mm. og dettes mulige påvirkning af beskyttede naturarealer og -arter ifm. evt. oppumpet 

vand fra forventet grundvandssænkning.  

Påvirkning af økologiske forbindelser 

Vest og syd om møllerækken, tæt forbi den sydligst foreslåede mølleplacering, er et bælte langs det 

beskyttede vandløb udpeget som økologisk forbindelse i kommuneplanen. Det skal afklares, hvorvidt 

projektforslaget kan have betydning for funktionaliteten af forbindelsen og det plante- og dyreliv, som 

knytter sig til den. 

Ingen konflikter ift. fredsskov 

Ingen konflikter ift. skovbyggelinjer 
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Miljøforhold: vand, jord, luft og klima 

Påvirkning af klima og luftforurening 

Produktionen af vedvarende vindenergi har positiv indflydelse på luftforurening og regionale/globale 

klimaforhold. Miljøundersøgelsen vil redegøre for dette, for eksempel med overslagsberegninger af 

sparede emissioner ved en gennemførelse af projektforslaget. 

Påvirkning af grundvand 

På baggrund af kendskab til jordbundsforhold og grundvandsstanden i området forventes der i mindre grad 

at være behov for grundvandssænkninger. Under anlægsfasen af vindmøllefundamenter vil det 

oppumpede grundvand udledes direkte på markarealer til nedsivning. Som en del af 

miljøkonsekvensundersøgelsen bør der redegøres for evt. miljømæssige påvirkninger herved, samt evt. 

behov for afværgeforanstaltninger.  

Påvirkning af drikkevandsinteresser 

Projektområdet ligger indenfor et område med (almindelige) drikkevandsinteresser. Ifølge 

Miljøbeskyttelsesloven er der ikke særlige regler forbundet med anlæg af vindmøller i disse områder. I den 

videre planlægning bør der dog redegøres for projektforslagets evt. indvirkning på grundvand og 

drikkevandsboringer. 

Begrænsede konflikter ift. materialeforbrug og potentiel forureningsfare under anlæg og drift 

Ingen konflikter ift. jordforurening (ingen registrerede arealer med jordforurening indenfor projektområdet) 

Ingen konflikter ift. råstofområder 

 

Infrastruktur og tekniske anlæg 

Eksisterende vindmøller 

Det forventes at der nedtages et antal eksisterende møller i nærområdet inden for Vesthimmerlands 

Kommune svarende til antallet af nye møller der opstilles, herunder de fire eksisterende vindmøller 

indenfor selve projektområdet. Nedtagningen kan i sig selv medføre miljømæssige påvirkninger, som der 

bør redegøres for.  

De videre undersøgelser skal derudover redegøre for samspillet mellem det nye vindmølleanlæg og 

eksisterende vindmøller i området, som bliver stående, inden for en afstand på 28 X totalhøjden (svarende 

til 4,2 km), jf. Vindmøllebekendtgørelsens bestemmelser om afstand mellem vindmøllegrupper.  

Inden for denne afstand findes en gruppe med tre ældre 72 meter høje vindmøller ca. 1½ km mod øst, en 

tilsvarende gruppe med tre ældre 72 meter høje vindmøller ca. 1,6 km mod nordvest samt en enkelt lille 42 

meter høj vindmølle ca. 1½ km mod vest. Samspillet med de eksisterende vindmøller i området vil indgå 

som en del af landskabsundersøgelserne for det samlede nye anlæg.  
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I projektforslaget med fire møller nedtages kun de fire vindmøller inden for projektområdet, mens der 

yderligere nedtages én eksisterende vindmølle for projektforslaget med fem møller. I projektforslaget med 

seks nye vindmøller nedtages de fire møller inden for projektområdet samt to eksisterende vindmøller.  

Veje 

De øvrige nærmeste veje i og omkring projektområdet er mindre lokalveje. Det bør afklares, om 

opstillingen af vindmøller med nye adgangsveje samt nedlæggelsen af 8 boliger i lokalområdet kan have 

betydning for den fremtidige brug og indretning af det lokale vejnet. Der bør ligeledes redegøres for, 

hvorvidt vindmøller vil opstilles så tæt på eksisterende veje, at det kan have betydning for funktionalitet og 

trafikafvikling på disse. 

Nettilslutning 

Opstillingen af nye vindmøller vil medføre en øget strømproduktion i lokalområdet og kan give behov for 

udvidelse af kapaciteten i det eksisterende el-net. Det forventes, at der skal opføres en 60/10-20 kV 

transformerstation i området, placeret i umiddelbar nærhed af de nye vindmøller. Strømmen føres fra hver 

vindmølle frem til stationen via nedgravede kabler. Stationen forbindes til det øvrige elnetværk, via en 60 

kV forbindelse til en af de nærmeste omkringliggende transformerstationer, ligeledes via et nedgravet 

kabel. Der bør redegøres for opbygning og omfang af nettilslutningen, samt evt. miljømæssige påvirkninger 

som følge af denne, ved miljøkonsekvensundersøgelse af projektet.  

   
 

Telekæder 

Som en del af miljøkonsekvensundersøgelsen bør det afklares, om opstillingen af vindmøller kan have 

betydning for radio- og telekæder i området. I så fald bør der enten ske en tilpasning af møllernes 

placering, som tager hensyn til en uforstyrret signaldrift, eller det bør undersøges, om der er muligheder for 

omdirigering af signalerne. 

Lufttrafik 

Vindmøllerne skal udstyres med belysning af hensyn til lufttrafikken. Belysningstypen afhænger af de lokale 

forhold. I den videre undersøgelse vil det afklares, om de militære og civile flyvezoner har indflydelse på 

vindmølleprojektet for at få et præcist billede af krav til lysmarkeringen på vindmøllerne.  

I forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen bør der redegøres for projektforslagets 

sikkerhedsmæssige påvirkninger af indflyvninger til Vesthimmerlands Flyveplads.  

Højspændingslinjer 

Nord for projektområdet løber en 50 kV luftledning i øst-vestgående retning, knap 500 meter fra den 

nærmeste vindmølle. På denne afstand bør der ikke være tekniske eller sikkerhedsmæssige konflikter med 

nye vindmøller men i de videre undersøgelser bør der være opmærksomhed på det visuelt-landskabelige 

samspil. 
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Solcelleanlæg 

Som en del af miljøkonsekvensundersøgelsen vil der redegøres for samspillet med solcelleanlæg i 

nærområdet, såvel allerede opførte anlæg som anlæg under planlægning.  

Ingen konflikter ift. gasledninger 
Ingen konflikter ift. jernbaner 
 

Andre planlægningsinteresser 

Kommuneplanlægning 

Projektområdet ligger i landzone. Ved en gennemførelse af planlægningen for projektforslaget forudsættes 

det, at der udarbejdes ny kommuneplanramme samt lokalplan for det berørte projektområde. 

Ingen konflikter ift. skovrejsningsarealer 

Ingen konflikter ift. lavbundsarealer 

Ingen koflikter ift. kystnærhedszone 
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HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk 

Dato 05.03.2021  

Udkast til tidsplan for videre planlægning for vindmøller ved 
Bjørnstrup 

 

                                      

Slut marts                                       Aflevering af første udkast til MKV*, LP**, KPT***, MV**** 

Start april                                        Intern høring 

                                                       Tilretning af dokumenter 

Midt april                                         Aflevering af endelige udkast til MKV, LP, KPT, MV 

Slut april                                         Deadline til dagsorden  

3. maj-27. maj                                Politisk behandling (TMU, ØK, BY) af planforslag mv.  

juni-aug.                                         Offentlig høring (8 uger) 

                                                       Behandling af høringssvar 

30. aug-16. sep                              Endelig politisk behandling (TMU, ØK, BY) 

 

*Miljøkonsekvensvurdering, **Lokalplan, ***Kommuneplantillæg og ****Miljøvurdering  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ida Iversen Engelund 

Projektudvikler - HOFOR 

Vesthimmerlands Kommune 
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Hej med jer,
 
Som opfølgning på vores møde med HOFOR og Urand i sidste uge, har jeg netop modtaget projektansøgers udkast til en tidsplan og et
scoping notat.
 
Jeg har booket jer til et møde i morgen, da det var den eneste dag i ugen, hvor vi alle kunne mødes og fordi den tidsplan, projektansøger
ligger op til, kræver en hurtig afgørelse.
 
Som det også fremgår af referatet er de blevet meddelt, at det fra vores side er en noget optimistisk tidsplan. Men inden vi melder noget
fast ud, syntes jeg vi skal skynde os og se hinanden i øjnene og drøfte, hvad vi mener er en realistisk tidsplan.
 
Derudover skal vi også drøfte om scopingnotatet er tilstrækkeligt eller om vi har tilføjelser/ændringer hertil.
 
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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SCOPING NOTAT 

Forventede hovedproblemer i miljøkonsekvensundersøgelse for vindmølleprojekt ved 

Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 

 

Beskrivelse af projektforslag 

Scopingen er gennemført på baggrund af et projektforslag med 6 nye vindmøller med rotordiameter på 

126-136 meter, og en totalhøjde på op til 150 meter, opstillet i én række med ensartet indbyrdes afstand, 

samt to alternative projektforslag med hhv. fem møller og fire møller. Anlægget ønskes opført i et 

landområde syd for landsbyen Gundersted, i den nordøstlige del af Vesthimmerland Kommune. I 

forbindelse med vindmølleprojektet forventes et tilsvarende antal ældre eksisterende vindmøller i 

nærområdet at nedtages.  

 

De tekniske anlæg 

Anlæggets visuelle fremtræden 

Vindmøller på 150 meter har en betydelig størrelse i forhold til omgivelserne, og vindmøllernes 

egenbetydning i forhold til synlighed bør beskrives med hensyn til farve, bemaling og belysning. Det skal 

afdækkes, hvorfra vindmøllerne kan forventes at være synlige, og hvordan de omkringliggende 

landskabsområder vil påvirkes af dette.  

Anlægsforhold 

Opstilling af vindmøllerne stiller krav om adgang via nye befæstede adgangsveje og arbejdsarealer. Det 

forventes at adgang til vindmøllerne vil foregå via Nr. Blærevej mod syd og via Skråvejen mod nord, mens 

en ny befæstet vej vil forbinde møllerne. Arbejdsarealer forventes placeret umiddelbart i forlængelse af 

møllefundamenterne. Placering af nye adgangsveje og arbejdsarealer bør tage hensyn til lokale 

beskyttelseshensyn og så vidt muligt begrænser det samlede behov for anlæg af befæstede arealer. I 

forbindelse med miljøundersøgelsen redegøres der for de evt. miljømæssige påvirkninger, der er forbundet 

med placering af nye adgangsveje og arbejdsarealer.  

Der ligger en del mindre, spredte naturarealer i form af mose- og vandhuller i og omkring anlægsområdet. 

Arealerne er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3. Vindmøllernes placering og placering af 

tilhørende vejtilslutning tager hensyn til, at de pågældende naturarealer ikke påvirkes.  

Ressourcer og materialeforbrug 

Vindmøller har et relativt begrænset materialeforbrug under fremstilling og anlæg sammenholdt med 

mange andre teknik- og industrianlæg. Der vil groft redegøres for materialetyper og –mængder i det videre  

forløb. 
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Befolkning og sundhed 

Påvirkning hos nærmeste naboer 

Projektforslaget kræver at 8 beboelsesejendomme i og omkring vindmølleområdet nedlægges. Herudover 

ligger der spredte naboejendomme fra godt 600-1200 meters afstand fra nærmeste vindmølle, i det åbne 

rundt om vindmølleparken. 

Opstillingen af vindmøller kan have konsekvenser for de nærmeste beboelser. Miljøundersøgelserne vil 

særligt redegøre for naboforhold i forhold til afstand, visuel påvirkning, støj (herunder lavfrekvent støj samt 

evt. kumulative effekter), skyggekast fra vindmøllerne, refleksion fra vindmøllerne samt forventede 

trafikbelastninger under anlægsfasen. Miljøkonsekvensundersøgelsen bør afklare behovet for 

afværgeforanstaltninger i forhold til skyggekast (miljøstop) ved de mest udsatte ejendomme for at skabe 

grundlag for at kunne stille nærmere vilkår for dette.  

Nedlæggelsen af boliger eller ejendomme som helhed indenfor det fremtidige vindmølleområde kan have 

miljømæssige påvirkninger i sig selv og vil have betydning for lokalområdets fremtidige anvendelse. 

Miljøkonsekvensundersøgelsen vil redegøre for den miljømæssige betydning ved at de otte ejendomme 

nedlægges. 

Påvirkning af nærmeste bysamfund 

Der ligger mindre landsbyer og bebyggelser omkring projektområdet ved Gundersted (ca. 1,3 km mod 

nordvest), Ejdrup (ca. 2,6 km mod øst) samt Blære (ca. 1,9 km mod syd). De nærmeste større landsbyer er 

Vegger mod øst og Hornum mod sydvest, begge på godt 4½ km afstand. Projektområdet ligger ca. 7 km fra 

den nordlige udkant af Aars. Vindmøllernes påvirkninger af de omkringliggende bysamfund, som særligt må 

forventes at have visuelt-landskabelig karakter, vil undersøges nærmere.  

Der vil særligt være fokus på påvirkningen af Gundersted By, som ligger nærmest. Dette omfatter både den 

visuelle påvirkning samt påvirkning fra støj, hvor Gundersted som støjfølsomt område vil være underlagt 

skærpede støjkrav.  

Socioøkonomiske forhold 

Foruden vurderingen af projektforslagets påvirkning hos naboer, vil der i forbindelse med 

miljøkonsekvensundersøgelsen redegøres for de økonomiske muligheder for omkringliggende naboer, som 

følge af projektets realisering. Desuden bør der redegøres for de socioøkonomiske påvirkninger af 

lokalområdet i det omfang der findes undersøgelser og videnskabelige belæg for dette.  

Påvirkning af rekreative interesser 

Godt 2 km vest for projektområdet ligger Navnsø. Sammen med det omkringliggende hedeområde og 

stisystemer udgør søen et lille lokalt udflugtsmål med mulighed for badning, fiskeri og naturoplevelser. 

Herudover findes der ikke egentlige rekreative interesser i og omkring projektområdet.  

Begrænsede konflikter ift. turisme, herunder Himmerland Camping & Feriecenter  
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Landskabs- og kulturhistoriske interesser 

Påvirkning af landskabelige interesser 

Projektområdet er ikke placeret inden for arealer, der i Vesthimmerlands Kommuneplan er udpeget som 

områder med landskabelige interesser. De nærmeste omkringliggende områder med landskabelige 

interesser ligger knap 1 km mod nordvest, hvor et større bevaringsværdigt landskabsområde strækker sig 

op langs Vidkær Å. Ca. 1,3 km mod syd ligger et andet udpeget bevaringsværdigt landskabsområde omkring 

Jenle Plantage. Ca. 1,3 km mod nordøst, I Aalborg Kommune, ligger nærmeste del af et større 

bevaringsværdigt landskabsområde, der strækker sig hen over bakkepartierne omkring Halkær Bredning. 

Herudover er der udpeget et større bevaringsværdigt landskab det meste af vejen rundt om 

projektområdet, der dækker hen over et større landområde øst for Hovedvej A29 i både Vesthimmerlands 

og Aalborg Kommuner. 

Selvom vindmøllerne ikke placeres inden for særlige landskabsområder, kan de med deres udbredelse, 

højde og synlighed godt have betydning for oplevelsen af de omkringliggende landskaber. Vindmøllernes 

visuelt-landskabelige betydning for de nærmeste omkringliggende landskabsområder skal undersøges i det 

videre forløb. 

Påvirkning af fredede områder 

Der findes flere fredninger i området omkring projektområdet. Ca. 2 km vest for projektområdet ligger 

Navnsø og omkringliggende hedestykker beskyttet som fredet område. Mod nord er et mindre areal 

omkring Gundersted Kirke desuden fredet. De nye anlæg vil umiddelbart ikke have betydning for 

beskyttelseshensynene omkring disse men det skal afklares, om de kan have indirekte betydning for 

oplevelsen af de lokale, fredede områder. I de omkringliggende landområder ligger enkelte små lokale 

fredninger men med afstande på 2-3 km eller mere vurderes projektforslaget ikke at have videre betydning 

for disse. 

Påvirkning af kirker og kulturmiljøer 

Tre kirker ligger indenfor en afstand af 4,5 km (nærzonen) til mølleområdet: Gundersted Kirke (ca. 1,5 km 

afstand), Ejdrup Kirke (ca. 2,6 km afstand) og Blære Kirke (ca. 1,9 km afstand). Det visuelt-landskabelige 

forhold mellem kirkerne og de nye vindmøller skal undersøges nærmere i det videre forløb. 

I Vesthimmerlands og Aalborg Kommuneplaner er et lokalt landområde nord for Ejdrup, ca. 1,3 km fra 

projektområdet, udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Udpegningen har baggrund i historiske agersystemer 

hen over det åbne land. Herudover er et lille areal omkring Gundersted Kirke udpeget som kulturmiljø. Der 

er ingen øvrige udpegninger af kulturmiljøer i nærheden af projektområdet. Som for de fredede områder vil 

projektforslaget ikke umiddelbart have betydning for beskyttelseshensynene omkring kulturmiljøerne men 

det skal afklares, om der kan være en indirekte påvirkning.  

Ingen konflikter ift. geologiske interesser 

Ingen konflikter ift. fredede fortidsminder og beskyttelseslinjer omkring disse 

Ingen konflikter ift. beskytte de sten- og jorddiger 
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Natur- og dyreliv 

Påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder  

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Navnsø med Hede (habitatområde nr. 17) ca. 2 

km vest for projektområdet. Herudover ligger der beskyttelsesområder omkring Halkær Ådal, Nibe 

Bredning mm. (habitatområde nr. 15) godt 4 km mod øst samt en række næsten sammenhængende 

beskyttelsesområder omkring hedelandskaberne ved Oudrup, Lundby og Vindblæs (habitatområde nr. 21) 

fra knap 4 km afstand mod nordvest. 

Påvirkning af beskyttede arter  

Projektets eventuelle påvirkning af beskyttede arter (Bilag IV) skal undersøges nærmere i det videre forløb. 

Området og særligt vindmøllers karakter taget i betragtning må dette primært forventes at omfatte 

beskyttede fugle- og flagermusarter og Stor Vandsalamander.  

Flagermus bliver undersøgt vha. stationære batdetektorer og gennemgang af området med bærbare 

detektorer, efter forskrifterne i den Nationale Forvaltningsplan for Flagermus, udsendt af Naturstyrelsen i 

maj 2013. Efter forskrifterne skal der fortages to undersøgelser; en i sommerperioden ca. 20/6 til 7/8 og en 

i efterårsperioden ca. 16/8 til 15/9. Områdets forekomster af flagermusarter vil blive fastlagt på baggrund 

af disse undersøgelser i en opfølgende rapport, og herudfra kan der foretages konkrete vurderinger af 

påvirkninger og eventuelle afværgeforanstaltninger. 

Påvirkning af §3-beskyttede naturarealer og vandløb 

Der ligger en del spredte §3-beskyttede mosearealer og vandhuller i og omkring projektområdet samt et 

beskyttet vandløb (Vidkær Å- systemet), der løber ind gennem området, tæt forbi møllerækken. Både 

mosestykker og vandløb ligger på det nærmeste sted indenfor 70-80 meter afstand af selve 

vindmølleplaceringen. Det skal afklares, om anlægsbehov ved opførsel af vindmøller kan påvirke de 

naturbeskyttede arealer i området. Der bør rettes fokus på både vindmølleplacering og tilhørende 

arbejdsarealer samt placering af nye adgangsveje gennem området. Der bør også være fokus på udledning 

af overfladevand mm. og dettes mulige påvirkning af beskyttede naturarealer og -arter ifm. evt. oppumpet 

vand fra forventet grundvandssænkning.  

Påvirkning af økologiske forbindelser 

Vest og syd om møllerækken, tæt forbi den sydligst foreslåede mølleplacering, er et bælte langs det 

beskyttede vandløb udpeget som økologisk forbindelse i kommuneplanen. Det skal afklares, hvorvidt 

projektforslaget kan have betydning for funktionaliteten af forbindelsen og det plante- og dyreliv, som 

knytter sig til den. 

Ingen konflikter ift. fredsskov 

Ingen konflikter ift. skovbyggelinjer 
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Miljøforhold: vand, jord, luft og klima 

Påvirkning af klima og luftforurening 

Produktionen af vedvarende vindenergi har positiv indflydelse på luftforurening og regionale/globale 

klimaforhold. Miljøundersøgelsen vil redegøre for dette, for eksempel med overslagsberegninger af 

sparede emissioner ved en gennemførelse af projektforslaget. 

Påvirkning af grundvand 

På baggrund af kendskab til jordbundsforhold og grundvandsstanden i området forventes der i mindre grad 

at være behov for grundvandssænkninger. Under anlægsfasen af vindmøllefundamenter vil det 

oppumpede grundvand udledes direkte på markarealer til nedsivning. Som en del af 

miljøkonsekvensundersøgelsen bør der redegøres for evt. miljømæssige påvirkninger herved, samt evt. 

behov for afværgeforanstaltninger.  

Påvirkning af drikkevandsinteresser 

Projektområdet ligger indenfor et område med (almindelige) drikkevandsinteresser. Ifølge 

Miljøbeskyttelsesloven er der ikke særlige regler forbundet med anlæg af vindmøller i disse områder. I den 

videre planlægning bør der dog redegøres for projektforslagets evt. indvirkning på grundvand og 

drikkevandsboringer. 

Begrænsede konflikter ift. materialeforbrug og potentiel forureningsfare under anlæg og drift 

Ingen konflikter ift. jordforurening (ingen registrerede arealer med jordforurening indenfor projektområdet) 

Ingen konflikter ift. råstofområder 

 

Infrastruktur og tekniske anlæg 

Eksisterende vindmøller 

Det forventes at der nedtages et antal eksisterende møller i nærområdet inden for Vesthimmerlands 

Kommune svarende til antallet af nye møller der opstilles, herunder de fire eksisterende vindmøller 

indenfor selve projektområdet. Nedtagningen kan i sig selv medføre miljømæssige påvirkninger, som der 

bør redegøres for.  

De videre undersøgelser skal derudover redegøre for samspillet mellem det nye vindmølleanlæg og 

eksisterende vindmøller i området, som bliver stående, inden for en afstand på 28 X totalhøjden (svarende 

til 4,2 km), jf. Vindmøllebekendtgørelsens bestemmelser om afstand mellem vindmøllegrupper.  

Inden for denne afstand findes en gruppe med tre ældre 72 meter høje vindmøller ca. 1½ km mod øst, en 

tilsvarende gruppe med tre ældre 72 meter høje vindmøller ca. 1,6 km mod nordvest samt en enkelt lille 42 

meter høj vindmølle ca. 1½ km mod vest. Samspillet med de eksisterende vindmøller i området vil indgå 

som en del af landskabsundersøgelserne for det samlede nye anlæg.  
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I projektforslaget med fire møller nedtages kun de fire vindmøller inden for projektområdet, mens der 

yderligere nedtages én eksisterende vindmølle for projektforslaget med fem møller. I projektforslaget med 

seks nye vindmøller nedtages de fire møller inden for projektområdet samt to eksisterende vindmøller.  

Veje 

De øvrige nærmeste veje i og omkring projektområdet er mindre lokalveje. Det bør afklares, om 

opstillingen af vindmøller med nye adgangsveje samt nedlæggelsen af 8 boliger i lokalområdet kan have 

betydning for den fremtidige brug og indretning af det lokale vejnet. Der bør ligeledes redegøres for, 

hvorvidt vindmøller vil opstilles så tæt på eksisterende veje, at det kan have betydning for funktionalitet og 

trafikafvikling på disse. 

Nettilslutning 

Opstillingen af nye vindmøller vil medføre en øget strømproduktion i lokalområdet og kan give behov for 

udvidelse af kapaciteten i det eksisterende el-net. Det forventes, at der skal opføres en 60/10-20 kV 

transformerstation i området, placeret i umiddelbar nærhed af de nye vindmøller. Strømmen føres fra hver 

vindmølle frem til stationen via nedgravede kabler. Stationen forbindes til det øvrige elnetværk, via en 60 

kV forbindelse til en af de nærmeste omkringliggende transformerstationer, ligeledes via et nedgravet 

kabel. Der bør redegøres for opbygning og omfang af nettilslutningen, samt evt. miljømæssige påvirkninger 

som følge af denne, ved miljøkonsekvensundersøgelse af projektet.  

   
 

Telekæder 

Som en del af miljøkonsekvensundersøgelsen bør det afklares, om opstillingen af vindmøller kan have 

betydning for radio- og telekæder i området. I så fald bør der enten ske en tilpasning af møllernes 

placering, som tager hensyn til en uforstyrret signaldrift, eller det bør undersøges, om der er muligheder for 

omdirigering af signalerne. 

Lufttrafik 

Vindmøllerne skal udstyres med belysning af hensyn til lufttrafikken. Belysningstypen afhænger af de lokale 

forhold. I den videre undersøgelse vil det afklares, om de militære og civile flyvezoner har indflydelse på 

vindmølleprojektet for at få et præcist billede af krav til lysmarkeringen på vindmøllerne.  

I forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen bør der redegøres for projektforslagets 

sikkerhedsmæssige påvirkninger af indflyvninger til Vesthimmerlands Flyveplads.  

Højspændingslinjer 

Nord for projektområdet løber en 50 kV luftledning i øst-vestgående retning, knap 500 meter fra den 

nærmeste vindmølle. På denne afstand bør der ikke være tekniske eller sikkerhedsmæssige konflikter med 

nye vindmøller men i de videre undersøgelser bør der være opmærksomhed på det visuelt-landskabelige 

samspil. 
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Solcelleanlæg 

Som en del af miljøkonsekvensundersøgelsen vil der redegøres for samspillet med solcelleanlæg i 

nærområdet, såvel allerede opførte anlæg som anlæg under planlægning.  

Ingen konflikter ift. gasledninger 
Ingen konflikter ift. jernbaner 
 

Andre planlægningsinteresser 

Kommuneplanlægning 

Projektområdet ligger i landzone. Ved en gennemførelse af planlægningen for projektforslaget forudsættes 

det, at der udarbejdes ny kommuneplanramme samt lokalplan for det berørte projektområde. 

Ingen konflikter ift. skovrejsningsarealer 

Ingen konflikter ift. lavbundsarealer 

Ingen koflikter ift. kystnærhedszone 
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HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk 

Dato 05.03.2021  

Udkast til tidsplan for videre planlægning for vindmøller ved 
Bjørnstrup 

 

                                      

Slut marts                                       Aflevering af første udkast til MKV*, LP**, KPT***, MV**** 

Start april                                        Intern høring 

                                                       Tilretning af dokumenter 

Midt april                                         Aflevering af endelige udkast til MKV, LP, KPT, MV 

Slut april                                         Deadline til dagsorden  

3. maj-27. maj                                Politisk behandling (TMU, ØK, BY) af planforslag mv.  

juni-aug.                                         Offentlig høring (8 uger) 

                                                       Behandling af høringssvar 

30. aug-16. sep                              Endelig politisk behandling (TMU, ØK, BY) 

 

*Miljøkonsekvensvurdering, **Lokalplan, ***Kommuneplantillæg og ****Miljøvurdering  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ida Iversen Engelund 

Projektudvikler - HOFOR 

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

 
Møde med HOFOR om tidsplan for planproces 

 

Dato: 2. marts 2021 

Tidspunkt: 10.30 - 12.00 

 

Møde indkaldt af:  August Skovmand 

Mødedeltagere: Kim Stadsvold, Gitte Østergaard Sørensen, August Skovmand, Jakob 

Hasselgreen, Henrik Kruuse, Ida Iversen Engelund, Hans Jakob Martinsen, 

Christian Achermann, Emilie Sonne Uhlot 

Fraværende  Henrik Kruuse  

Referent: Jakob Hasselgreen 

 

 

 Velkommen  1.

Præsentation af mødedeltagere 

 

 Opsummering af Byrådets beslutning (læs sagsfremstilling og referat klik her) 2.

 

HOFOR – er indstillet på at gå videre med projektet på de vilkår byrådet besluttede den 18. februar 2021. 

Det medfører: 

 At alternative projektforslag med 4 og 5 møller skal belyses 

 Der skal arbejdes med yderlig lokalforankring af projektet. 

 

VHK anbefaler at kigge mod vindmølleprojektet i Nørrekær Enge for inspiration til lokalforankring. 

 

HOFOR påpeger at et projekt med 4 vindmøller vil medføre færre midler til lokalområdet. Ydermere vil det 

få betydning for hvor mange der vil få mulighed for at udnytte køberetsoptionen. 

 

Der blev fra HOFORs side ligeledes stillet spørgsmålstegn ved hvad lokalforankring dækker over? Er det 

de nærmeste naboer der tænkes på eller er det med tanke på beboere i et større område? Der er 

ikke nogen fast definition herpå, men Kim fremsender et notat for, hvilken principper der har været 

for fordeling af midler ved tideligere projekt. 

 

 Scoping, indhold til miljøkonsekvensrapport (resumé og behandling af høringssvar ligger som 3.

bilag til ovennævnte sagsfremstilling) 

 

Følgende temaer blev vendt på mødet som relevante for den fremtidige undersøgelse: 

 

 Socioøkonomiske forhold. 

 Natur 

 Flyveplads  

 Gener generelt (lys, støj, skyggekast mm.) 

 Kumulative effekter skal belyses (solceller, eksisterende vindmøller osv.) 

 Eventuelle gener i forbindelse med anlægsfasen 

 

DAGSORDEN 

 
 
 

 
 

 
Dato: 1. marts 2021 

 
Sagsnr.: 01.11.20-A00-1-19 
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Urland udarbejder detaljeret forslag til scoping, som fremsendes til Forvaltningen. Forvaltningen skal 

godkende og offentliggøre, hvilke krav der stilles til indhold i miljøkonsekvensrapport. 

 

 

 

 Tidsplanlægning og opgave fordeling  4.

Opgave fordeling og tidsplan blev vendt, og følgende blev besluttet på mødet: 

 

URLAND udarbejder forslag til: 

 Miljøkonsekvensrapport 

 Visualiseringsrapport 

 Resume 

 Miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes som et selvstændigt dokument  

 Lokalplan 

 Kommuneplantillæg 

 

VHK fungerer som sparringspartner og kvalificere løbende forslagene. 

 

Forvaltning mener det er et realistisk scenarie at få planforslag, miljøkonsekvensrapport mm. politisk 

behandlet primo 2022. 

 

HOFOR ønsker endelig vedtagelse af projektet i september 2021 

 

HOFOR/ Urland fremsender udkast til en tidsplan der afspejler deres ønsker.. 

 

På baggrund af HOFOR/ Urlands udkast til tidsplan får Forvaltningen afklaret internt hvad der er en 

realistisk tidsplan. 

 

 Evt. 5.

 

 

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

Til: 'esu@urland.dk' [esu@urland.dk]
Sendt dato: 08-03-2021 11:32
Modtaget Dato: 08-03-2021 11:32
Vedrørende: Kontakoplysning til Vesthimmerlands Museum
Vedhæftninger: image001_6437.gif

Hej Emilie,
 
Hermed kontaktoplysning til Vesthimmerlands Museum:
 
Gitte Lambertsen Hjortlund
Museumsinspektør, Arkæologi
 
Mobil: 40 63 74 27
Mail: gh@vmus.dk
 
 
Med venlig hilsen

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

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

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

Drøftelses af projektansøgers udkast til tidsplan og afgrænsningsnotat 
 
På et internt møde, den 9. marts, med deltagelse af Henrik Kruuse, Kim Stadsvold, Gitte Østergaard Sørensen 
og Jakob Hasselgreen blev HOFOR/Urlands udkast til en tidsplan og et afgrænsningsnotat drøftet. 

Det blev fastlagt at udspillet til en tidsplan er urealistisk. Eksempelvis er der ikke taget højde for at 8 ugers 
høring er lagt henover sommerferien. Den vil derfor skulle forlænges til 11 uger. Derudover er der ikke lagt 
tilstrækkeligt med tid ind til behandling af høringssvar, såfremt planforslaget godkendes. Som opfølgning på 
mødet vil der blive udarbejdet et bud på en realistisk tidsplan, som skal femlægges til projektansøger. 

 

Forud for mødet havde der ikke været tilstrækkelig tid til at nærstudere udkastet til afgrænsningsnotatet. Det 
stod dog klart, at det havde visse mangler. Administrationen vil hurtigst indarbejde sine bemærkninger til 
afgrænsningsnotatet, inden det offentliggøres. 

 

/ August Skovmand
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