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Indledning
I Tillæg nr. 26 til Regionplan 2000-2012 - Vind-
mølleplan for Sydthy Kommune - fra oktober 
2002, er et område ved Tøttrup ved Koldby udlagt 
som et muligt fremtidigt vindmølleområde. Ved 
vedtagelse af vindmølleplanen ønskede amtet og 
kommunen at have mulighed for at undersøge 
mulighederne for at opstille nye vindmøller i om-
rådet ved Tøttrup, når og hvis der ville opstå be-
hov for det. Det var en forudsætning, at opstilling 
af nye møller i området ville skulle planlægges 
ved region- og kommuneplantillæg samt lokalplan.

I Forslag til Tillæg nr. 26 til Regionplan 2000-
2012 - Vindmølleplan for Sydthy Kommune - fra 
juli 2002, var samme område foreslået udlagt som 
et vindmølleområde, hvor der på baggrund af lokal-
plan kunne opstilles tre vindmøller. Et konkret 
projekt vedrørende opstilling af møller i området 
blev imidlertid efter offentliggørelsen af forslaget 
til regionplantillæg stillet i bero, da der på dette 
tidspunkt ikke kunne nedtages et tilstrækkeligt an-
tal eksisterende møller.

Nu søges der igen om opstilling af to eller alterna-
tivt tre vindmøller i området. Ansøgerne sanerer 
mindst 8 andre møller.

Kommunalbestyrelsen og Amtsrådet er enige om, 
at opstilling af nye møller skal betinges af, at der 
samtidigt sikres nedtaget et betydeligt antal ældre 
møller. Der skal efter Amtsrådets og Kommunal-
bestyrelsens opfattelse normalt nedtages mindst 
2 til 3 gange så mange møller, som der stilles op, 
afhængig af effekten på de møller, der nedtages, 
og der skal normalt nedtages møller med en effekt 
svarende til mellem 1/4 og 1/3 af den nyopstillede 
effekt, afhængig af antallet af de møller, der ned-
tages. Endelig vedtagelse af tillægget har forudsat, 
at ovennævnte forhold mellem nedtagne møller og 
nyopstillede møller er sikret ved bindende aftaler.

Formålet med regionplantillægget og den tilhø-
rende VVM-redegørelse er dels at sikre, at opstil-
ling af nye vindmøller i videst muligt omfang sker 
under hensyntagen til naboer og landskab, og at 
antallet af møller reduceres, dels at skabe mulig-
hed for, at produktionen af vindkraft i kommunen 
kan øges.

Viborg Amt afholdt i perioden 30. april 2003 til 
den 14. maj 2003 offentlig høring for at indkalde 
forslag og bemærkninger forud for udarbejdelse 
af dette forslag. Høringen resulterede i tre be-
mærkninger gående på bl.a. bekymring for støj 
og skygge samt bosætning i området og nærhed 
til gravhøje. Resultatet af den offentlige høring er 
indgået i vurderingen af området og den konkrete 
ansøgning.

Forslaget til regionplantillæg nr. 74 var fremlagt til 
offentligt gennemsyn og debat i perioden fra den 
18. juni til den 14. august 2003. 

Forslagets offentliggørelse medførte en indsigelse 
fra de nærmeste naboer, som foretrækker tre op til 
80 meter høje møller frem for to op til 99,75 meter 
høje møller.

Tillægget findes alene på elektronisk form 
offentliggjort på internettet på adressen 
www.miljo.viborgamt.dk/rptill74. På denne 
adresse findes også VVM-redegørelsen for det an-
søgte projekt i området.

Amtsrådet har vedtaget regionplantillægget ende-
ligt på sit møde den 10. november 2003.

http://gis.vibamt.dk/rp2000/till26/
http://www.miljo.viborgamt.dk/sw3452.asp
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Regionplan 2000-2012 for Viborg Amt indeholder en række retningslinier og nogle tilhørende 
redegørelsestekster, som uddyber baggrunden for retningslinierne.

Retningslinie nr. 31 drejer sig om vindmøller og indeholder bl.a. bestemmelser om, at op-
stilling af nye store vindmøller og udskiftning af eksisterende skal resultere i færre møller 
med en større produktion og en bedre placering i landskabet. Store vindmøller skal opstilles 
i grupper. Møllerne i en gruppe skal være ens og opstilles på en ret linie, med navet i samme 
plan og med samme indbyrdes afstand. Forskellen mellem vingediameteren og navhøjden 
må ikke være større end 10 %.

Med Tillæg nr. 26 til Regionplan 2000-2012 blev der tilføjet retningslinier om bl. a. et muligt 
fremtidigt vindmølleområde ved Tøttrup.

Med dette tillæg til regionplanen tilføjes nedenstående retningslinie:

Regionplan

Retningslinie

1.  Der kan i området ved Tøttrup, på bag-
grund af lokalplan opstilles 2 vindmøller 
med totalhøjder ikke over 99,75 meter. 
Områdets endelige afgrænsning fremgår 
af kort 1.

2.  Vindmøller må ikke opstilles nærmere be-
boelse end 4 gange møllens totale højde. 
Der må inden for en afstand af 4 gange 
møllernes totale højde ikke etableres ny 
støjfølsom arealanvendelse. Kort 1 (1:25.000) Område 1 - Tøttrup

3.  Det skal i lokalplanlægningen sikres, at vindmøllerne ikke påfører beboelse og udendørs 
opholdsarealer i umiddelbar tilknytning hertil højere støjbelastning end 45dB(A). For 
udendørs opholdsarealer i byområder er grænsen 40 dB(A). Det skal endvidere sikres, at 
ingen beboelse påføres mere end 10 timers skyggepåvirkning årligt. Den endelige fastlæg-
gelse af møllernes placering skal ske under hensyn til de jordbrugsmæssige interesser.
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Redegørelse

Kort 2 (1:150.000) Vindmølleområder i Sydthy Kommune. Med rødt er vist det nye område, der udlægges som vindmølle-
område. Med blåt er vist de områder, der blev udlagt i Tillæg nr. 26.  Med grønt er vist de områder, der i Tillæg nr. 26 blev 
udpeget som mulige fremtidige vindmølleområder.

Indledning

Med dette tillæg til regionplan fastlægges det om-
råde ved Tøttrup, hvor der fremtidigt kan opstilles 
nye vindmøller.

Landskabet i Sydthy Kommune er stærkt præget 
af det store antal møller, der er opstillet. Det må 

formodes at nogle af disse møller har nået en al-
der, hvor fortsat drift kræver betydelige udgifter til 
vedligeholdelse og reparation. Samtidig må det er-
kendes, at en del møller er mindre heldigt placeret 
i landskabet og i forhold til naboer. Amtsrådet fin-
der det afgørende, at det samlede antal vindmøller 
i kommunen reduceres i forbindelse med opstilling 
af nye møller.
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Ved vurderingen af det nødvendige forhold mel-
lem antallet af møller, der nedtages og antallet af 
nye møller, der skal rejses, tager Amtsrådet ud-
gangspunkt i den gældende saneringsordning for 
ældre møller. Efter denne ordning kan vindmøller 
på under 100 kW udskiftes med 3 gange deres 
effekt til en gunstig afregningspris. Tilsvarende 
gælder for møller mellem 100 og 150 kW, der kan 
udskiftes med 2 gange deres effekt under visse for-
udsætninger.

Saneringsordningen har medført, at de fleste af 
disse små møller allerede er saneret i Sydthy.

Der skal efter Amtsrådets opfattelse normalt altid 
nedtages mindst 2 til 3 gange så mange møller, 
som der stilles op, afhængig af effekten på de 
møller, der nedtages, og der skal normalt altid 
nedtages møller med en effekt svarende til mellem 
1/4 og 1/3 af den nyopstillede effekt, afhængig af 
antallet af de møller, der nedtages.

Generelle placeringskriterier
Vindmøller har en positiv miljøeffekt, idet de pro-
ducerer strøm, uden at der udledes CO2 eller andre 
uønskede stoffer til atmosfæren. Samtidig påvir-
ker møllerne imidlertid omgivelserne med støj og 
skyggekast, ligesom landskabet omkring møllerne 
ændrer karakter på grund af de store anlæg. Den 
ønskede udnyttelse af vindressourcen forudsætter 
derfor, at der ved planlægningen tages udstrakt 
hensyn til såvel omkringboende som landskab.

Amtsrådet lægger vægt på, at eksisterende boliger 
ikke påføres unødige gener fra vindmøller. Lov-
givningen fastsætter, at vindmøller ikke må påføre 
nabobeboelser støj, der overstiger 45 dB. For 
egentlige boligområder og lignende støjfølsomme 
områder er grænsen 40 dB.

Der skal desuden holdes en afstand på 4 gange en 
vindmølles totalhøjde til nabobeboelser. Uanset at 
kravene efter lovgivningen ikke gælder for mølle-
ejeres egne private beboelser, finder Amtsrådet, at 
kravene skal kunne overholdes ved alle beboelser. 
Ingen beboelser bør belastes med de gener, der føl-
ger af møller placeret i for kort afstand, og der bør 
ikke skabes forhold, der senere kan blive ulovlige, 
hvis møllen skifter ejer, eller hvis boligen skifter 
beboer.

Retningslinierne i dette tillæg indeholder bestem-
melser til sikring af dette. For at hindre fremtidige 
miljøkonflikter i relation til vindmøller bestemmer 
retningslinierne, at der ikke kan etableres ny støj-
følsom arealanvendelse som f.eks. boliger inden 
for en afstand svarende til 4 gange møllernes total-
højde. Denne bestemmelse er dog ikke til hinder 
for, at f.eks. eksisterende boliger kan udvides, lige-
som lovligt etableret arealanvendelse kan forsætte 
uændret.

Regionplanens retningslinier er et grundlag for 
udpegningen af nye områder og vurderingen af 
eksisterende områder. Regionplanen indeholder 
bl.a. retningslinier til sikring af byernes vækst, be-
skyttelse af jordbrugsmæssige interesser, natur og 
landskab og beskyttelse af særlige kulturmiljøer.

Ved planlægningen er det forudsat, at der holdes 
en minimumsafstand på 500 meter fra såvel eksi-
sterende byområder som områder, der i region- og 
kommuneplan er udlagt til byvækst. Kommunens 
byer sikres således en fortsat udvikling, uden at 
der opstår konflikter mellem boliger og vindmøl-

Kort 3 (1:300.000) Her vises, hvor der er plads til opstil-
ling af op til 80 m høje vindmøller på baggrund af lovkravet 
om naboafstand. Med rødt er markeret, hvor der er mindre 
end 320 m til beboelse, med grøn skravering regionplanens 
særlige beskyttelsesområder og med lilla skravering region-
planens beskyttelsesværdige kulturmiljøer. Korssymbolerne 
viser kirker.
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ler. Konkret er der i den nordøstlige del af Koldby 
udlagt et byvækstområde, som der også skal tages 
hensyn til.

En lokalplan for området skal sikre, at der ved 
placeringen af vindmøller tages hensyn til de 
jordbrugsmæssige interesser. Vindmøller og til-
hørende vejanlæg skal placeres så de generer den 
jordbrugsmæssige anvendelse af arealerne mindst 
muligt.

Regionplanen indeholder bestemmelser om, at de 
særlige beskyttelsesområder, som omfatter vær-
difulde landskaber og levesteder for plante- og 
dyreliv, samt de beskyttelsesværdige kulturmiljøer, 
som udgangspunkt skal friholdes for vindmøller. 

Nogle landskaber har værdifulde kvaliteter, der er 
beskyttet ved udpegning i regionplanen. I nogle 
landskaber må ønsket om en udnyttelse af vind-
kraften vige for beskyttelseshensynet. Dette gæl-
der indenfor de områder, der er beskyttede, og i 
nogle tilfælde også uden for, da store vindmøller 
kan have en ødelæggende virkning på oplevelsen 
af disse områder, selv om de opstilles i selv ret 
store afstande herfra.

Landskaberne er nogle steder præget af historiske 
elementer. Det er karakteristisk for nogle af disse 
elementer, især gravhøje og middelalderkirker, at 
de ligger højt og markant placeret i landskabet. 
Den værdifulde oplevelse af disse elementer er 
således typisk i kraft af en synlig dominant place-
ring. For både gravhøje og kirker gælder, at den 
oplevelsesmæssige betydning kan blive svækket 
ved opstilling af store vindmøller. Ofte vil på-
virkningen af de sårbare elementer være større, 
jo kortere afstand møller står fra det pågældende 
element.

Ovenstående overvejelser har ført til, at området 
ved Tøttrup er blevet udpeget som et muligt frem-
tidigt vindmølleområde.

Landskabet
I Sydthy Kommune udgøres den sydlige og øst-
lige del af landbrugsland med svagt skrånende 
terræn mod kysterne, mange steder med kysts-
krænter og andre steder med fladt forland i form 
af strandenge. Landskabet er åbent og storbølget 

med spredte levende hegn. Det har store træk, der 
mange steder giver vide udsyn.

Den vestlige del af kommunen består af store fla-
der med klitter, søområder, klitheder og klitplan-
tager. På de flade arealer åbnes også her for vide 
udsyn uden for plantageområderne. 

I ’’Oplæg til Fredningsplan 1985-96’’ udarbejdet 
af Viborg Amt er de kystnære landskaber mod 
Vesterhavet og Limfjorden udpeget som landska-
ber af særlig stor interesse og landskaber af stor 
interesse. Det samme gælder et bælte langs den 
nordlige kommunegrænse mod Thisted Kom-
mune. Den højtliggende, centrale del af Sydthy 
Kommune med byerne Hurup, Bedsted Stationsby, 
Koldby og Hørdum hører under kategorien øvrige 
landskaber ligesom et mindre område sydøst for 
Hvidbjerg klitplantage. Hele kommunen med und-
tagelse af nogle få arealer i tilknytning til klitplan-
tagerne mod nordvest karakteriseres som meget 
sårbar over for høje genstande.

Sydthy fjordlandskaber åbner mange steder for 
udsyn over lange afstande. De storladne vand- og 
landflader og bevoksningernes ringe højde giver 
landskabet en åben karakter uden væsentlige rum-
dannende elementer.

Kort 4 (1:300.000) Figuren viser en terrænmodel over Syd-
thy Kommune. De orange/røde områder ligger højest og de 
grønne lavest. Vandløb er vist med blåt.
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Mange steder præges landskabet af den omfat-
tende vindmølleudbygning. Da mølleudbygningen 
er foregået over en lang tidsperiode er møllernes 
visuelle fremtoning meget uensartet, både når det 
gælder størrelse, udformning, farve og omdrej-
ningshastighed. På kort 6 er vist de eksisterende 
vindmøller i kommunen, inklusiv husstandsmøller. 

De kystnære landskaber vurderes som værdifulde 
og sårbare overfor vindmøller. Ligeledes vurderes 
det lavereliggende område omkring Ove Sø at 
være værdifuldt med sin åbne karakter uden rum-
dannende elementer. Det er Amtsrådets opfattelse, 
at både kystlandskaberne samt området omkring 
Ove Sø er særlig sårbare over for vindmøller, som 
vil kunne ændre landskabernes karakter væsent-
ligt.  

Vindressourcer
Vindressourcen i Sydthy Kommune hører med 
kommunens beliggenhed til blandt de bedste i 
landet. De områder i Sydthy Kommune med la-
vest vindenergi vil ofte være bedre til opstilling af 
vindmøller end de bedste områder i andre kom-
muner. Selvom de kystnære områder har langt det 
højeste energiindhold, er der oftest også gunstige 
vindforhold til opstilling af møller inde i landet. 

Eksisterende forhold
Der er ca. 115 vindmøller i Sydthy Kommune. 
Disse møller har en samlet installeret effekt på ca. 
39 MW. Møllernes årlige produktion var allerede 
i 2002 på ca 120 % af kommunens samlede elfor-
brug. Siden 2002 er der blevet færre møller med 
en større produktion, så kommunen nu er endnu 
mere end selvforsynende med el. Placeringen af de 
eksisterende møller er vist på kort 6.

Konkret projekt
Der kom i april 2003 en ansøgning om opstilling 
af tre 1,75 MW vindmøller på Tøttrupvej 8, 7752 
Snedsted. To af møllerne skulle være 93 meter 
høje og en mølle 99,75 meter høj. Alternativt blev 
der søgt om to 99,75 meter høje møller.

Da forudsætningen om, at der holdes en mini-
mumsafstand på 500 meter fra områder, der i re-
gion- og kommuneplan er udlagt til byvækst, ikke 
kunne overholdes, blev ansøgningen i maj 2003 
ændret til primært en ansøgning om to 1,75 MW 
vindmøller med totalhøjder på 99,75 meter. Som 
alternativ redegøres der for et projekt bestående af 
tre 850 kW møller med totalhøjder på 75 meter.

Kort 5 (1:300.000) Figuren viser vindenergiforholdene i Sydthy Kommune (t.v.) i forhold til vindenergiforholdene i Viborg Amt 
(t.h.) I figuren til venstre er nyt område vist med rød cirkel, de 2 områder, der blev udlagt i Tillæg nr. 26 er vist med blå cirkel 
og mulige fremtidige områder er vist med grøn cirkel.
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I Forslag til Tillæg nr. 26 til Regionplan 2000-
2012 - Vindmølleplan for Sydthy Kommune - fra 
juli 2002, var området foreslået udlagt som et 
vindmølleområde, hvor der på baggrund af lokal-
plan kunne opstilles tre vindmøller med totalhøj-
der ikke over 80 meter. Det er altså større møller 
der primært søges om nu. I VVM-redegørelsen 
redegøres der for begge alternativer samt et nul-
alternativ.

Nedtagning af møller
I forbindelse med ansøgningen ved Tøttrup har 
bygherren oplyst, at der i forbindelse med opstil-

Kort 6 (1:300.000) Kortet viser de eksisterende vindmøller i 
Sydthy Kommune, inkl. husstandsmøller. Enkelte af møllerne 
kan være nedtaget i forbindelse med den igangværende sane-
ringsproces.

ling af to 1,75 MW møller vil blive saneret 8 eksi-
sterende møller med en samlet effekt på 985 kW. 
Dvs. 4 gange så mange møller som der stilles op 
og 28 % af den opstillede effekt. Amtets krav til 
nedtagning er dermed opfyldt. Alle 8 møller står 
i Sydthy. Bygherren har oplyst, at der derudover 
fjernes nogle flere møller i medfør af sanerings-
ordningen - det vil sandsynligvis være uden for 
Sydthy.

Inden planens endelige vedtagelse i Amtsråd forelå 
bindende aftaler om nedtagning af det tilstrække-
lige antal eksisterende møller.

Kort 7 (1:300.000) Eksisterende møller vist med rødt. Møl-
ler, der nedtages i forbindelse med dette projekt er vist med 
blåt.
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Nyt vindmølleområde
Område 1 - Tøttrup

Området er nyt. Der står aktuelt ingen møller i 
området. 

På baggrund af en lokalplan kan der fremtidigt 
opstilles 2 møller med totalhøjder på maksimalt 
99,75 meter. Møllerne skal være ens, opstillet på 
en ret linie med samme indbyrdes afstand og med 
navet i samme plan.  

Landskab
Området ligger i kystnærhedszonen, i regionpla-
nens kystplanlægningszone. 

Området ligger på en bølgende moræneflade, der 
er dannet under isens bevægelser gennem sidste 
istid. Syd for området skråner terrænet ned mod 
kysten. Det skrånende kystvendte landskab gen-
nemskæres af en nord-sydvendt dal, hvis sider 
markerer stenalderhavets kystlinie. Hvor dalen 
møder kysten, ligger bebyggelsen Gudnæs. 

Landskabet er et landbrugslandskab med spredte, 
enkeltliggende gårde og levende hegn. Vindmølle-
området er udlagt således, at nye møller vil kunne 
overholde kravet om en afstand på 4 gange møller-
nes totalhøjde til nabobeboelser.

Området er bynært. Det ligger mindre end en kilo-
meter øst for Koldby og omkring 1,8 km vest for 
Skyum. Vest for Koldby går hovedvej 11 i nord-
sydlig retning. Møller i området vil stå ca. 450-
600 meter fra hovedvejen. Umiddelbart vest for 
Koldby går en højspændingsledning i nord-sydlig 
retning. 

Kulturhistorie
I nærheden ligger et antal beskyttede diger og 
gravhøje. Oplevelsen af digerne og gravhøjene vil 
blive påvirket af vindmøllerne, som er tekniske 
elementer, der i kraft af deres størrelse får andre 
landskabselementer til at synes små.

Kort 8 (1:50.000) Placeringen af område 1 -  Tøttrup. På kortet er med røde stjerner vist eksisterende vindmøller.  Med gule 
stjerner de mølleplaceringer, der muliggøres med  dette tillæg.
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Det vurderes, at elementernes kvalitet som leve-
steder og spredningsveje ikke bliver påvirket af 
vindmøllerne. 

Vindressource
I området er vindressourcen er 350-400 W/m2. Det 
svarer til de øvrige indlandsplaceringer i Sydthy 
Kommune, hvor der generelt er gode vindforhold.

Resumé af VVM-redegørelsen
VVM-redegørelsen beskriver de miljøpåvirknin-
ger, som et vindmølleanlæg med to 99,75 meter 
høje vindmøller i dette område vil påføre omgivel-
serne. Som alternativ er beskrevet og visualiseret 
et vindmølleanlæg med tre 75 m høje vindmøl-
ler – og et nulalternativ. Vindmøllernes visuelle 
påvirkning er blandt andet belyst ved i alt 16 x 3 
visualiseringer. 

To 99,75 meter høje møller vurderes som værende 
acceptabelt i området, også set i lyset af de land-
skabelige fordele, der opnås ved vindmøllesane-
ring i forbindelse med projektet. Herudover vur-
deres projektet ikke at være i konflikt med øvrige 
planmæssige interesser, herunder areal- og beskyt-
telsesreservationer. Det planlagte vindmølleanlæg 
vil kunne overholde alle de gældende miljøkrav 
ifølge lovgivningen.

Vurdering af virkninger på miljøet
Der er ved vurderingen af virkningerne på miljøet 
inddraget forhold til de miljøparametre, som Am-
tet skønner er væsentlige. Der er taget udgangs-
punkt i de enkelte parametres følsomhed overfor 
påvirkninger fra anlægget.

Nationale beskyttelsesinteresser
De planlagte vindmøller vil blive placeret, så de 
ikke berører beskyttelseslinier i henhold til natur-
beskyttelsesloven. Der kan evt. blive vingeslag 
over beskyttelseslinier til gravhøje. I så fald er 
dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven 
påkrævet.

Landskabelige og visuelle forhold
Der findes mange vindmøller i Sydthy Kommune 
- en del af disse nedtages i forbindelse med pla-
ceringen af de ansøgte møller. Der vil dog fortsat 
stå to enkeltmøller og en møllegruppe på tre in-
denfor nærzonen i en afstand på ca. 2,5 km fra de 

Gudnæs, der ligger ved kysten syd for området, er 
kulturhistorisk og oplevelsesmæssigt af stor betyd-
ning. Den tidligere ladeplads for Limfjordshande-
len har bevaret præg i form af en klynge småhuse 
omkring en større købmandsgård. Gudnæs og 
dalen ovenfor er udpeget som særligt beskyttelses-
område i regionplanen. Da afstanden fra møllerne 
til Gudnæs bliver ca. 3,5 km, vurderes det, at på-
virkningen af Gudnæs er acceptabel. (Visualisering 
15)

Afstanden fra møllerne til Harring Kirke er ca. 
1,8 km. Da denne kirke er ret lille og ikke særlig 
markant, vurderes møllernes visuelle påvirkning at 
være acceptabel.

Afstanden fra møllerne til Skyum Kirke er ca. 1,5 
km. Da kirken er omgivet af megen beplantning, 
vurderes møllernes visuelle påvirkning af denne 
kirke også at være acceptabel.

Afstanden fra møllerne til Hørdum Kirke er ca. 
2 km. Da kirke og møller står på hver sin side af 
Koldby, vurderes der ikke at være nogen visuel på-
virkning af denne kirke.

Afstanden fra møllerne til Hørsted Kirke er ca. 4,2 
km. Kirken vil bl.a. kunne ses sammen med møl-
lerne fra Bjergene nordvest for Hørsted, hvor der 
er udsigt over store dele af Thy (visualisering 16). 
Da det er tydeligt at der er afstand mellem møller 
og kirke, vurderes den visuelle påvirkning at være 
acceptabel.
 
Nærtstående møller
Der står en enkelt 400 kW mølle omkring 1,9 km 
nordøst for området på den anden side af Har-
ring Å og en enkelt 225 kW mølle omkring 2,5 
km vest for området på den anden side af Koldby. 
Afstanden til det planlagte og udnyttede vindmøl-
leområde ved Harring er omkring 2,5 km - i dette 
område står der tre 850 kW møller opstillet i 2002.

Natur
Møllerne stilles op på dyrkede landbrugsarea-
ler, der er opdelt af levende hegn og diger samt i 
nærheden af flere gravhøje. På sådanne arealer er 
dyre- og plantelivet naturligt tilknyttet læhegnene, 
diger og gravhøje, der typisk har en vigtig funktion 
som levested og spredningsvej eller ’’trædesten’’. 
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planlagte møller. Det planlagte vindmølleanlæg 
vil generelt fremstå som et selvstændigt afgrænset 
anlæg, men fra enkelte positioner vil de eksiste-
rende møller kunne influere på oplevelsen af an-
lægget. Bl.a. visualisering 16 viser at møllerne vil 
kunne ses sammen med de tre møller ved Harring. 
Set herfra vil to store møller være klart adskilt fra 
Harring-møllerne, mens tre mindre møller næsten 
opleves som en forlængelse af rækken af Harring-
møller. Uanset alternativ opleves det ikke som en 
uacceptabel ’’indfiltring’’ af møllegrupper.

Der synes ikke at opstå væsentlige konflikter i for-
hold til områdets kirker og gravhøje. 

Nogle steder fra er to 99,75 meter høje møller at 
foretrække i forhold til tre 80 meter høje møller. 
Generelt er området meget velegnet til opstilling 
af møller, idet området jævnfør visualiseringerne 
er så højt beliggende, at møllerne vil opleves som 
stående i horisonten med himlen som baggrund. 
Det giver et roligt indtryk af møllerne i landska-
bet. Da der ikke er væsentligt større gener af to 
høje møller i forhold til tre mindre møller, udlæg-
ges området til to høje møller, da der herved kan 
saneres flest ældre, mindre møller andre steder og 
opnås den største energiproduktion. 

Forhold ved naboer 
Støjkravene, på maksimalt 45 dB(A) ved bebo-
elser i det åbne land, vil ifølge de modtagne støj-
beregninger kunne overholdes i forhold til alle 
naboejendomme. Den maksimale støjbelastning 
af en naboejendom vil være på ca. 41,0 dB(A) for 
hovedforslaget og 42,8 dB(A) for alternativet. I 
Koldby, hvor grænsen er 40 dB (A), vil den mak-
simale støjbelastning af en beboelse være 35,6 
dB(A) i hovedforslaget og 36,5 dB(A) i alternati-
vet.

Anbefalingen til skyggegener, på maksimalt 10 
skyggetimer pr. år, ved naboejendomme omkring 
vindmøllerne kan ikke umiddelbart overholdes i 
hovedforslaget. Ved den nabo, hvor det forventede 
reelle skyggekast bliver størst, vil der være 11;14 
skyggetimer pr. år. Skyggegener kan teknisk af-
hjælpes ved et såkaldt miljøstop, der standser møl-
lerne i kritiske perioder. Det sikres i lokalplanen 
for området, at den vejledende grænse for skygge-
kast overholdes.

Uanset valg af alternativ forventes der ikke at 
opstå uacceptable gener for beboelser i området 
under hverken anlæggelsen eller driften af anlæg-
get. Vindmølleanlægget vurderes derudover ikke 
at påvirke andre miljøparametre i en grad, der gør 
opførelsen af anlægget betænkeligt.

Visuelt vil møllerne være dominerende for de nær-
meste naboer, hvilket bl.a. er vist i visualisering 4. 
Men da møllerne kommer til at fremstå uden væ-
sentlig sammenhæng med andre tekniske anlæg og 
med himlen som baggrund, vurderes den visuelle 
virkning at være acceptabel. 
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Lovgivning og planforhold
Opstilling af vindmøller er reguleret af såvel lov-
givning som af region- og kommuneplan.

Planlov
I henhold til Miljø- og Energiministeriets cirku-
lære nr. 100 af 30. juni 1999 om planlægning 
for og zonetilladelse til opstilling af vindmøller 
kan vindmøller kun opstilles i områder, der er 
specifikt udpeget til formålet i region- eller kom-
muneplan. Vindmøller må ikke opstilles nærmere 
nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde. Ved 
planlægning for vindmøller mindre end 2,5 km fra 
en eksisterende vindmølle eller fra et andet vind-
mølleområde, skal redegørelsen særligt belyse den 
landskabelige påvirkning af anlæggene under ét. 
Amtsrådene skal vurdere mulighederne for at re-
novere eksisterende vindmølleområder - herunder 
vurdere om disse områder lever op til kravene i 
cirkulæret.

I henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendt-
gørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende 
regler i medfør af lov om planlægning, skal der før 
opstilling af vindmøller med totalhøjder på over 
80 meter eller grupper af vindmøller med flere end 
3 møller tilvejebringes retningslinier i regionpla-
nen om placering og udformning. Retningslinierne 
skal ledsages af en redegørelse, der indeholder en 
særlig vurdering af anlæggets virkninger på mil-
jøet (VVM-redegørelse). Også vindmøller under 
80 meter og møllegrupper med under 3 møller kan 
være VVM-pligtige, hvis de f.eks. opstilles i el-
ler nær særligt sårbare naturområder, eller hvis de 
sammen med andre anlæg vil medføre en særlig 
kraftig påvirkning af omgivelserne.

For VVM-pligtige anlæg skal Amtsrådet udstede 
en VVM-tilladelse, før anlægsarbejdet kan påbe-
gyndes.

Miljøbeskyttelseslov
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller må 
støjbelastningen ved udendørs opholdsarealer i 
umiddelbar tilknytning til nabobeboelser i det 
åbne land ikke overstige 45 dB(A). I boligområder 

og ved anden støjfølsom arealanvendelse - som 
institutioner, sommerhusområder, kolonihaver og 
rekreative områder - er grænsen 40 dB(A).

Der skal ifølge bekendtgørelsen indgives anmel-
delse til Amtsrådet inden opstilling eller ændring 
af vindmøller.

Naturbeskyttelseslov
En række naturtyper er omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3. (Lov nr. 85 af 4. februar 2002). 
Det gælder f.eks. heder, søer, strandenge og ferske 
enge. Sten- og jorddiger er omfattet af lovens § 4 
og fortidsminder af § 12. Disse områders tilstand 
må ikke ændres uden Amtsrådets tilladelse.

Områder inden for en afstand på 100 - 300 meter 
fra f.eks. fortidsminder, søer og skove er ligeledes 
beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Der kan ikke 
i disse områder opføres byggeri og anlæg uden 
Amtsrådets tilladelse.

Museumslov 
I medfør af Museumsloven, lov nr. 473 af 7. juni 
2001, skal eventuelle arkæologiske fund, der måtte 
finde sted i forbindelse med anlægsarbejde, straks 
anmeldes til Museet for Thy og Vester Han Her-
red.

Internationale beskyttelsesområder
Nogle naturområder er udpeget som internatio-
nale beskyttelsesområder. Det drejer sig om EF-
Habitatområder, EF-Fuglebeskyttelsesområder 
og Ramsarområder. Områderne er omfattet af 
reglerne i Bekendtgørelse om afgrænsning og ad-
ministration af internationale naturbeskyttelsesom-
råder (nr. 782 af 1. november 1998). Der må som 
udgangspunkt ikke stilles store møller op inden for 
de internationalt beskyttede områder, og også nye 
møller uden for områderne kan indvirke på områ-
derne på en måde, der ikke er i overensstemmelse 
med beskyttelseshensynet. Hvis nye vindmøller 
indvirker på internationalt beskyttede områder, 
skal der konkret redegøres for betydningen af be-
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skyttelseshensynet. For Ramsarområderne gælder 
endog, at områdernes beskyttelse skal fremmes.    

Regionplan
Retningslinie nr. 31 i Regionplan 2000 - 2012 for 
Viborg Amt beskriver grundlaget for opstilling af 
vindmøller i Viborg Amt. Der kan efter retningsli-
nien kun opstilles vindmøller i de områder, der er 
udpeget hertil i regionplanen.

Opstilling af nye, store vindmøller og udskiftning 
af eksisterende skal resultere i færre vindmøller 
med en større produktion og en bedre placering i 
landskabet. Af redegørelsen fremgår, at Amtsrådet 
er indstillet på ved regionplantillæg at udlægge 
nye vindmølleområder, såfremt det sikres, at et 
antal ældre møller inden for samme landskabsrum 
eller andre steder fjernes.

Der kan ifølge regionplanen ikke opstilles møller 
i regionplanens særlige beskyttelsesområder, og 
de udpegede kulturmiljøer skal som udgangspunkt 
friholdes for vindmøller, ligesom der ikke kan 
opstilles møller uden for disse områder, hvis det i 
væsentlig grad forringer de landskabelige og natur- 
og kulturhistoriske værdier i disse områder.

Retningslinie nr. 22 i regionplanen omhandler 
kystlandskaberne. For kystplanlægningszonen 
gælder, at denne zone som udgangspunkt skal fri-
holdes for tekniske anlæg. Det fremgår af redegø-
relsen at i kystplanlægningszonen skal ny bebyg-
gelse og anlægsarbejder opføres på baggrund af en 
nærmere planlægning.

Kommuneplan
Kommuneplan 2000 - 2012 for Sydthy Kommune 
indeholder 2 vindmølleparker, der er omfattet af 
lokalplaner. Der kan i disse områder i alt opstilles 
17 møller. Områderne er fuldt udnyttede.

Tillæg nr. 52 og 53 til kommuneplanen giver mu-
lighed for yderligere 6 vindmøller. Områderne er 
fuldt udnyttede.

Tillæg nr. 60 til kommuneplanen giver mulighed 
for møllerne i dette regionplantillæg.
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