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Gennemgang af aktuelle vindmølleansøgninger 

Der er 5 konkrete ansøgninger om opstilling af store vindmøller (totalhøjde over 25 meter og op til 150 

meter) i Viborg Kommune. Alle ansøgninger er uden for vindmølleområderne, der er udpeget i 

Kommuneplan 2017 - 2029: 

1. Daugbjerg 

2. Vinge 

3. Tolstrup 

4. Dalgas Plantage  

5. Vest for Finderup Øvelsesterræn 
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Lovkrav til vindmølleplanlægning  

Efter bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (BEK nr. 1590 af 

10/12/2014): 

• Kan store vindmøller kun placeres i områder, der er udpeget i kommuneplanen jf. § 2, stk. 1.  

• Må der ikke planlægges for vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 x vindmøllens totalhøjde jf. § 

2, stk. 3.  

• Skal vindmøller opstillet i grupper opstilles i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk 

mønster jf. § 2, stk. 5. 

• Kræver planlægning for vindmøller nærmere end 28 x totalhøjden fra eksisterende eller planlagte 

vindmøller en redegørelse i planforslaget jf. § 2, stk. 7.  

Kommuneplanlægning 
Bestemmelserne om udpegning af arealer til vindmøller sker i henhold til planloven. Det er kommunernes 
opgave at planlægge for vindmøller, og det kræver, som al anden planlægning, en afvejning af forskellige 
interesser herunder varetagelse af hensyn til naboer, hensyn til natur- og landskabsinteresser m.v. 
 
Kommuneplanens retningslinjer med tilhørende udpegninger er udtryk for Byrådets afvejning af interesser i 
forhold til byudvikling, kulturmiljøer, naturområder, økologiske forbindelseslinjer og værdifulde landskaber. 
 
 

  

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=161315
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=161315
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1. Daugbjerg  

Henvendelse 
(Projektforslag, VVM-anmeldelse eller 
forespørgsel) 

VVM-anmeldelse 

Dato for modtagelse i Viborg Kommune Første henvendelse 3. september 2014 
VVM-anmeldelse den 7. juli 2015 

Kontaktperson / ansøger LE34 Thisted, Silstrupparken 2, 7700 Thisted på vegne af 
Søren Brogaard Christensen 

Lokalt medejerskab  Søren Brogaard Christensen. 9 husstande som bor inden for 
en radius af 1 km fra nærmeste mølle er tilbudt at købe 1.000 
andele hver til kostpris.  
Der udbydes yderligere 18.600 andele også kostpris til 
beboere inden for en radius af 3 km.  

Område / matrikel Matr. nr. 8a Daugbjerg By, Daugbjerg. 

Beskrivelse af vindmøller 
(antal vindmøller / vindmølletype / højde 
/kapacitet) 

3 vindmøller på op til 150 meter med en effekt på 3,3 MW pr. 
mølle.  

Status forår 2018 
 

Stadig aktuel. Der er lavet flagermusundersøgelse og 
projektbeskrivelsen er opdateret med beskrivelse af nabotiltag.   

 
Kort landskabsbeskrivelse 
Der er søgt om 3 vindmøller på en enkelt nord-syd gående række 1,2 km øst for Daugbjerg.  

 
Kort 1: Forslag til vindmølleprojekt med angivelse af naboer indenfor 600 m, 1000 m og 1500 m og med angivelse af be-
tydningsfulde beskyttelsesinteresser i området. 
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Kort 2: Højdekurver og værdifulde landskaber, jf. kommuneplanen. 

Møllerne ønskes placeret i et storbakket morænelandskab med dødisrelief lige nord for israndslinjen, som 

ligger på overgangen til den store hedeslette ved Kongenshus Hede. Området er karakteriseret af plantagen 

mellem Daugbjerg og Mønsted og af mange plantninger og hegn, som opdeler landskabet i større eller 

mindre landskabsrum. Ud over bebyggelsen i Daugbjerg by er der tale om spredte bebyggelser af landbrug 

og fritidslandbrug. 

Relation til Kommuneplan 2017-2029 og anden lovgivning 

Den sydligste mølle vil stå 140 meter nord for kommuneplanens udpegning af værdifuldt landskab omkring 

israndslinjen. Byggeri uden for de værdifulde landskaber kan ifølge kommuneplanens retningslinje ikke 

tillades, hvis de i væsentlig grad forringer landskabsværdierne i disse områder. 

Vindmølleområdet ligger inden for 5 km afstand til militære skydeanlæg. Forsvaret vurderede i 2016, at 

ansøgningen ikke forventes at være i konflikt med forsvarets anvendelse af Finderup Øvelsesterræn. 

Forsvaret skal dog høres som berørt myndighed, hvis planlægningen igangsættes.  

Vindmølleområdet ligger tæt på registrerede naturbeskyttelsesområder mod øst og syd. Umiddelbart syd for 

området er der registreret et § 3 areal med mose, hede og eng.   

Vindmølleområdet ligger 930 meter sydøst for et Natura 2000-området Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og 

Mønsted Ådal og et fredet område ved Daugbjerg Plantage. Det ligger 1500 meter øst for fredningen 

omkring Daubjerg Dås, som med en højde på 71 meter vil have en tydelig udsigt til vindmøllerne.  

 

Den nordligste vindmølle ligger 360 meter syd for kommuneplanens udpegning af værdifuldt kulturmiljø 

omkring Daugbjerg kalkgruber og Mønsted kalkgruber og kalkværk.  

 

Vindmølleområdet ligger op af plantagen, som er fredskov. Den nordligste og midterste vindmølleplacering 

er inden for skovbyggelinjen omkring plantagen.  
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Vindmøllerne ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser.  

Naboforhold 

Vindmøllerne kan overholde afstandskravet til nabobeboelse om 4 x vindmøllens totalhøjde.  

 Indenfor 600 meter Indenfor 1000 meter Indenfor 1500 meter 

Antal boliger (Viborg) 0 11 47 

Antal borgere (Viborg) 0 23 103 

 

Nabotiltag 

Ansøger har afsat en pulje på 6.000.000 kr. til opkøb af ejendomme inden for 1 km fra vindmøllerne. 

Tilbuddet vil gælde beboere, som ønsker at sælge deres bolig senest 12 måneder efter møllerne er idriftsat. 

Værdien fastsættes af Energinet efter VE-lovens regler +50.000 til flytteomkostninger. Som erstatning for 

den ”grønne ordning” stilles 1.000.000 kr. til rådighed for almene velgørende formål i lokalområdet efter 

ansøgning. Det stilles som betingelse, at ansøgningerne stiles til og behandles af Viborg Kommune.  

 

Flagermusundersøgelse 

På grund af projektets nærhed til kalkgruberne i Mønsted og Daugbjerg har ansøger fået udarbejdet en 

undersøgelse om projekts påvirkning på flagermusbestanden i området.   

 

Forvaltningen vurderer, at undersøgelsen er gennemarbejdet og veldokumenteret. Det konkluderes i 

undersøgelsen, at der ikke vil være en konflikt med de lokale bestande af flagermus, som kræver 

afværgeforanstaltninger. I undersøgelsen bemærkes det, at det er svært at vurdere om eventuelle kollisioner 

af damflagermus (Myotis-flagermus) med vindmøllerne vil påvirke den funktionelle integritet for Natura 2000-

området, da der kan være tvivl om damflagermusens gunstige bevaringsstatus vil blive påvirket. Dette kan 

være i strid med habitatbekendtgørelsens § 6.   

 

Forvaltningen vurderer derfor, at der skal laves en yderligere vurdering af vindmøllernes betydning for 

damflagermusens trækrute for at sikre, at dens funktionelle integritet ikke påvirkes. Denne vurdering kan 

bl.a. indeholde terrænvurderinger, de nyeste videnskabelige undersøgelser af artens trækruter og mulige 

afværgeforanstaltninger. Det vurderes umiddelbart, at vindmøllerne vil påvirke under 0,5 % af den 

overvintrende bestand i Daugbjerg Kalkgruber.  

 

Andre vindmøller 

Inden for 28 x totalhøjden (4,2 km) står der 3 møller: 

• 3,6 km vest for området står en 41 m høj vindmølle fra 1989.  

• 3 km syd for området står en hustandsvindmølle. 

• 4,5 km nord for området ved Stoholm står en husstandsmølle. 
 
Der er ansøgt om opstilling af 4 vindmøller 2,3 km sydøst for området. Se nr. 5.   
 

Mulige konflikter  

• Skovbyggelinje. 

• Påvirkning af værdifuldt landskab. 

• En anden vindmølleansøgning ca. 2,3 km sydøst for området.  

• Påvirkning af Natura 2000 – flagermus.  
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Besigtigelse  

 
Området set fra Rugmarken i Daubjerg mod vindmølleområdet i øst. Vindmøllerne vil blive placeret 1200 meter herfra og 

vil kunne ses på den anden side af bakken. 

 

Området set fra Søvsøvej mod nord. Vindmøllerne vil være synlige 1,3 km væk i horisonten bag den synlige beplantning. 

 

Området set fra Hvidevej mod vest. Vindmøllerne vil være synlige i horisonten bag skovplantningen i baggrunden.   

 

Området set fra Søvsøvej mod nordøst. Vindmøllerne vil kunne ses over horisonten. 
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2. Vinge  
 

Henvendelse 
(Projektforslag, VVM-anmeldelse eller 
forespørgsel) 

VVM-anmeldelse 

Dato for modtagelse i Viborg Kommune Første henvendelse den 21. januar 2016 og 28. januar 2016. 
De to ansøgere blev opfordret til at udarbejde en fælles 
ansøgning. Der er fremsendt en VVM-anmeldelse den 20. april 
2018 for et fælles projekt.  

Kontaktperson / ansøger European Energy, Andreas Von Rosen, Projektleder for 
vindmølleprojektet.  
Tlf. 28129193, Email: avr@europeanenergy.dk 

Lokalt medejerskab  Nej. 

Område / matrikel Møllerne er fordelt på 6 matrikler syd for Vinge  

Beskrivelse af vindmøller 
(antal vindmøller / vindmølletype / højde 
/kapacitet) 

10 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter med en 
effekt på 4 MW pr. mølle.  

Status forår 2018 
 

Der er indsendt en VVM-anmeldelse og beskrivelse af 
nabotiltag.  

 
 
Kort landskabsbeskrivelse 
Der er søgt om 10 vindmøller på en enkelt let buet vest-øst gående række ca. 1,4 km sydvest for Vinge, 2 
km nordvest for Kvorning og 1,7 km nordøst for Tjele.   
 

 
Kort 2: Forslag til vindmølleprojekt med angivelse af naboer indenfor 600 m, 1000 m og 1500 m og med angivelse af be-
tydningsfulde beskyttelsesinteresser i området.  
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Kort 2: Højdekurver og værdifulde landskaber, jf. kommuneplanen. 
 

Møllerne ønskes opstillet i herregårdslandskabet omkring Tjele Gods. Landskabet er et storbakket 

morænelandskab karakteriseret af store markfelter, som er opdelt af levende hegn og plantager. Flere små 

og store boliglandbrug ligger spredt rundt i det åbne landskab.  

 

Relation til Kommuneplan 2017-2029 og anden lovgivning 

Den østligste mølle er placeret ca. 900 meter fra et fredet område om Vinge Mølledam. 

Den vestligste mølle er placeret i beskyttelseszonen om en gravhøj.    

De 4 vestligste møller er placeret langs kanten af fredskov, og flere af møllerne ligger inden for 

skovbyggelinjen. 

3 af møllerne er placeret op til et Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde ved Tjele Langsø. Vindmølleområdet 

er 700-900 meter syd for et Natura 2000 habitatområde ved Tjele Langsø og Vinge Mølledam.  

Den vestligste mølle ligger 400 meter fra et område ved Tjele Langsø, der er udpeget som Støjfrit område i 

kommuneplanen. Ifølge retningslinjen skal støjfri områder friholdes for støjende aktiviteter, og der må ikke i 

deres nærhed etableres aktiviteter, som påvirker området med støj.           

Den vestligste mølle ligger i et område, der er udpeget som værdifuldt landskab i kommuneplanen. De 
næste 5 møller grænser op mod udpegningen af værdifuldt landskab. Anlægsarbejder og byggeri må ikke 
tillades placeret i de værdifulde landskaber, hvis det indebærer en forringelse af de landskabelige værdier, 
der ligger til grund for udpegningen. Byggeri uden for de værdifulde landskaber kan ifølge kommuneplanens 
retningslinje ikke tillades, hvis de i væsentlig grad forringer landskabsværdierne i disse områder.  
 
De 6 vestligste møller grænser op mod et område, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø i 
kommuneplanen. Ifølge kommuneplanens retningslinje skal der også uden for de udpegede områder lægges 
vægt på at sikre kulturhistoriske værdier.  
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120-170 meter syd for 2 af de midterste vindmøller er der registreret et § 3 areal med beskyttet sø og mose.   
 
De to vestligste møller vil være henholdsvis 120 og 200 meter fra Hobro Landevej. Vindmøllernes nærhed til 
vejen skal vurderes nærmere.  
 
Vindmøllerne ønskes opstillet i en let buet række. Ifølge kommuneplanens retningslinje om opstilling af 
vindmøller skal vindmøller opstilles på én række og tilpasses landskabet, så anlægget fremstår harmonisk.  
 
7 af møllerne står i et område med særlige drikkevandsinteresser.   
 
Naboforhold 

 Indenfor 600 meter Indenfor 1000 meter Indenfor 1500 meter 

Antal boliger (Viborg) 9 27 71 

Antal borgere (Viborg) 9 45 117 

 

Ansøger har indgået aftale med ejerne af boliger inden for 600 meter.  

 

Nabotiltag 

Op til 1 år efter vindmøllerne er opstillet tilbyder ansøger at købe naboejendomme inden for 900 meter af 

vindmøllerne til markedsværdi + 10 %. Disse naboer vil også blive inviteret til et orienteringsmøde tidligt i 

ansøgningsprocessen.   

Ansøger vil oprette grønne lokalfonde, hvor en del af indtægterne fra vindmøllerne øremærkes til projekter i 

lokalområdet.  

Andre vindmøller 

Inden for 28 x totalhøjden (4,2 km) står der 2 møller: 

• 2,1 km nordvest for området står en husstandsmølle. 

• 2,7 km syd for området står en husstandsmølle.  

 

Mulige konflikter  

• Påvirkning af værdifuldt landskab. 

• Påvirkning på fuglebeskyttelsesområde (Natura 2000). 

• Beskyttelseszone om gravhøj. 

• Påvirkning af værdifuldt kulturmiljø. 

• Afstand til boliger (ansøger har indgået aftale med alle ejerne af boliger inden for 600 meter). 

• Skovbyggelinjen. 

• Vindmøllerne er ikke opstillet på en ret linje. 

• Afstand til Hobro Landevej. 

 
Besigtigelse  

 
Området set fra Flarupvej mod syd. 
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Området set fra det højeste sted på Flarupvej mod nord. 

 
Området set fra Flarupvej mod nordvest. 

 
Området set fra Vingevej mod sydøst med DLG i forgrunden.  
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3. Tolstrup  

Henvendelse 
(Projektforslag, VVM-anmeldelse eller 
forespørgsel) 

Projektforslag 

Dato for modtagelse i Viborg Kommune 19. september 2013 

Kontaktperson / ansøger Mogens B. Leth ApS, Magnoliavej 16, 7700 Thisted anmelder 
på vegne af SFP Wind Denmark ApS, Dalsvinget 194, 8600 
Silkeborg. 

Lokalt medejerskab  Nej. 

Område / matrikel Ved Tolstrup Gårde. 

Beskrivelse af vindmøller 
(antal vindmøller / vindmølletype / højde 
/kapacitet) 

3 vindmøller med en totalhøjde på 149,9 meter og med en 
effekt på 3,3 MW pr. mølle. 

Status forår 2018 Stadig aktuel. Har indsendt opdateret projektforslag samt 
beskrivelse af nabotiltag.   

 

Kort landskabsbeskrivelse 
Der er søgt om 3 vindmøller på en enkelt øst-vest gående række i Faldborgdalen 3 km nordvest for 

Rødkærsbro og 150 meter øst for Kjellerupvej og lige nord for kommunegrænsen til Silkeborg Kommune.  

 

 
Kort 3: Forslag til vindmølleprojekt med angivelse af naboer indenfor 600 m, 1000 m og 1500 m og med angivelse af be-
tydningsfulde beskyttelsesinteresser i området 
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Kort 2: Højdekurver og værdifulde landskaber, jf. kommuneplanen. 

Området er et fladt og åbent dallandskab, som afgrænses af svagt skrånende dalskrænter mod nordøst og 

sydvest. Skrænterne varierer mellem landbrugsarealer og beplantninger. Selve dalbunden er inddelt i større 

markfelter af enkelte spredte læhegn. Landskabet fremstår som et forholdsvist stort og åbent landskab med 

vide udsigter.  

Området er forholdsvist ubebygget med undtagelse af spredte bebyggelser med landbrugs- og 

fritidslandbrugskarakter langs dalens kanter. Der er ingen tekniske anlæg i området i øvrigt. 

Relation til Kommuneplan 2017-2029 og anden lovgivning 

Den vestlige vindmølle skal stå 160 meter fra Kjellerupvej og den østlige vindmølle skal stå 170 meter fra 

jernbanen. Da det er under 1,7 x vindmøllens totalhøjde skal det vurderes af Trafikstyrelsen. 

170 meter syd for den østligste mølle er der registreret et § 3 areal med mose og eng.  

Faldborgdalen er udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Ifølge retningslinjen for udpegningen 

skal landskaber, der særligt tydeligt afspejler landskabets opbygning bevares og beskyttes gennem 

kommunens sagsbehandling og planlægning.  

I kommuneplanen er der udpeget en økologisk forbindelse gennem området.  

Der ligger en eksisterende beboelse indenfor 600 meters afstand af vindmøllerne.  

Naboforhold 

 Indenfor 600 meter Indenfor 1000 meter Indenfor 1500 meter 

Antal boliger (Viborg) 1 10 23 

Antal borgere (Viborg) 4 24 56 

Antal adresser i 
Silkeborg Kommune 

0 4 17 
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Ansøger har indgået aftale med ejeren om nedlæggelse af ejendommen.  

 

Nabotiltag 

Ansøger tilbyder erstatningsaftaler til naboer i en radius af 1200 meter fra nærmeste mølle. Der tilbydes 10 – 

20 % af ejendomsværdien afhængigt af afstanden til møllerne. Får ejendomsejerne udbetalt 

værditabserstatning efter gældende regler i værditabsordningen modregnes dette beløb i erstatningsaftalen.  

Ansøger vil fortsætte den ”grønne ordning”, så for hver MW, der installeres i projektet, vil ansøger donere 

88.000 kr. til lokalområdet. Borgere skal have mulighed for at søge om tilskud til initiativer, som er til gavn for 

lokalområdet. Administration af midlerne vil ske gennem en fond med repræsentanter fra kommunen og 

lokalområdet.  

Andre vindmøller 

Inden for 28 x totalhøjden (4,2 km) står der 3 møller: 

• Ca. 2,8 km sydøst for området står en vindmølle på 72 m fra 1997. 

• Ca. 3,7 km vest for området står en husstandsmølle på 22 m fra 2016. 

• Ca. 800 meter nordvest for området står en husstandsmølle på 22 m fra 2016g.  

Mulige konflikter 

• Påvirkning af de nationale geologiske interesser i Faldborgdalen. 

• Nærhed til overordnet vej mod vest og til jernbane mod øst.   

• Afstand til boliger (der er indgået aftale med ejeren om nedlæggelse af boligen).  

• Naboforhold. 
 

Besigtigelse  

Panoramabillede af området set fra Kjellerupvej mod nord-øst-syd. Vindmøllerne vil stå på den flade dalbund og vil fra 

mange synsvinkler kunne opfattes som et samlet anlæg. 

Området set fra Røverhøjvej mod nord. Billedet er taget fra Faldborgdalens sydligste afgrænsning, som består af et 

landbrugslandskab, der skråner svagt og jævnt ned mod dalens bund. Vindmøllerne vil kunne ses i det flade dalstrøg.  
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4. Dalgas Plantage  

Henvendelse 
(Projektforslag, VVM-anmeldelse eller 
forespørgsel) 

VVM-anmeldelse 

Dato for modtagelse i Viborg Kommune 4. februar 2014 

Kontaktperson / ansøger Uffe Christensen (ny kontaktperson), Lemvigegnens 
Landboforening, ufc@lemvig-landbo.dk, Tlf. 9663 0591 Mobil 
2127 0183 

Lokalt medejerskab  9 lokale lodsejere. 
 

Område / matrikel Ved Dalgas Øst. 

Beskrivelse af vindmøller 
(antal vindmøller / vindmølletype / højde 
/kapacitet) 

4 vindmøller på op til 150 meter. 3 MW pr. vindmølle.  

Status forår 2018 Lodsejerne har bekræftet, at ansøgningen fortsat er aktuel. 
Problemstillingen vedr. beliggenhed ved indflyvningszonen til 
Skive Lufthavn er ikke blevet nærmere belyst. Der er ikke 
indsendt supplerende ansøgningsmateriale.  

 

Kort landskabsbeskrivelse 
Der er søgt om tre møller på op til 150 meter på en række 800 meter vest for Kvosted og 450 meter nord for 

Skivevej og 800 meter sydøst for kommunegrænsen til Skive Kommune. Møllernes opstillingslinje ligger 

parallelt med og lige uden for kystnærhedszonens afgrænsning.  

 

 
Kort 4: Forslag til vindmølleprojekt med angivelse af naboer indenfor 600 m, 1000 m og 1500 m og med angivelse af be-
tydningsfulde beskyttelsesinteresser i området. 

mailto:ufc@lemvig-landbo.dk
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Kort 2: Højdekurver og værdifulde landskaber, jf. kommuneplanen. 
 

Det ansøgte vindmølleområde ligger i et småbakket landbrugs- og skovbrugslandskab mellem Jordbro Å, 

Kvosted Bæk og Dalgas Plantage. Området er et sammensat landskab, der er karakteriseret af spredt 

bebyggelse, mange levende hegn og skove, råstofgravning og små naturområder i landskabet langs 

Kvosted Bæk. Skalaen er forholdsvis lille.  

 

Relation til Kommuneplan 2017-2029 og anden lovgivning 

Området ligger inden for indflyvningszonen til Skive Lufthavn.  

 

Dalgas plantage er registreret som fredskov og i Kommuneplanen er både Dalgas Plantage og 

kystlandskabet ved Hjarbæk fjord udpeget som værdifuldt landskab. Byggeri uden for de værdifulde 

landskaber kan ifølge kommuneplanens retningslinje ikke tillades, hvis de i væsentlig grad forringer 

landskabsværdierne i disse områder. 

  

Vindmølleområdet ligger 3,5 km vest for et Natura 2000-område ved Hjarbæk Fjord og Simested Fjord og 

2,3 km øst for et andet Natura 2000-område ved Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal. 

 

Der er råstofgraveområde i det område, hvor den nordligste vindmølle ønskes opstillet.  

 

Umiddelbart vest for området er der registreret et § 3 areal med sø og mose. 170 meter øst for området er 

der registreret et § 3 areal med hede.  

 

Den nordligste vindmølle skal stå ca. 180 meter fra Skivevej. Da det er under 1,7 x vindmøllens totalhøjde 

skal det vurderes af Trafikstyrelsen. 
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Naboforhold  

Vindmøllerne kan overholde afstandskravet til nabobeboelse om 4 x vindmøllens totalhøjde 

 Indenfor 600 meter Indenfor 1000 meter Indenfor 1500 meter 

Antal boliger (Viborg) 0 10 34 

Antal borgere (Viborg) 0 29 79 

 

Nabotiltag 

Ansøgergruppen vil hvert år øremærke et beløb fra møllernes bruttoindtjening, som skal støtte lokale 

foreninger. Den nærmere struktur er ikke fastsat. 

Ansøgergruppen ønsker at tilbyde de nærmeste naboer større anparter end, hvad reglerne foreskriver. Dette 

vil de gøre ved at lave en ordning, hvor de tilbyder naboer 0-1100 meter fra nærmeste mølle at købe andele 

til halv kostpris. Naboerne tilbydes 20-80 andele afhængigt af afstanden til nærmeste mølle.  

 

Andre vindmøller 

Inden for 28 x totalhøjden (4,2 km) står der 8 møller 

• Ved Knudby ca. 3 km fra området står en vindmølle på 42 m fra 1994.  

• 2,4 km nordøst for området står en husstandsvindmølle på under 25 m.  

• 1,9 km øst for området står 3 vindmøller på 75 m fra 1994.  

• 2,4 km sydvest for området står 3 vindmøller ved Gammelstrup på 140 m fra 2012.  
 
Mulige konflikter 

• Indflyvningszonen til Skive lufthavn. 

• Påvirkning af værdifuldt landskab i kystlandskabet og i Dalgas Plantage.  

• Der er skovbyggelinje på hele den ansøgte placering. 

• Afstand til overordnet vej på 180 meter skal vurderes af Trafikstyrelsen. 

• Regionens råstofplanlægning.  

• Afstand til de 3 vindmøller i Gammelstrup. 
 
Besigtigelse 

Området ved Dalgas Plantage set fra Skivevej mod vest og mod Dalgas Plantage. I midten af billedet kan vindmøllerne i 

Gammelstrup skimtes over plantagen.  

Området ved Dalgas Plantage set fra Sandbækvej mod nordvest. I horisonten mod vest ses de 3 vindmøller ved 

Gammelstrup.  
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5. Vest for Finderup Øvelsesterræn 

 

Henvendelse 
(Projektforslag, VVM-anmeldelse eller 
forespørgsel) 

Projektforslag 

Dato for modtagelse i Viborg Kommune 9. april 2018 

Kontaktperson / ansøger Kristian Sejersbøl, Wind Estate, Mobil: +45 25 19 63 12 
e-mail: kristian@windestate.com 

Lokalt medejerskab  Nej. 

Område / matrikel Vest for Finderup Øvelsesterræn. 

Beskrivelse af vindmøller 
(antal vindmøller / vindmølletype / højde 
/kapacitet) 

4 vindmøller på op til 150 meter. 4,2 MW pr. vindmølle.  

Status forår 2018 Der er indsendt en ansøgning samt et tillæg om nabotiltag.   

 
Kort landskabsbeskrivelse 
Der er søgt om opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter på en enkelt række vest for 
Finderup Øvelsesterræn og ca. 1 km syd for Holstebrovej. 
 

 
Kort 5: Forslag til vindmølleprojekt med angivelse af naboer indenfor 600 m, 1000 m og 1500 m og med angivelse af be-
tydningsfulde beskyttelsesinteresser i området. 

 

mailto:kristian@windestate.com
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Kort 2: Højdekurver og værdifulde landskaber, jf. kommuneplanen. 
 
Møllerne ønskes placeret i et morænelandskab med dødishuller umiddelbart vest for Rosborg Sø og lige 

nord for israndslinjen, som ligger på overgangen til den store hedeslette ved Kongenshus Hede. Rosborg Sø 

ligger i er en tunneldal med sammenhæng til tunneldalen omkring Fiskbæk Å og med sammenhæng til 

Mønsted Å.  

Området ligger på kanten af et landbrugslandskab og i overgangen til et mere uberørt landskab omkring 

Rosborg Sø og Finderup Øvelsesterræn. Landskabet er forholdsvist ubebygget med undtagelse af spredte 

landbrug og fritidslandbrug mod nord, vest og syd. I området er der mange levende hegn og skove, som 

opdeler landskabet i større og mindre landskabsrum. Skalaen er relativt lille med begrænsede udsigter 

 
Relation til Kommuneplan 2017-2029 og anden lovgivning 
Den nordligste mølle ligger i et område, der er udpeget som værdifuldt landskab i kommuneplanen. 

Anlægsarbejder og byggeri må ikke tillades placeret i de værdifulde landskaber, hvis det indebærer en 

forringelse af de landskabelige værdier, der ligger til grund for udpegningen. De 3 andre møller ligger 140-

350 meter fra udpegningen af det værdifulde landskab. Byggeri uden for de værdifulde landskaber kan ifølge 

kommuneplanens retningslinje ikke tillades, hvis de i væsentlig grad forringer landskabsværdierne i disse 

områder.    

 
Den nordligste mølle ligger ca. 20 meter vest for et beskyttelseszonen om Magrethevolden, mens den 
sydligste mølle er ca. 160 meter fra beskyttelseszonen om Magrethevolden.   
 
Vindmølleområdet ligger ca. 700 meter syd for Natura 2000-området Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og 
Mønsted Ådal, som bl.a. er udpeget pga. sin bestand af damflagermus. Området ligger ca. 100 meter øst for 
Natura 2000-området Rosborg Sø.  
 
Vindmølleområdet er nær fredskov. Den nordligste vindmølleplacering er inden for skovbyggelinjen.  
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Umiddelbart vest for vindmølleområdet er der registreret § 3 arealer med hede, mose, sø og eng. 

Vindmølleområdet ligger umiddelbart vest for Finderup Øvelsesterræn. Forsvaret har oplyst ansøger, at 

opsætning af vindmøller kan accepteres i forhold til militær flyvning samt flyvekontroltjeneste, men at der skal 

laves en vurdering af møllernes påvirkning af Forsvarets radar tidligt i en planlægning af vindmøllerne.   

 
Naboforhold  

 Indenfor 600 meter Indenfor 1000 meter Indenfor 1500 meter 

Antal boliger (Viborg) 2 11 28 

Antal borgere (Viborg) 5 27 69 

 

Ansøger har indgået skriftlige aftaler med ejerne om, at der kan ansøges om omstilling af vindmøller, som 

overskrider afstandskravet til deres boliger.  

 

Nabotiltag 

Ansøger vil tilbyde naboer inden for 900 meter af nærmeste mølle et frivilligt forlig som et alternativ til 

taksationsmyndighedernes værditabserstatning. Det frivillige forlig vil dække det beløb, som kan forventes 

udmålt via værditabsordningen.  

Som erstatning for den ”grønne ordning” har ansøger indledt en dialog med lokalområdet i Mønsted med 

henblik på at finde en model, hvor de aktive foreninger i og omkring Mønsted kan modtage et årligt beløb i 

tilskud til fritidsaktiviteter mm. I den forbindelse vil ansøger hjælpe lokalområdet med etableringen af en lokal 

fond, som kan forvalte støttemidler fra vindmøllernes drift.  

Ansøger vil evt. justere den endelige placering af vindmøllerne, så færre naboer vil ligge inden for 900 meter 

af møllerne.  

Andre vindmøller 

Inden for 28 x totalhøjden (4,2 km) står der 1 mølle: 

• 3,3 km sydvest for området står en husstandsmølle  

Der er ansøgt om opstilling af 3 vindmøller 2,3 km nordvest for området. Se nr. 1.  

Mulige konflikter 

• Påvirkning af Forsvarets radar – skal vurderes af Forsvaret  

• En anden vindmølleansøgning ca. 2,3 km nordvest for området 

• Påvirkning af værdifuldt landskab. 

• Skovbyggelinje. 

• Afstand til boliger (der er indgået skriftlige aftaler med ejerne om, at der kan ansøges om omstilling 
af vindmøller, som overskrider afstandskravet til deres boliger).  

• Påvirkning af Natura 2000 – flagermus.  
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Besigtigelse 

 

 
Området set fra Holstebrovej ved Finderup Øvelsesterræn mod vindmølleområdet i sydvest. Vindmøllerne vil blive 

placeret 2 km herfra.  

 
Området set fra Holstebrovej ved Mønsted mod vindmølleområdet i sydøst. Vindmøllerne vil være synlige 1,9 km væk i 

horisonten. 

 

 
Området set fra Hvidevej mod vindmølleområdet i vest. Vindmøllerne vil være placeret 300 meter herfra og vil være 

synlige bag beplantningen.   
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Området set fra Hvidevej mod vindemølleområdet i nord. Vindmøllerne vil være placeret 2,3 km herfra.  

 

 

 


