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Hvidbog genereret d.2021-11-02 13:30:41



Høringssvar: 156

Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Dato: 16-09-2021
Kategori: 
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Ole Vestergaard
Adresse: Lendrupvej 60
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf: 22787822
Email: ole@vestergaard.mail.dk

Høringssvar

NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP Jeg anmoder hermed på det kraftigeste, grundet de mange gener i området
samt mange indsigelser mod projektet, at vindmølle-område 301, Bjørnstrup udtages af kommunalplanen



Høringssvar: 157

Vindmølle område 301

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Per Bøgh Jørgensen
Adresse: Skovvænget 36 gundersted
Postnr.: 9240 Nibe
By: Nibe
Tlf: 61 75 07 13
Email: pbjsigns@live.dk

Høringssvar

Vi vil på det kraftigste anmode om at dette område bliver taget ud af planen, nu har i af 3 omgange fået så mange
hørringssvar, at nu må det da snart fise ind, der er ingen, slet ingen opbakning til flere Møller hverken her eller der, få de
Møller ud på havet, tror i egentlig folk i udkantsområder er dumme, nedlæg vindmølleprojektet Bjørnstrup, og lyt til
lokalsamfundet der bor her, magen til grådighed fra opstillere og lodsejere, og ik at glemme Hofor, Hilsen en mølle
modstander som resten af gundersted, Blære Bjørnstrup og omegn



Høringssvar: 158

Nej tak til vindmøller i Bjørnstrup!!!

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Malene Kruse
Adresse: Borupvej 26
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf:
Email: malenenkruse@gmail.com

Høringssvar

Jeg foreslår og anmoder om at vindmæller ved Bjørnstrup (område 301) fjernes permanent fra kommuneplanen 2021-
2033 grundet manglende lokal opbakning, og for at holde på borgere (også vi unge) i kommunen!



Høringssvar: 159

Vindmøller ved Bjørnstrup

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Mathias Nielsen
Adresse: Borupvej 26
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 60691872
Email: h.urso96@gmail.com

Høringssvar

Jeg opfordre på det kraftigste til at der ikke bliver opsat kæmpevindmøller ved bjørnstrup grundet manglende opbakning
fra lokalsamfundet. Jeg frygter dette vil medføre en “flugt” fra lokalsamfundet og overståede kombineret med skæmmet og
generne fra møllerne vil resultere i et mindre attraktivt boligmarked…



Høringssvar: 160

NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Steffen
Adresse: Skolevænget 8
Postnr.: 9600
By: Blære
Tlf:
Email: steffenverlin@hotmail.com

Høringssvar

NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP VI ANMODER KRAFTIG OM AT VINDMØLLE OMRÅDE 301 Bjørnstrup
UDTAGES AF KOMMUNALPLANEN PERMANENT!



Høringssvar: 161

Vindmøller Bjørnstrup

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Thomas Olesen
Adresse: Brusåvej 6
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 23701181
Email: Tdoford@gmail.com

Høringssvar

NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP VI ANMODER KRAFTIG OM AT VINDMØLLE OMRÅDE 301 Bjørnstrup
UDTAGES AF KOMMUNALPLANEN PERMANENT!



Høringssvar: 162

NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Jesper Brandi
Adresse: Vestre Blærevej 4
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf:
Email: jesper15@hotmail.com

Høringssvar

JEG ANMODER KRAFTIG OM AT VINDMØLLE OMRÅDE 301 Bjørnstrup UDTAGES AF KOMMUNALPLANEN
PERMANENT!



Høringssvar: 163

Bjørnstrup

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Amalie Theilgaard
Adresse: Borupvej 6
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 42771722
Email: amalievt91@gmail.com

Høringssvar

Jeg ønsker at Bjørnstrup fjernes som vindmølle område. Vi har nu tydeligt set at der ikke er lokal opbakning til opsætning
af kæmpe vindmøller



Høringssvar: 164

Vindmøller i bjønstrup nej tak

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Vibe Pernille Lindhardt Hansen
Adresse: Trælborgvadvej 2
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 28295852
Email: Pernille100@outlook.dk

Høringssvar

Grundet den manglende lokale opbakning ønskes kraftigt at projektet om vindmøller udsættes permanent i dette område!
Det er simpelthen for mange der er imod!



Høringssvar: 165

VINDMØLLE OMRÅDE 301

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: john søgaard
Adresse: kirkevej 32
Postnr.: 9600
By: aars
Tlf: 60493576
Email: sogaard1961@gmail.com

Høringssvar

NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP VI ANMODER KRAFTIG OM AT VINDMØLLE OMRÅDE 301 Bjørnstrup
UDTAGES AF KOMMUNALPLANEN PERMANENT!



Høringssvar: 166

Nej tak til vindmøller i Bjørnstrup

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Marianne Kruse
Adresse: Birkegårdsvej 1 Ejdrup
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: +4527810137
Email: mk@scantec-skovmaskiner.dk

Høringssvar

Jeg håber inderligt at I annullerer forslag 301 vindmøller ved Bjørnstrup i kommunalplanen. Der er ikke lokal opbakning og
frygt for et stort værditab i området for uskyldige naboer og frygten for at vi i Ejdrup får skyggegener og muligvis støj, da vi
ligger stik vest for grunden for vindmøllerne.



Høringssvar: 167

Vindmølle projekt Bjørnstrup

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Nils Warming
Adresse: Brusåvej 14
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 40347617
Email: nilswarming@live.dk

Høringssvar

Nej tak til vindmøller i Bjørnstrup. Vi anmoder kraftigt om at vindmølleområde 301 Bjørnstrup udtages af kommunal planen
permanent.



Høringssvar: 168

Vindmøller i bjørnstrup

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Ib Nørlem
Adresse: Birkegårdsvej 1
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf:
Email: ink@scantec-skovmaskiner.dk

Høringssvar

Jeg opfordrer til at vindmølleprojektet 301 i kommunalplanen for 2021-2033 fjernes. Møllerne er stærkt uønsket af store
dele af lokalbefolkingen. Derudover vil eventuelle møller få stor negativ konsekvens for vores naturområder og boligpriser.



Høringssvar: 169

Vindmøller

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Søren Andersen
Adresse: borupvej 18
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 51241296
Email: borupvej18@gmail.com

Høringssvar

Jeg vil at man udtager vindmølleområde 301 Bjørnstrup af kommuneplanen. Området er ikke egnet til nutidens 150 meter
høje møller.Området ligger også for tæt på Vesthimmerlandsflyveplads ,samt det ødelægger indsigt til Gundersted kirke
.Lokal befolkningen er meget imod opstilling af møller og ønsker de nuværende nedtaget.



Høringssvar: 170

Høringssvar vedr. Vindmøller i Bjørnstrup

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Sophie Ansersen
Adresse: Kjellerupsgade 25 St. Tv
Postnr.: 9000
By: Aalborg
Tlf: 30353031
Email: sophie.skolemail@gmail.com

Høringssvar

NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP VI ANMODER KRAFTIG OM AT VINDMØLLE OMRÅDE 301 Bjørnstrup
UDTAGES AF KOMMUNALPLANEN PERMANENT!



Høringssvar: 171

Vindmøller i Bjørnstrup

Dato: 16-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Ane - Marie Bagger
Adresse: Jernbanegade 1B/Saltgårdvej 1
Postnr.: 9600
By: Aarsq
Tlf: 61286693
Email: anemariebagger@gmail.com

Høringssvar

SÅ STOP DOG snakken om vindmøller i Bjørnstrup. Der er ingen argumenter der retfærdiggør, at denne plan udføres, så
fjern det fra kommuneplanen! STOP DET! NU!



Høringssvar: 172

Nej tak

Dato: 17-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Karina Nymark
Adresse: Bjørnstrupvej 38
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 61709337
Email: kajbolle@yahoo.dk

Høringssvar

NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP VI ANMODER KRAFTIG OM AT VINDMØLLE OMRÅDE 301 Bjørnstrup
UDTAGES AF KOMMUNALPLANEN PERMANENT!



Høringssvar: 173

I mod alle vindmølleplaner i forslaget

Dato: 17-09-2021
Kategori:  
Sekundær kategori:

Navn: Lasse madsen
Adresse: Præstegårdsvej 1
Postnr.: 6752
By: Glejbjerg
Tlf: 51928486
Email: Lassemadsenpc@gmail.com

Høringssvar

Alle vindmølle planer bør skrinlægge effekten er minimal og genere vidt og bredt borgere .. hvor grøn vindmøller er bør
undersøges f.eks kan vinger og elektronik ikke genbruges efter 20-30 årsdrift



Høringssvar: 174

Vindmøller 301 bjørnstrup

Dato: 17-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Mette Sejbjerg
Adresse: Aalborgvej 22
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 60 64 70 78
Email: Mette_sejbjerg@hotmail.com

Høringssvar

NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP VI ANMODER KRAFTIG OM AT VINDMØLLE OMRÅDE 301 Bjørnstrup
UDTAGES AF KOMMUNALPLANEN PERMANENT!



Høringssvar: 175

Kommunalplan 2021-2033

Dato: 17-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Niels Villadsen
Adresse: Bjerghedevej 9
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 61693106
Email: niels.villadsen@gmail.com

Høringssvar

Vedr. vindmøller i Bjørnstrup. Jeg vil på det kraftigste udtrykke mit ønske om, at vindmølleområde 301 Bjørnstrup fjernes
fra kommunalplan. Der er ikke lokal opbakning. Vi vil ikke have det!! At vindmølleområdet i Malle stadig er med i
kommunalplanen, viser bare at der åbenbart er nogle, som ikke respekterer et flertal i byrådet.



Høringssvar: 176

Vindmøller

Dato: 17-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Tina Andersen
Adresse: Ålborgvej 27
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf:
Email: tinaandersen23@gmail.com

Høringssvar

Nej tak til vindmøller i Bjørnstrup



Høringssvar: 177

Vindmølle område bjørnstrup.

Dato: 18-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Jørgen Rise Pedersen
Adresse: Skovvænget 42
Postnr.: 9240
By: Gundersted
Tlf: 22986576
Email: joergenrise80@gmail.com

Høringssvar

I et af Dan Turèlls mange digte skriver han: ”Der er så dejligt ude på landet - så dejligt at man kan arrangere udflugter til
det” Jeg vil derfor forslå man udtager vindmølle område 301 bjørnstrup af lokalplanen permanent! LYT til borgende i
området den fornødne lokalopbakning til projektet er der ikke..



Høringssvar: 178

Vindmølleprojektet Bjørnstrup

Dato: 18-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Michael H. Søgaard
Adresse: Skovvænget 3, Gundersted
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 27856299
Email: stsfirma@hotmail.com

Høringssvar

Jeg vil på det kraftigste opfordrer til at i udtager vindmøller område 301!



Høringssvar: 179

301 vindmølle område bjørnstrup

Dato: 18-09-2021
Kategori:  
Sekundær kategori: Tilføjelse til høringssvar fra samme
borger

Navn: Jørgen
Adresse: Skovvænget 42
Postnr.: 9240
By: Gundersted
Tlf: 22986576
Email: jorgenrise80@gmail.com

Høringssvar

I et af Dan Turèlls mange digte skriver han: ”Der er så dejligt ude på landet - så dejligt at man kan arrangere udflugter til
det”. Jeg forslår man udtager vindmølle område 301 af lokalplanen 2021-2033 der er ingen lokal opbakning til dette
projekt! Man må i kommunen lave en mere langsigtet plan/løsning for den grønne omstilling, hvor det giver mening i vores
kommune at lave et så stort energi anlæg,vi er i Vesthimmerland og særlig i bjørnstrup området allerede godt med! DET
ER FORTSAT ET NEJ TAK HER FRA !! LYT TIL BORGERNE- DET ER DEM I BØR LYTTE TIL.



Høringssvar: 180

Vindmølleområdet 301 bør fjernes fra lokalplanen.

Dato: 18-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: AnneCatrine Boelt Larsen
Adresse: Skovvænget 42
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 22762425
Email: annecatrine26@gmail.com

Høringssvar

Vindmølleområdet 301 bør fjernes fra lokalplanen - området ville ødelægge et velfungerende lokalsamfund. - der er IKKE
lokal opbagning til projektet nu eller fremtidige projekter. - det er for tæt på natur 2000 område



Høringssvar: 181

Vindmølle område 301 bjørnstrup

Dato: 18-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Charlotte jensen
Adresse: Skovvænget 36
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 60946063
Email: lotte41@live.dk

Høringssvar

Vil meget gerne have at område 301 bjørnstrup bliver nedlagt, der er overhovedet ingen opbakning fra lokalområdet, det
beviser bare alle de fine negative svar, lyt til os der bor i området Hilsen charlotte jensen, skovvænget gundersted



Høringssvar: 182

Vindmøller område krogstrup

Dato: 18-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 306 Krogstrup

Navn: Jørgen
Adresse: Skovvænget 42
Postnr.: 9240
By: Gundersted
Tlf: 22986576
Email: jorgenrise80@gmail.com

Høringssvar

Udtag vindmølle område 306 af kommuneplanen 2021.2033 det giver ingen mening at udvide dette område.



Høringssvar: 183

Vindmølleprojekt krogstrup

Dato: 18-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 306 Krogstrup

Navn: Michael Hartmann Søgaard
Adresse: Skovvænget 3, Gundersted
Postnr.: 9200
By: Nibe
Tlf: 27856299
Email: stsfirma@hotmail.com

Høringssvar

Jeg vil på det kraftigste opfordrer til at i udtager vindmøller område 306. kan simpelthen ikke se, hvorfor hele kommunen
skal tapeseres med små energi projekter. Få nu lavet en langsigtet plan får den grønne omstilling.



Høringssvar: 184

Vindmølle område malle

Dato: 18-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Jørgen
Adresse: Skovvænget
Postnr.: 9240
By: Gundersted
Tlf: 22986576
Email: joergenrise80@gmail.com

Høringssvar

Udtag vindmølle område malle af kommuneplanen 2021-2033 lad borgerne der få fred efter projektet er politisk nedstemt!



Høringssvar: 185

Vindmølleprojektet Bjørnstrup

Dato: 18-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Janni hartmann søgaard
Adresse: Skovvænget 3, Gundersted
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 28290821
Email: jannihn@hotmail.com

Høringssvar

Jeg vil på det kraftigste opfordrer til at i udtager vindmøller område 301. kan simpelthen ikke se, hvorfor hele kommunen
skal tapeseres med små energi projekter. Få nu lavet en langsigtet plan får den grønne omstilling.



Høringssvar: 187

Vindmøller i Bjørnstrup

Dato: 19-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Claus Carlsen
Adresse: Gunderstedvej, 28
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 31345995
Email: ccarlsen61@gmail.com

Høringssvar

NEJ TAK til vindmøller i Bjørnstrup. Jeg anmoder om at vindmølle område 301 Bjørnstrup udtages af kommunalplanen
permanent.



Høringssvar: 189

Vindmølle projekt bjørnstrup

Dato: 20-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Marianne
Adresse: Bjerghedevej 5
Postnr.: 9600
By: Bjørnstrup
Tlf: 51744219
Email: bjergheden5@gmail.com

Høringssvar

Udtag venligts vindmølle område 301 bjørnstrup af lokalplanen.



Høringssvar: 190

Vindmøller område 301 Bjørnstrup

Dato: 22-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Peter Bjerregaard
Adresse: Skovvænget 14 Gundetsted
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 61323242
Email: Fiskepeter@hotmail.com

Høringssvar

NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP VI ANMODER KRAFTIG OM AT VINDMØLLE OMRÅDE 301 Bjørnstrup
UDTAGES AF KOMMUNALPLANEN PERMANENT!



Høringssvar: 191

Vindmølleområde 301

Dato: 22-09-2021
Kategori:  
Sekundær kategori:

Navn: Brian Stephansen
Adresse: Bjerghedevej 2
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 21954156
Email: step_hansen@hotmail.com

Høringssvar

Jeg indsender hermed mit høringssvar i forhold til vindmølleområde 301. Jeg mener, at det er påvist, at der ikke er
opbakning til vindmølleprojekter i området, og realiseres HOFOR-projektet ikke, så bør 301 udgå af den fremtidige
kommuneplan. Det bør ske af hensyn til at skabe ro i et område, der i meget lang tid har haft et pres hængende over
hovedet og af hensyn til borgernes mulighed for at planlægge deres boligsituation, fx salg m.m.. Ud fra kortoversigtet ser
det ud til, at 301 også rummer det vestlige område, som nu primært er benyttet til solceller. Jeg mener, at jeg tidligere har
fået oplyst af forvaltningen, at dette område ville udgå i forbindelse med solcelleanlægget, og det vil jeg gerne sikre er
korrekt? Delområdet ligger delområdet placeret sådan, at det ikke kan realiseres mod vest pga. solceller og Navnsø og
området umiddelbart syd for området har tinglysninger i forhold til højde på bygninger pga. nærheden til flyvepladsen.
Derudover vil det få en nærhed til Natura 2000 på ganske få hundrede meter.



Høringssvar: 192

Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til
kommuneplan 2021-2033 for Vesthimmerlands Kommune

Dato: 23-09-2021
Kategori:  
2.3 Højspænding
Sekundær kategori:

Navn: Energinet Eltransmission A/S
Adresse: Tonne Kjærsvej 65
Postnr.: 7000
By: Fredericia
Tlf: 70220275
Email: 3.parter@energinet.dk

Høringssvar

Se vedhæftede: HØRINGSSVAR fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til kommuneplan 2021-2033 for
Vesthimmerlands Kommune_1.



1/7

Dok. 21/06574-5 Til arbejdsbrug/Restricted

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39314878

Dato:
23. september 2021

Forfatter:
DUH/XDKOL

Vesthimmerlands Kommune

HØRINGSSVAR FRA ENERGINET
ELTRANSMISSION A/S VEDR. FORSLAG TIL
KOMMUNEPLAN 2021-2033 FOR
VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Energinet Eltransmission A/S har modtaget information om, at forslag til ”Vesthimmerlands

Kommuneplan 2021-2033” er i høring. Høringsfristen er den 1. november 2021.

Hvem er Energinet Eltransmission A/S:

Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltrans-

missionsnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde elforsynings-

sikkerheden -og ejer eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.

Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig

virksomhed, oprettet af Klima-, Energi-og Forsyningsministeren.

Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler ude-

lukkende eltransmissionsnettet.

Hensynet til elanlæg:

Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale

anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i ”Oversigt over nationale interesser i

kommuneplanlægningen”.

Efter planloven, LBK nr. 1157 af 01/07/2020, § 11 a stk. 5 skal kommuneplanen indeholde ret-

ningslinjer og kort for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder Eltransmissions elanlæg.

Eltransmission gør i nærværende høringssvar såledesopmærksom på vores elanlæg, såden se-

nere arealudnyttelse kan indrettes med hensyn til elanlæggenes tilstedeværelse.

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_kommuneplanlaegning.pdf
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_kommuneplanlaegning.pdf
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Planlægning for energiproducerende anlæg:

Mange steder i landet ønsker grønne energiselskaber og kommuner at sætte vindmøller og

især nye, store solcelleanlæg op. Men ikke alle steder kan elnettet tage imod ny, stor elproduk-

tion. Energinet og Dansk Energi offentliggør et kort, der guider til gode placeringer. Læs mere

her.

Bemærkninger

Eltransmission har ingen bemærkninger til Vesthimmerlands Kommunes forslag til "Kommune-

plan 2021-2033”, der giver anledning til indsigelse.

Vi har bemærket, at vores elanlæg fint er nævnt i Kommuneplanen i afsnittet ”2.3 Højspæn-

ding”:

”Vindmøller og andre høje genstande”:

Høje genstande som for eksempel vindmøller, antenner, skorstene mv. nær Energinets

luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde total-

højde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Høje genstande som for eksempel vindmøller, antenner og lysmaster nær Energinets
jordkabelanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden

langs jordkabelanlæg.

Vi er også nævnt under ”Retningslinjer for højspænding”:

2.3.2: Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer etablering og opretholdelse af

de udpegede højspændingsforbindelser på 150 kV og derover.

Energinet.dk’s elanlæg er sikret ved tinglyst deklaration.

Uddybende bemærkninger til 2.3.2.

Deklarationsarealerne medfører, at indenfor en given afstand af luftledninger og jord-

kabler kan der ikke, uden meddelt dispensation, etableres anlæg af nogen art, herun-

der beplantning, eller foretages terrænændringer. Deklarationsarealet administreres

meget restriktivt, hvormed dispensation ikke kan forventes meddelt.

”Tekstboksen side 81 ”Læs mere” skal opdateres, da flere link er forældede.

Vi nævnes i forslaget til kommuneplanen som Energinet.dk, vi har skiftet navn og hedder nu

Energinet.

Afsnittet ”Fremtidige planer” er forældet og bør opdateres jf. afsnittet Politiske retningslinjer

og fremtidige planer i dette høringssvar.

Derudover er vores elanlæg fint vist på kortbilag i afsnittet ”2.3 Højspænding”.

https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2021/03/24/Nyt-danmarkskort-guider-til-gode-steder-for-tilslutning-af-solceller-og-vindmoeller
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Teknisk bemærkning 1 -Eltransmissions elanlæg:

Af det vedhæftede kort og i nedenstående kortudsnitKORTMATERIALE - Vesthimmerlands

Kommune, fremgår Eltransmissions elanlæg i Vesthimmerlands Kommune. Eltransmission har

både luftledningsanlæg, jordkabler og stationsanlæg i kommunen.

Kortudsnit (KORTMATERIALE - Vesthimmerlands Kommune):

Teknisk bemærkning 3 -Tekniske anlægi kommunen:

Elanlæg har en lovmæssig beskyttelse i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektri-

ske anlæg’ (BEK nr. 1114 af den 18.08.2016), § 20 som regulerer elektriske anlæg og andre ob-

jekters nærhed til hinanden: ”Elektriske anlæg og andre objekter må ikke anbringes så nær hin-

anden, at der derved kan opstå fare.

Stk. 2. Ved anbringelse af andre objekter i nærheden af bestående elektriske anlæg skal eventu-

elle afstandskrav til det elektriske anlæg overholdes.

Stk. 3. Det elektriske anlæg eller objekt, der anlægges sidst, skal placeres under hensyntagen til

det allerede placerede”.
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Solcelleanlæg:

Kommunes planlægning af større solcelleanlæg skal tilgodese at servitutarealet for eltrans-

missionsanlæg friholdes.

Teknisk bemærkning 4 - Beplantning:

I servitutarealet for luftledningsanlæg tillader vi ikke skovrejsning samt beplantning med træer

og buske, der bliver mere end 3 m høje. Træer og buske over 3 m over terræn vil overskride

respektafstanden til vores luftledninger, hvormed der kun kan arbejdes efter arbejdsinstruks

fra Eltransmission.

Beplantning uden for servitutarealet kan ske, såfremt det sikres, at træer og buske ikke kan

vælte og beskadige vores elanlæg, jf. Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om ”Beskæring af

træer i nærheden af luftledninger”

Af sikkerhedshensyn anbefaler vi kraftigt, at respektafstanden på 15 meter, jf. ’Bekendtgørelse

om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr.

1112 af den 18/08/2016, fra yderste ledning anvendes, når der planlægges beplantning jf. vej-

ledningen.

I servitutarealet for jordkabelanlæg tillader vi ikke beplantning med dybdegående rødder over

vores kabelanlæg, idet rødder kan beskadige jordkablerne både ved gennemboring eller ved, at

rødderne rykker jordkablerne i stykker, hvis træer vælter i storm. Eltransmission kan om ønsket

udlevere en liste over planter med ikke-dybdegående rødder, som vi tillader inden for servitut-

bæltet.

Teknisk bemærkning 5 - Støj fra stationsanlæg:

Støj fra Energinets tekniske anlæg reguleres normalt efter retningslinjer i Miljøstyrelsens vej-

ledning nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder”.

Læs mere om støj på Energinets hjemmeside.

Særlige opmærksomhedspunkter:

Eltransmission gør i nærværende afsnit ”Særlige opmærksomhedspunkter” opmærksom på po-

tentielle konflikter mellem planer for Vesthimmerlands Kommune og Eltransmissions elanlæg.

Opmærksomhedspunkterne er fremkommet på baggrund af en screening af forslag til ramme-

områder i kommuneplanen og udelukker således ikke, at der også kan være andet i Kommune-

planen, som konflikter med Eltransmissions elanlæg.

Eltransmission accepterer ikke solcelleanlæg i servitutarealet for vores elan-

læg, da vi til enhver tid skal kunne komme uhindret ind til vores anlæg for at

foretage eventuelle reparationer samt almindeligt servicearbejde.

https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elanlaeg/beskaering-traeer-naerheden-luftledninger
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elanlaeg/beskaering-traeer-naerheden-luftledninger
https://energinet.dk/El/Eltransmissionsnettet/Naar-du-har-et-elanlaeg-i-dit-nabolag-eller-paa-din-grund/Stoej
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Detailplanlægning af nedenstående listede rammeområder skal ske med hensyntagen til de

tekniske/øvrige bemærkninger, herunder bl.a. ved placering af høje genstande samt planlæg-

ning af arealanvendelsen indenfor servitutbæltet.

Eltransmission anbefaler, at der i kommuneplanen oplyses om tilstedeværelse af eltransmissi-

onsanlæg og at der er begrænsninger i arealanvendelsen omkring dem, for følgende planområ-

der:

Ramme-

område
Kortudsnit fra Plandata.dk

Kommentar

(Tekst med kursiv er fra forslag til Kommuneplan)

313

(Skarp Salling):

Specifik anvendelse er angivet til vindmølleanlæg.

Eltransmission har elanlæg, der går i kanten af ram-

meområdet.

306

(Krogstrup):

Specifik anvendelse er angivet til vindmølleanlæg.

Eltransmission har elanlæg, der går gennem

rammeområdet.

311

(Nørrekær Enge):

Specifik anvendelse er angivet til vindmølleanlæg.

Eltransmission har elanlæg, der går gennem

rammeområdet.
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206.O.1

(Offentlige formål - Multicenter

Vindblæs):

Specifik anvendelse er angivet til sports- og idræts-

anlæg, område til offentlige formål, uddannelsesin-

stitutioner, kulturelle institutioner.

Eltransmission har elanlæg, der går i kanten af ram-

meområdet.

315

(Svoldrup Kær):

Specifik anvendelse er angivet til vindmølleanlæg.

Eltransmission har elanlæg, der går gennem

rammeområdet.

27.R.1

(Rekreativt område - Golfbane):

Specifik anvendelse er angivet til golfbaneanlæg.

Eltransmission har elanlæg, der går gennem

rammeområdet.

Øvrige oplysninger

Igangværende anlægsprojekter:

REI Aggersund
Læs evt. mere om projekterne via Energinets hjemmeside.

WMS/WFS-tjeneste:

Til orientering har Eltransmission en WMS/WFS-tjeneste, som giver adgang til det overordnede

eltransmissionsnet (midte af ledningstracéer) for både luftledninger og jordkabler.

https://energinet.dk/
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Data er tilgængelige via geodata-info.dk: http://www.geodata-info.dk/Por-

tal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f

Politiske retningslinjer og fremtidige planer:

Planlægningen af elnettet er baseret på lovgivningsmæssige rammer, Energistyrelsens fastlagte

forudsætninger for udviklingen i elforbrug, produktions- og handelskapacitet samt offentlig-

gjorte kriterier for elnettets dimensionering. Læs evt. mere på Energinets hjemmeside her.

De aktuelle og historiske netudviklingsplaner kan findes her.

Vi imødeser modtagelse af kvittering for nærværende høringssvar.

Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål.

Oplys venligst sagsnummer 21/06574.

Bilag:

Kort (KORTMATERIALE - Vesthimmerlands Kommune)

Venlig hilsen

Dorte Udengaard Hansen
Sagsbehandler –Team 3. parter -El
Arealer og Rettigheder
3.parter@energinet.dk
+4570220275

http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f
http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f
https://energinet.dk/Om-publikationer/Publikationer/Elnettet-i-2040
https://energinet.dk/El/Eltransmissionsnettet/Netplanlaegning
mailto:3.parter@energinet.dk
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Høringssvar: 194

Vindmøller Malle

Dato: 25-09-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Jens sørensen
Adresse: Fjordlystvej 51
Postnr.: 9681
By: Ranum
Tlf: 40769392
Email: js@Outline.dk

Høringssvar

Vi ønsker ikke området i Malle udlagt til vindmølleområde. Begrundelsen er eksagt samme begrundelse som debatten og
protesterne ultimo 2019. Det virker helt vanvittig at man nu igen sætter dette til debat , da der i 2019 var massiv modstand
mod projekt. Mvh jens Sørensen



Høringssvar: 195

Vejdirektoratets bemærkninger til Vesthimmerlands Kommunes
forslag til Kommuneplan 2021-2033

Dato: 27-09-2021
Kategori:  
2.4 Trafik og transport
Sekundær kategori:

Navn: Vejdirektoratet, Planlægning og Myndighed Aalborg
Adresse: Niels Bohrs Vej 30
Postnr.: 9220
By: Aalborg Øst
Tlf:
Email: pkha@vd.dk

Høringssvar

Se vedhæftede brev



 
 

 
 
 

Vejdirektoratet 
Niels Bohrs Vej 30 
Postboks 8125 
9220 Aalborg Øst 
 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 
 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 
 

   

Dato 27. september 2021 
Sagsbehandler Pernille Korgaard Hansen 
Mail pkha@vd.dk 
Telefon +45 7244 2040 
Dokument 21/12617-3 
Side 1/3 
 

Vesthimmerlands Kommune 
Himmerlandsgade 27 
9600 Aars 
   
 

  

 
Høringssvar fremsendt via Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger til Vesthimmerlands Kommunes forslag til Kommuneplan 
2021 
 
Vejdirektoratet har den 6. september 2021 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Vesthimmer-
lands Kommunes offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2021-2033. Planforslaget er i offentlig 
høring i perioden frem til den 1. november 2021. 
 
Vejdirektoratet har gennemgået planforslaget, dels for så vidt angår de statslige vejinteresser i al-
mindelighed, og dels for så vidt angår de punkter i ”Oversigt over nationale interesser i kommune-
planlægningen, Erhvervsstyrelsen, marts 2018”, som har betydning for de statslige vejinteresser i 
Vesthimmerlands Kommune. 
 
Vejdirektoratet har ved sin gennemgang af planforslaget koncentreret sig om de ændringer, som er 
foreslået i forhold til den gældende kommuneplan. Vejdirektoratet har dog også forholdt sig til visse 
forhold, som er ”gengangere” fra den gældende kommuneplan. 
 
Vejdirektoratet har nedenfor beskrevne bemærkninger til Vesthimmerlands Kommunes planforslag.  
 
Ingen af disse bemærkninger giver Vejdirektoratet anledning til at opfordre Bolig- og Plan-
styrelsen til at gøre statslig indsigelse mod kommuneplanforslaget i henhold til planlovens 
§ 29, stk. 1.  
 
Vejdirektoratet forventer imidlertid, at Vesthimmerlands Kommune forholder sig til bemærkningerne 
og i relevant omfang inddrager og indarbejder dem i den endelige kommuneplan. Såfremt Vesthim-
merlands Kommune er enig i bemærkningerne, findes der ikke behov for yderligere drøftelse heraf. 
Vejdirektoratet stiller sig gerne til rådighed for en drøftelse, hvis kommunen finder behov for det.  
 
Vejdirektoratet har fremsendt kopi af dette brev til Bolig- og Planstyrelsen til orientering.  
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Det overordnede vejnet 
Kommuneplanforslagets retningslinjer 2.4.1-2.4.11 vedrører trafik- og transport i kommunen. 
 
 
Bemærkning 

Vejdirektoratet bemærker, at der i kommuneplanforslagets retningslinjer 2.4.1-2.4.11 med tilhø-
rende kortbilag er redegjort for det overordnede vejnet. I henhold til kortbilaget er statsvejene vist 
med en tykkere signatur end de øvrige primære veje. Det er dog svært at skelne mellem signatu-
rerne, så statsvejene kunne med fordel have sin egen farve.  
 
Der er ikke fundet beskrivelse af arealreservationer til nye veje og vejudvidelser i kommuneplanfor-
slaget. I henhold til de statslige interesser, skal arealreservationer til infrastruktur fremgå af kom-
muneplanens kortbilag, jf. planlovens 11, stk. 3., så både eksisterende og planlagte vejanlæg bør 
fremgå af kommunens vejnet. 
 
Byvækst 
Kommuneplanforslagets retningslinjer 1.1.1 – 1.1.8 vedrører udlæg af nye arealer til byvækst i 
kommunen. 
 
Vejdirektoratet har noteret sig, at der i planforslaget ikke udlægges nye byvækstområder i umiddel-
bar tilknytning til statsvejene. 
 
Bemærkning 

Vejdirektoratet gør opmærksom på, at der i rammebestemmelserne for det nuværende erhvervs-
område 1.E2.13 og nye boligområde Tvebjerg, der er del af boligområde Hans Egedes Vej og 
Tvebjerg ikke har bestemmelser om fremtidig vejbetjening. Begge områder grænser til statsvejen 
Aggersundvej og rundkørslen mellem Aggersundvej/Roldvej (omfartsvejen). 
 
I forbindelse med den kommende lokalplanlægning for det nye erhvervsområde indgår vi gerne i en 
dialog om bl.a. den fremtidige vejbetjening af området og gerne forud et egentligt lokalplanforslag 
offentliggøres. 
 
Støj 
Kommuneplanforslagets afsnit Støj vedrører støjkilder i kommunen, herunder trafikstøj. 
 
Vejdirektoratet har noteret sig, at en del af boligområdet 1.B.9 - Boligområde Hans Egedes Vej og 
Tvebjerg er omfattet af støjkonsekvensområde for landeveje (Aggersundvej). 
 
Bemærkning 

Såfremt Vesthimmerlands Kommune måtte planlægge for ny støjfølsom arealanvendelse i områder 
nær eksisterende støjbelastede statsveje, bemærker Vejdirektoratet, at eventuelle krav om støj-
dæmpning i henhold til lovgivning, lokalplan eller andre bestemmelser er Vejdirektoratet – som 
vejmyndighed for statsvejene – uvedkommende.  
 
Vejdirektoratet gør i samme forbindelse opmærksom på Miljøstyrelsens støjvejledning fra 2007, 
hvor det fremgår, at der bør planlægges ud fra en fremtidig trafiksituation – sædvanligvis med en 
planlægningshorisont på 10 år, idet der både bør tages hensyn til den generelle trafikudvikling og til 
udviklingen som følge af konkrete trafikskabende projekter i området. Ved planlægningen bør der 
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desuden tages behørig højde for udlæg af areal til afskærmende foranstaltninger i forhold til støj og 
vibrationer. 
 
Skovrejsning 
Kommuneplanforslagets retningslinjer 4.2.1 – 4.2.2 vedrører skovrejsning i kommunen. 
 
Vejdirektoratet har noteret sig, at der i retningslinje 4.2.1 med tilhørende kort er udlagt en række 
skovrejsningsområder på naboarealer til statsvej. 
 
Bemærkning 

Vejdirektoratet gør i forbindelse med skovrejsning i områder op til statslige vejarealer opmærksom 
på, at organiseret skovrejsning er omfattet af vejlovens vejbyggelinjebestemmelser. Det forudsæt-
ter derfor tilladelse i henhold til vejlovens § 40, såfremt der ønskes skovrejsning indenfor det vej-
byggelinjepålagte areal. Hvorvidt der vil kunne rejses skov indenfor statsvejens vejbyggelinjeareal, 
beror på en konkret vurdering og forudsætter, at der fremsendes en konkret ansøgning herom til 
Vejdirektoratet. 
 
Vejdirektoratet har ikke yderligere bemærkninger til Vesthimmerlands Kommunes forslag til Kom-
muneplan 2021-2033.  
 
Afsluttende bemærkninger 
Såfremt ovennævnte bemærkninger giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede sagsbehand-
ler kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2040 eller på e-mail pkha@vd.dk. 
 
Venlig hilsen 

 
Pernille Korgaard Hansen 
Landinspektør 
 
Kopi af denne skrivelse er sendt til: 
• Bolig- og Planstyrelsen pr. e-mail til morhei@erst.dk og planloven@erst.dk 
 

mailto:pkha@vd.dk
mailto:planloven@erst.dk
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Vindmøller Bjørnstrup

Dato: 01-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Ole Larsen
Adresse: Doverhøjvej 12, Gundersted
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 21742157
Email: doverhoej@mail.dk

Høringssvar

Jeg anmoder kraftigt om at vindmølleområde 301, Bjørnstrup permanent tages ud af kommunalplanen pga. manglende
lokal opbakning.



Høringssvar: 199

Nej tak til Vindmølleprojekt Bjørnstrup

Dato: 05-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Inger V. Frey
Adresse: Vester Skivumvej 25, Skivum
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 40502330
Email: 7913frey@gmail.com

Høringssvar

Vi ønsker atter engang at gøre opmærksom på, at Vindmølleprojektet i Bjørnstrup er uønsket. Dette bedes derfor helt
fjernet fra kommuneplanen. For nu og for altid. Henviser desuden til høringssvar fra efteråret 2020 og fra sensommer
2021. Mvh Inger Frey



Høringssvar: 201

Møller i Bjørnstrup

Dato: 09-10-2021
Kategori:  
Sekundær kategori: Tilføjelse til høringssvar fra samme
borger

Navn: Ane Marie Bagger
Adresse: Saltgårdvej 1/Jernbanegade 1B
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 61286693
Email: anemariebagger@gmail.com

Høringssvar

Jeg har nævnt det mange gange i mine høringssvar med andre ord. Vi vil ikke have møller højere end Lillebæltsbroens
pyloneri baghaven.  Så stop dog! ‼ ‼  Fat det dog‼ ‼  STOP NU Ane -Marie Bagger



Høringssvar: 203

Nej tak til vindmøller i Bjørnstrup

Dato: 10-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Joan jakobsen
Adresse: Gunderstedvej 13
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 24210425
Email: brian.jakobsen@aars.dk

Høringssvar

Eller helt kort! NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP VI ANMODER KRAFTIG OM AT VINDMØLLE OMRÅDE 301
Bjørnstrup UDTAGES AF KOMMUNALPLANEN PERMANENT!



Høringssvar: 204

Vindmølle område 301

Dato: 11-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Jane Kærsgaard Nielsen
Adresse: borupvej 18
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 29282386
Email: molholm.1962@gmail.com

Høringssvar

Jeg ønsker at vindmølle området 301 udtages af kommuneplanen. Da der mangler lokal opbakning og fra Gundersted
Kirke



Høringssvar: 205

Kommuneplan 2021-2033

Dato: 13-10-2021
Kategori:  
5.4 Kulturarv
Sekundær kategori: Kirkeomgivelser

Navn: Viborg Stift
Adresse: Domkirkestræde 1
Postnr.: 8800
By: Viborg
Tlf: 86620911
Email: kmvib@km.dk

Høringssvar

Se venligst vedlagte fil
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Viborg Stift 
Domkirkestræde 1 
8800 Viborg 
Att.: Anne Brøndum Breinhild 
 
 

  

Vesthimmerlands Kommune 
Viborg Stift 

  

Deres ref.: STPR F2: 1538662  Aarhus den 17. september 2021 
 
 
 

  

Vedr. Forslag til kommuneplan 2021-2033 
 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 9. september 2021 fremsendt forslag til Kommuneplan 2021-2033 
for Vesthimmerlands Kommune.  
 
Nedenstående bemærkninger har en overordnet karakter, hvilket skal ses i relation til det omfattende materiale 
”kommuneplan 2021-2033” udgør. Det anbefales fremadrettet at inddrage Stiftet i den nærmere planlægning af 
de specifikke områder, der kan påvirke oplevelsen af kirkerne i byen, landsbyen såvel som i landskabet.  
 
Derfor anbefales det, at der i den fremtidige planlægning af specifik bebyggelse og udarbejdning af lokalplaner 
i områder nær kirker, udarbejdes visualiseringer i flere vinkler og fra lang afstand, for at sikre, at eventuel ny 
bebyggelse ikke visuelt vil komme til at dominere kirkerne. Ligeledes anbefales det at rette opmærksomhed på 
kirkernes særlige status som en relativt fritliggende og højtliggende bygninger historisk set i landsbyerne.  
 
Jeg kan tilslutte mig kommuneplanens ”Retningslinjer for kulturarv” s. 286, pkt. 5.4.4.  
”Det skal i planlægningen og administrationen sikres, at hensynet til kirkernes fremtræden varetages. Alle kirker 
i det åbne land er omfattet af retningslinjerne.”  
 
Samt 5.4.5:  
”Inden for nær- og fjernbeskyttelseszoner omkring kirkerne kan der ikke opføres bygninger, tekniske anlæg mv., 
medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og (lands)bymiljøet 
er herved tilsidesættes.”  
 
I den forbindelse vil jeg henlede opmærksomheden på, at der kan være områder uden for beskyttelsesområder, 
som kan have indvirkning på ind- og udsyn til kirkerne, hvilket der også bør tages hensyn til. 
 
Jeg ser frem til at modtage lokalplansforslag vedrørende bebyggelse, der kan have indvirkning på ind- og udsyn 
til kirkerne eller anden miljømæssig påvirkning.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S 
 
 
 
Cecillie Riis Christiansen, Arkitekt MAA 
f/Mette Viuf Larsen, Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør 
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Viborg, den 13. oktober 2021 
Akt nr. 1584826 
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Til Vesthimmerlands kommune 
 
 
 
 
 
 
Bemærkninger til kommuneplan 2021-2033 – Vesthimmerlands kommune 
 
 
Viborg Stift har modtaget forslag til kommuneplan gældende for Vesthimmerlands kommune i 
perioden 2021-2033. 
  
Det er Viborg Stifts opgave, i henhold til den kirkelige lovgivning, at varetage et tilsyn samt sikre en 
beskyttelse af kirkens nærmeste omgivelser mod skæmmende bebyggelse og lignende. Dette 
følger blandt andet af § 1 i lovbekendtgørelse nr. 1156 om folkekirkens kirkebygninger og 
kirkegårde samt § 29 i bekendtgørelse nr. 1172 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.  
 
Viborg Stift har gennemgået kommuneplanen, med henblik på at vurdere, hvorvidt de ønskede 
tiltag vil være en ulempe i forhold til Vesthimmerlands kommunes kirker og deres omgivelser.  
 
Da den fremsendte forslag til kommuneplan er en overordnet plan, der udstikker retningen for 
Vesthimmerlands kommunes udvikling i de kommende 12 år, er planen karakteriseret ved ikke at 
være særlig konkret. Dette gør det vanskeligt, i detaljer, at forholde sig til de enkelte områders 
udvikling, i forhold til påvirkningen af de omkringliggende kirker.  
 
Viborg Stift forbeholder sig dermed retten til, på et senere tidspunkt, at rette henvendelse, når der 
foreligger et mere detaljeret planforslag. 
 
Når Vesthimmerlands kommune i den kommende planlægning for kommunen udarbejder 
planforslag, vil det være hensigtsmæssigt at inddrage Viborg Stift tidligt i processen. Dette vil være 
med til at sikre, at eventuelle bemærkninger, som stiftet måtte have i forbindelse med et 
kommende planforslag, kommer til kommunens kendskab, på et tidligt tidspunkt i processen.  
 
Ligeledes er det vigtigt, at når der udarbejdes visualiseringer, fx i forbindelse med 
vindmølleprojekter, at der udarbejdes visualiseringer, der viser samspillet mellem kirkerne og de 
planlagte vindmøller. Det er her vigtigt, at visualiseringsbillederne viser kirkerne og møller ved 
siden af hinanden og møllerne henholdsvis foran og bagved kirkerne.  
 
Ligesom ved nærmere planlægning af specifik bebyggelse og udarbejdning af lokalplaner i områder 
nær kirker anbefales det, at der fremadrettet udarbejdes visualiseringer i flere vinkler og fra lang 
afstand, for at sikre, at eventuel ny bebyggelse ikke visuelt vil komme til at dominere kirkerne. 
Ligeledes anbefales det at rette opmærksomhed på kirkernes særlige status som en relativt 
fritliggende og højtliggende bygninger historisk set i landsbyerne.  
 
Det er også vigtigt for Viborg stift, at Vesthimmerlands kommune har fokus på at højden af de 
anlæg, der planlægges for, har stor betydning for, hvilke kirker, der bliver berørt. Det er vigtigt at 
have fokus på, at fx vindmølleanlæg kan ses over store afstande og dermed kan påvirke kirker 
over store afstande. 
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Viborg Stift forbeholder sig, som tidligere nævnt, retten til at komme med yderligere bemærkninger, 
samt eventuelle indsigelser, når der udarbejdes mere detaljerede planforslag, som vil have 
betydning for kommunens kirker. 
 
Viborg Stift har til brug for sagen indhentet en udtalelse fra vores konsulent, den kgl. 
bygningsinspektør, som er vedlagt dette brev. Viborg Stift kan i det hele henholde sig til 
bemærkningerne i udtalelsen.  
 

 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Anne Breinhild 
stiftsfuldmægtig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Høringssvar: 206

Vindmøller

Dato: 15-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Thomas Gregersen
Adresse: Vestervang 3
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf:
Email: ci.garen@hotmail.com

Høringssvar

Jeg ser meget gerne vindmølleområde-301 udtaget af kommunenplanen,vi skulle i Vesthimmerland arbejde noget mere
målrettet imod et projekt der ikke er til så stor en belastning for de små bysamfund..



Høringssvar: 207

Kommuneplan 2021-2033

Dato: 18-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Ulrik Mark Jensen
Adresse: Gunderstedvej 29, Gundersted
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 23476419
Email: ulrikjensen@hotmail.com

Høringssvar

Kære Byråd Det skal hermed kraftig henstilles til at der ienergiområde under lokalplan 301 i forslag til Kommuneplanen for
2021-2033 helt og aldeles lukkes for muligheden til at opstille vindmøller overhovedet i fremtiden. Det begrundes med den
store folkelig modstand der er og har været til det seneste forslag om at opsætte nye stor kæmpevindmøller på 150 meter.
Der henlede endvidere til den rapport kommunen selv har fået udarbejdet i 2017, hvori det bemærkes at skulle der
opsættes møller skulle det ske i en øst-vestgående linjeføring. Dette med baggrund i at det ellers vil konflikte med andre
naturbevaringsværdige områder. Yderligere er området allerede inddraget til solenergi som meget bedre kunne udvides, i
det råstof indvindingsområde der er lige ved siden af det nuværende solenergipark. Hertil har Viborg stift også indgivet
bekymring allerede i 2017, hvor det bemærkes at området er problematisk som vindmølle område. Hertil har Viborg Stift
og Kirkeministeriet indgivet indsigelse med opsættende virkning i det seneste projekt. Lad området være en naturskøn
perle i tilknytning til Natura 2000 område Navnsø samt de Himmerlandske heder. Og ikke mindst bevar de små
lokalsamfund i området og sæt borgerne først. Mvh Ulrik Mark Jensen



Høringssvar: 208

Vindmølleplanlægning - område ved Malle

Dato: 19-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Vollesbak Vindmøllelaug - Bjarne Christoffersen og
Martin Riisgaard-Jensen
Adresse: Gatten Møllevej 50
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf: +4598677050
Email: mrj@skov.dk

Høringssvar

Se venligst vedhæftede



19. oktober 2021 

Høringssvar angående kommuneplan 2021  

Vi kan se i lokalpressen, at der er argumentation for at udtage det planlagte vindmølleområde ved Malle af 

kommuneplanen. 

Vi mener, at der er flere grunde til at området forbliver i kommuneplanen. 

• Vi – Vollesbak Vindmøllelaug - har dokumenteret, at der kan opføres 3 eller 4 vindmøller i området 

ved Malle, en opstilling af vindmøller, der overholder alle lovgivningsmæssige krav og overholder alle 

generelle retningslinjer defineret i kommuneplanen, herunder at der saneres uheldigt placerede 

vindmøller 

• Vi kan observere, at hovedparten af den konservative gruppe har skiftet holdning fra afstemningen 

om Malle-projektet til afstemningen om et planmæssigt tilsvarende projekt ved Bjørnstrup. Følgende 

politikere har ændret standpunkt fra beslutningen den 19. december 2019 vedrørende 

projektområde Malle til beslutningen vedrørende projektområde Bjørnstrup den 18. februar 2021: 

Henrik Dalgaard (K), Pia Buus Pinstrup (K), Svend Jørgensen (K) Per Nyborg (K) og Signe Nøhr (K) 

(undlod at stemme men stemte for projektet under økonomiudvalgets behandling af sagen), Palle 

Jensen (S) og Anders Kjær Kristensen (S). Som det fremgår, er det byrådsmedlemmerne fra Det 

Konservative Folkeparti, der har fået flertallet til at tippe. Derfor er det relevant at læse 

nedenstående artikel fra det lokale net-medie: Lokalt Indblik, hvor den konservative Signe Nøhr 

udtaler, at den konservative modstand mod projektet ved Malle var baseret på en usandhed om at 

el-produktionen fra vindmøller i Vesthimmerland langt overgik forbruget af el i Vesthimmerland (en 

løgn, som var konstrueret og udbredt til politikerne af den folkelige modstandsgruppe). Følgende er 

et link til og et citat fra artiklen: 

Flertal i splittet byråd sagde ja til HOFOR's mølleplaner i Vesthimmerland - lokaltindblik.dk 

”Èn af dem, der stemte imod i Malle er De Konservatives bogmesterkandidat Signe Nøhr, som i går 

valgte ikke at stemme imod projektet i Bjørnstrup.  

- For mig er der den store forskel, at byrådet på daværende tidspunkt var blevet oplyst, at vi i 

Vesthimmerland allerede producerede grøn strøm til flere end de hustande, der er i Vesthimmerland. 

Det har så senere hen vist sig ikke at være rigtigt, tværtimod er vi stadig et stykke fra målet. Vi har et 

ansvar, det har vi som forbrugere men også som samfundsborgere. Klimaforandringer er en 

kendsgerning, og det er os mennesker, der med vores måde at leve på har bidraget til den situation, 

vi er i dag. 

Jeg har ingen ambitioner om, at Vesthimmerlands Kommune skal lægge jord til hovedstadens eller 

regeringens klimaaflad, men vi har selvfølgelig også et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling, 

i hvert fald for vores egne borgere. Så derfor bliver vi nødt til at forholde os til, hvordan vi kan bidrage 

til grøn omstilling, men det skal være på en måde, hvor vi stadig kan leve her, siger Signe Nøhr.” 

• Det er uanstændigt, ulogisk, uetisk og imod kommunes økonomiske interesser, at et lokalt initiativ 

tilsidesættes, mens et tilsvarende HOFOR-projekt opprioriteres. Vi har lidt et for os betydeligt 

økonomisk tab ved at skabe det aftalemæssige grundlag for projektet i Malle i tiltro til at 

kommunalbestyrelsen ville opfylde deres forpligtigelser i henhold til planloven om at fremme 

gennemførelse af kommuneplanen herunder fremme, at der kunne opføres de planlagte vindmøller 

ved Malle.  

http://www.lokaltindblik.dk/lokalnyheder/flertal-i-splittet-byraad-sagde-ja-til-hofors-moel.aspx


En ny kommunalbestyrelse bør have mulighed for at tage en bedre beslutning, når den tiltræder.  

Med venlig hilsen 

Vollesbak Vindmøllelaug 

Bjarne Christoffersen 

Martin Riisgaard-Jensen 



Høringssvar: 212

Indsigelse, område 2.R.8 Rekreativt område

Dato: 21-10-2021
Kategori:  
Kommuneplanrammer
Sekundær kategori: Løgstør

Navn: Erling Mikkelsen
Adresse: Elmevænget 24
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf: 23490660
Email: erlingmikkelsen@gmail.com

Høringssvar

Jeg gør hermed indsigelse mod, at der gives tilladelse til, at der på ovennævnte område kan opstilles en antenne/mast på
op til 100 m højde. Jfr. Kommuneplanforslaget. Det giver ikke mening, når arealet er udlagt til rekreativt område. Samtidig
vil det genere nuværende beboere i området og også de kommende beboere, der kommer på nuværende fodboldbaner,
når området udstykkes til byggegrunde. På vegne af: Elmevænget 22 Elmevænget 23 Elmevænget 24`



Høringssvar: 213

Høringssvar til Vesthimmerlands Kommuneplan 2021-2023 -
Energinet Gas TSO

Dato: 21-10-2021
Kategori:  
Sekundær kategori:

Navn: Peter Bartholomæussen
Adresse: Mosevej 3
Postnr.: 6040
By: Egtved
Tlf: 20102169
Email: pml@energinet.dk

Høringssvar

Se vedhæftede fil
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Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
DK-7000 Fredericia 
 
+45 70 10 22 44 
info@energinet.dk  
CVR-nr. 39 31 50 84 

Dato: 
21. oktober 2021 
 
Forfatter: 
PML 
 

  
Vesthimmerlands Kommune 
Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
 
Uploadet på høringsportal 

KOMMENTARER TIL KOMMUNEPLAN 2021 – 
2033 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 
 
Energinet ejer og driver den overordnede infrastruktur - transmissionssystemerne - for el og 
naturgas i Danmark. Dette høringssvar fra Energinet relaterer sig udelukkende til Energinets 
infrastruktur til naturgastransmission, der er enten idriftsat, under anlæg eller i planlægnings-
fasen. Høringssvaret gives som led i Energinets rolle overfor Arbejdstilsynet og Energistyrelsen 
at varetage og opretholde gældende sikkerhedsbestemmelser omkring naturgastransmission. 
 
For spørgsmål og evt. høringssvar vedrørende Energinets el-infrastruktur henviser vi til Energi-
net Eltransmissions sekretariat, der varetager relationer til 3. parter, disse kan kontaktes på: 
3.parter@energinet.dk. 
 
I Vesthimmerlands Kommune har Energinet transmissions-
ledningen Ll.Torup-Aalborg, som er beliggende som vist i je-
res kortgrundlag. Der kan med fordel suppleres med en 
2x200m zone (Class-location zone), hvor indenfor Energinet 
er høringspart på alle lokalplanforslag og zonelovsansøgnin-
ger i medfør af CIR 183 af 26/11/1984 
(https://www.retsinformation.dk/eli/mt/1984/183)  
Denne zone kan således anvendes til konfliktsøgning for 
kommunens medarbejdere. 
 
I kommuneplanens retningslinjer 2.1.1 for Varmeforsyning ses ikke at indeholde specifikke ret-
ningslinjer med hensyn til Energinets transmissionsledning Ll.Torup-Aalborg. Energinet vil der-
for anbefale, at følgende indskrives i retningslinjerne: 
I en zone på 2x200 meters bredde omkring naturgastransmissionsledningen, må der iht. CIR 
183 af 26/11/1984, ikke ske aktiviteter eller foretages dispositioner, som kan true leveringssik-
kerheden for naturgas og Energinet er høringspart på aktiviteter i denne zone.  
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1.  Generelle bestemmelser omkring gastransmissionsledningerne 
1.1 Tinglyste rettigheder  

Omkring alle gastransmissionsledninger for naturgas er der tinglyst servitut med fuld tilstede-
værelsesret. Af servitutten fremgår blandt andet, at der i et 40 meter bredt bælte centreret 
omkring ledningsmidten, ikke må opføres bygninger beregnet til ophold for mennesker – det 
være sig beboelse, erhverv m.m. Opførelse af øvrige bygninger kræver ledningsejerens accept. 
 
1.2 Restriktioner i forhold til fysisk planlægning 

Omkring alle transmissionsledninger for naturgas, er der i henhold til Planstyrelsens cirkulære 
nr. 183 af 26.11.1984, fastlagt en observationszone (class-location zone) i et 400 meter bredt 
bælte centreret omkring ledningsmidten. Cirkulæret regulerer fysisk planlægning for ændrede 
anvendelser af arealer og bygninger i gastransmissionsledningernes nærhed. Cirkulæret henvi-
ser til sikkerhedsbestemmelser omkring naturgasanlæg, der i sin seneste form består af Be-
kendtgørelse nr. 1988 af 09.12.2020, med Arbejdstilsynets tillægsbestemmelser F.0.1 fra 2001. 
 
De enkelte kommuner skal i denne observationszone sikre, at udviklingen reguleres, så der ta-
ges hensyn til eksisterende gastransmissionsledninger og at gældende sikkerhedsbestemmel-
ser overholdes. 
 
Transmissionsledningerne er dimensioneret og projekteret i forhold til bl.a. befolkningstæthed 
og den fremtidige arealanvendelse, der var kendt på tidspunktet for ledningens anlæggelse. 
Ændring af disse forudsætninger gennem fysisk planlægning kan medføre eventuelle konstruk-
tionsmæssige ændringer på ledningerne og dermed have væsentlige økonomiske konsekven-
ser for opretholdelse af gastransmissionsnettet. En faktor der tages i betragtning ved dimensi-
oneringen af transmissionsledningen er begrebet class-location. 
 
1.2.1 Class-location 

Gastransmissionsnettet for naturgas i Danmark er dimensioneret efter den amerikanske norm 
ASME-Guide (i dag GPTC-guiden) med Arbejdstilsynets danske tillægsbestemmelser. Denne 
norm stiller krav til gasledningens designfaktor (godstykkelse og trykprøvning) i forhold til skif-
tende befolkningskoncentration og personophold i ledningens nærhed. Arealerne omkring gas-
ledningen bliver således opdelt i forskellige klasser (class-locations). 
 
Nedenfor er kort redegjort for opdelingen af befolkningstætheden i de berørte class-locations. 
En class-location enhed er et areal på 400x1600m placeret i længderetningen omkring trans-
missionsledningens midte. 
 

Class-location 1 er enhver class-location enhed, der har mindre end 10 bygninger/lejligheder 
til ophold for mennesker og hvor der i en afstand af min. 90m fra gasledningen, ikke er velind-
rettede områder eller bygninger med plads til mere end 20 personer. 
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Class-location 2 er enhver class-location enhed der har mellem 10 og 46 bygninger/lejlighe-
der til ophold for mennesker og hvor der i en afstand af min. 90m fra gasledningen, ikke er vel-
indrettede områder eller bygninger med plads til mere end 20 personer. 
 

Class-location 3 er enhver class-location enhed som har flere end 46 bygninger til ophold for 
mennesker eller: 

 Et areal, hvor transmissionsledningen ligger inden for en afstand af 90m fra en af føl-
gende: 

o Bygninger, som benyttes af 20 personer eller derover ved normalt brug 
o Et mindre velindrettet udendørs område, som ved normalt brug benyttes af 

20 eller flere personer – f.eks. legeplads, idrætsanlæg, udendørs teater eller 
andet offentligt samlingssted. 
 

Class-location 4 er et område, hvor bygninger med 4 eller flere etager er almindeligt fore-
kommende. 

Class location enhederne afgrænses som følger: 
o En Class location 4 slutter 200 m fra den nærmeste bygning med 4 eller flere etager 

over jorden. 
o Når en klynge af bygninger beregnet til ophold for mennesker kræver en Class loca-

tion 2 eller 3, slutter denne Class location 200 m fra den nærmeste bygning i klyngen. 
 

1.2.2 Kommuneplanrammer 

Størstedelen af de idriftsatte gastransmissionsledninger er planlagt for og dimensioneret i ca. 
1980, hvor man i planlægningsfasen har taget højde for de udviklingsplaner mht. byudvikling 
m.m., der på daværende tidspunkt var gældende. I planlægningen for den nye transmissions-
ledning ”Baltic Pipe” i 2018-2020 er der ligeledes taget hensyn til de på tidspunktet eksiste-
rende kommuneplanrammer og i høj grad også perspektivplaner i samarbejde med de respek-
tive kommuner. Ændring af disse forudsætninger kan have væsentlige økonomiske konsekven-
ser for opretholdelse af et gastransmissionsnet, der lever op til gældende retningslinjer og sik-
kerhedsbestemmelser for naturgas. 
 
Ved udlægning af nye kommuneplanrammer skal planmyndigheden være opmærksom på, at 
man som kommune ikke forpligter sig til at arbejde hen mod en udvikling, som kan vise sig van-
skelig/umulig grundet tilstedeværelsen af et gastransmissionsanlæg, der ikke er dimensioneret 
til den foreslåede udbygning. Energinet foreslår derfor, at man benytter sig af de WMS/WFS 
services som Energinet udstiller, og som viser de interesseområder, der er omkring gastrans-
missionsledninger i drifts-, anlægs-, eller planlægningsfasen og i øvrigt søger råd og vejledning 
hos Energinet omkring konsekvenserne af udlæg af nye kommuneplanrammer inden for class-
location zonen.  
 
Sidst i denne skrivelse er der anvist stier til WMS/WFS services til brug i kommunens digitale 
kortviser. 
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1.2.3 Lokalplaner 

I henhold til cirkulære nr. 183 skal kommunerne i høringsperioden underrette Energinet om 
lokalplansforslag, der åbner mulighed for ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger 
og arealer indenfor class-location zonen for gastransmission. Energistyrelsen har derefter mu-
lighed for at gøre en indsigelse på statens vegne overfor lokalplaner, der er i strid med sikker-
hedsbestemmelserne. På den baggrund opfordrer Energinet til, at vi bliver inddraget i mod-
ningsfasen for lokalplanerne, således vi kan sikre, at der ikke offentliggøres lokalplansforslag, 
som resulterer i en statslig indsigelse grundet transmissionsledningernes tilstedeværelse. 
 
1.2.4 Risikovurdering af planer 

Lokalplaner til industri, erhverv, institutioner, boliger m.m. inden for class-location zonen, kræ-
ver separat vurdering og kvantitativ risikovurdering på baggrund af aktuelt og forventet per-
sonophold. Energinet gennemfører kvantitative risikovurderinger på planer efter risikohåndbo-
gens og risikobekendtgørelsens retningslinjer for at sikre, at de acceptable risikoforhold ikke 
overskrides i transmissionsledningernes nærhed. 
 
1.3 Mindsteafstand til ny bebyggelse 

Afstanden til bygninger til ophold for mennesker skal være størst mulig og som minimum over-
holde bestemmelserne i A.T. Vejledning F.0.1 af juli 2001 som tilføjelse til GPTC guidens 
§192.5. Mindsteafstand mellem transmissionsledningen og bygninger beregnet til ophold for 
mennesker bestemmes ud fra bl.a. ledningens diameter, tryk og sikkerhedsklasse på det kon-
krete sted. Bemærk at Class location bestemmelserne ovenfor som regulerer antallet af byg-
ninger til ophold for mennesker altid skal tages i betragtning ud til 200 meters afstand fra led-
ningsmidten.  
 
Mindsteafstand til bygninger beregnet for ophold til mennesker omkring transmissionslednin-
gen Ll.Torup-Aalborg i Vesthimmerlands Kommune vil være 31 meter, idet hele ledningsstræk-
ket gennem kommunen betegnes som class-location 1. 
 
1.4 Udvikling i landzone 

I henhold til cirkulære nr. 183 skal kommunerne tage de samfundsøkonomiske konsekvenser i 
betragtning og sikre, at der ikke tillades udbygning og ændret arealanvendelse i strid med 
drifts- og sikkerhedsbestemmelserne for transmissionsledningerne. Det økonomiske ansvar for 
eventuelle konstruktionsmæssige ændringer på ledningerne ligger herefter implicit hos kom-
munerne. 
 
Energinet vil derfor klart anbefale, at kommunen kontakter Energinet vedrørende alle forhold i 
observationszonen omkring gastransmissionsledningerne, der kræver tilladelse efter særlovgiv-
ning – f.eks. byggetilladelse, landzonetilladelse, miljøgodkendelse m.v. Eksempelvis kan bygge-
tilladelser jf. lempelserne i planlovens §36 og §37 m.v. medføre, at der kan komme betragte-
lige økonomiske konsekvenser som følge af en udstedt tilladelse i strid med sikkerhedsbestem-
melserne omkring transmissionsledningerne. 
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1.5 Øvrige publikationer 

Vi henviser i øvrigt til Erhvervsstyrelsens publikation: ”Oversigt over nationale interesser i kom-
muneplanlægning” fra 2018 og særligt afsnit 4.2.2 og 4.2.10 vedrørende naturgastransmissi-
onsanlæg på land.  
 
1.6 Opsummering 

Det er Energinets opfattelse, at cirkulære nr. 183 binder kommunerne til at sikre, at der ikke 
arealudvikles og gives tilladelser til ændret anvendelse af arealer og bygningsmasse, der kan 
være i strid med tilstedeværelsen af gastransmissionsledningerne. Som cirkulæret anfører, kan 
det være forbundet med meget store samfundsøkonomiske omkostninger at skulle udføre 
konstruktionsmæssige ændringer af gastransmissionsledningen, så de gældende sikkerhedsbe-
stemmelser kan opretholdes grundet den ændrede anvendelse af bygninger og arealer inden 
for class-location zonen/observationszonen. Disse omkostninger kan i sidste ende blive pålagt 
kommunerne, hvis der udbygges i strid med sikkerhedsbestemmelserne omkring driften af na-
turgasanlæggene. 
 
Energinet står altid klar med råd og vejledning af kommunen omkring mulighederne for og 
konsekvenserne af udbygning og udvikling inden for class-location zonen og ved eventuel afkla-
ring af de økonomiske konsekvenser ved konstruktionsmæssige ændringer af transmissionsled-
ningerne. 
 

2. Opmærksomhedspunkter i Kommuneplan 2021 
Arealdispositioner, der berører observationszonen (Class-Location zonen på 2x200m) eller sik-
kerhedszonen (2x20 m) samt den tinglyste servitutbelagte zone for gastransmissionsledningen 
er kort beskrevet nedenfor. 
 
2.1 Skovrejsning 

Vesthimmerlands Kommune har udpeget enkelte områder henover transmissionsledningen 
som potentielle skovrejsningsområder. Energinet vil gerne inddrages i planlægningen for 
denne aktivitet, idet vi som udgangspunkt ikke kan tillade skovrejsning nærmere end 5m fra 
gastransmissionsledningen. 
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Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller behov for uddybning, står jeg naturlig-
vis til rådighed. 
 
Med venlig hilsen 

Peter Møller Bartholomæussen 
PML@energinet.dk 
Optimering og Support 
Tlf: 20 10 21 69 
 
 
Sti til WMS og WFS services – for interesseområder omkring naturgastransmissionsnettet 
 
WMS: 
https://agis.energinet.dk/server/ser-
vices/INSPIRE/XP_gas_Inspire/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQU
EST=GetCapabilities 
 
https://agis.energinet.dk/server/services/INSPIRE/XP_gas_Inspire/MapServer/WMSServer 
 
WFS: 
https://agis.energinet.dk/server/ser-
vices/INSPIRE/XP_gas_Inspire/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQU
EST=GetCapabilities 
 
https://agis.energinet.dk/server/services/INSPIRE/XP_gas_Inspire/MapServer/WMSServer 



Høringssvar: 214

Angående Vindmølleområdet i Malle som ønskes udtaget af
kommuneplanen 2021

Dato: 22-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Rikke Louise Rasmussen
Adresse: Vanstedvej 31
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf: 26508674
Email: Vansted31@gmail.com

Høringssvar

Fredag 22. okt. Vanstedvej 31, 9670 Løgstør. Vi er en børnefamilie på 5 bestående af 2 voksne og 3 børn. Vi overtog
ejendommen på vanstedvej efter min mor, for snart 15 år siden, hvor vi bor tæt på skov og fjord, i rolige omgivelser, med
ræve, fasaner, råvildt, rovfugle m.m. som kommer hel tæt på, ofte ses de i haven og på markerne omkring os. Den ro vi
har når vi kommer hjem fra skole og job, er noget vi sætter stor pris på, og en af grundene til at vi har valgt at bosætte os
netop her. Derfor er vi yderst bekymret for, om Byrådspolitikerne i Vesthimmerlands kommune holder hvad de lover. I
december 2019 blev projekt vindmøllepark i Malle skrinlagt af Byrådet i Vesthimmerlands kommune. Samtidig lovede
byrådets politikere, at Malle ville blive taget ud af kommuneplanen som vindmølleområde, det var en konsekvens af
flertallets afgørelse i byrådet "men det skete ikke" politikerne holdte ikke ord, og vi borgere i malle kan nu læse, at området
fortsat er udpeget til vindmølleområde? vi var med i byrådssalen december 2019 og overværede afstemningen, vi var alle
lettede og glade, vi følte af hele vores hjerte, at vi var blevet hørt af vores kommune, vi følte os velkommen i
Vesthimmerland, vi var en del af Vesthimmerland, netop fordi at byrådet var optaget af at varetage borgernes interesse,
der blev endda nævnt blandt partierne at man måtte se på den store folkelige modstand, som var hovedårsag til at
vindmølleparken blev stemt ned. Efterfølgende blev der ro på egnen igen, nabostridighederne har lagt sig, vi hilser igen på
hinanden og har igen fået nogle gode naboskaber, men hvor længe vare det, nu har vi jo måtte se i øjnene at Malle igen
kan blive en del af kommuneplanen 2021. Er det rimligt, at hvis man lover noget så behøver man ikke at holde ord? Og
hvis politikerne ikke får hvad de ønsker i første omgang, så får de bare lov at ønske igen og igen, indtil de får hvad de vil
have, selv om det har store konsekvenser for de borgere der er berørte af beslutningerne. Jeg er sikker på, at Inger
Nielsen fra venstre også har fået et andet forhold til møller, selv om hun stemte for mølleområdet i Malle, har måtte
erkende, at møller ikke er en særlig hyggelig nabo, siden hun stemte nej til møller i hendes eget område i Gundersted,
fordi møller ikke føre noget positivt med sig, når man skal leve dør om dør med dem. Møller fører store bekymringer med
sig: tab af ejendomsværdi/ værdiløse ejendomme, man bliver stavnsbundet til store larmende møller, lavfrekvent støj der
opleves som en konstant dyb rumlen/ en lastbil i tomgang uden for vinduet, udsigt, lysblink i hjemmet når møllevingerne
snore, støj fra møller påvirker søvnen, medfører stress, hjerte-kar-sygdomme m.m. skal man være sikker på at undgå støj
fra store møller, skal man bo i en afstand på op til 3,5 km væk, jo større møllerne er, jo større er støjniveauet. Når møllerne
er rejst, så er det slut med at låne penge i banken til forbedringer af boligen, de som har istandsat har mistet alt hvad de
har postet i boligen. Værdien i at bo i vandkants Danmark, med rolige og smukke omgivelser taber også sin værdi hvis
man har 4 kæmpe monster i baghaven, som brummer om kap med vinden, og man føler der hænger en helikopter over
hovedet og larmer, uanset hvor man er i huset. Så kan vi lige så godt leje ejendommen ud til Låsbyes venner, og fraflytte
kommunen til et sikkert sted, tæt på arbejdspladser, sygehus, uddannelsesmuligheder, offentlig trafik, skadestuer og
lægevagt. Hvis kommunen ikke kan holde ord og skabe trykhed, hvorfor så blive boende i Malle, en holdning som
desværre nok er i de fleste hjem i nabolaget. Vindmøller tiltrækker heller ikke ligefrem nye borgere, hvis man kikker efter
ny kommune og sted at bo, er det ikke de kommuner, hvor landskabet er plastret ind i vindmøller, solcelleanlæg og biogas
som lugter af døde rotter på flere kilometers afstand. Lige meget hvor man kikker hen, når man kører ind i
Vesthimmerland, får man indtrykket af, at kommunen har påtaget sig hele ansvaret af, at producerer grøn energi for resten
af Danmark, mon ikke snart nok er nok. Ellers må kommunen være dygtigere til at samle møllerne et sted, opkøbe
omkringliggende ejendomme inden for 3,5 km som er den optimale afstand til så store møller. Når man opsætter en mølle
på 150 meter, har den en levetid på 20 år og en indtjening på 100 mil, det er hvad lodsejeren kan forvente at tjene på en
mølle, så 4 møller i Malle, vil give en samlet indtjening på 400 mil, lodsejeren får mange penge i lommen, mens mange
børnefamilier i det tæt bebyggede område i Malle, med flere børn på vej, vil opleve at blive presset på deres økonomi på



grund af Møller. Hvis man skal sætte møller op, kan man af respekt for borgerne i kommunen, tilbyde at opkøbe boligerne
i området inden for en afstand på 2,5 km og de som ønsker at blive boende, kan modtage gratis strøm i møllernes levetid,
så har borgerne et valg, og har mulighed for at fraflytte til et andet sted i kommunen, eller blive med fordele, så tror jeg
heller ikke man ville møde den samme protest, for borgeren bliver ikke frarøvet en masse penge, i form af værdiløs bolig,
der ikke kan sælges eller lånes penge i pga. møller. 4 møller i Malle, vil påvirke mange mennesker og boligområder
omkring sig. Vi lavede en større opmåling i 2019, hvor vi i Malle kunne se, at de nye udstykninger i Løgstør ville blive
påvirket, samt Lendrup, Vansted, Vilsted, Løgsted Skalle og udkanten af Ranum, det er mange husstande. Kommunen har
en reklamevideo, faktisk stødte jeg på den igen, da jeg klikkede ind for at skrive hørringssvar, den hedder "Vi har en plan i
Vesthimmerland" hvor kommunen netop reklamerer med "at i Vesthimmerland skal der være plads til alle" videoen er et
rigtig godt billede af byrådets rungende nej tak til møller i Malle 2019, men ikke et godt billede af det som kan komme til at
ramme Malle, hvis byråds politikerne ikke holder deres ord, jeg syntes man skulle tage et kik på videoen, og mærke efter.
Det er ikke længe siden at Vesthimmerlands kommunen spurgte borgerne på facebooke, hvad de syntes om
affaldssorteringen i kommunen, vi står hjemme i husholdningen og vasker dåser og glas af, med vores dyrebare
drikkevand, og jeg føler min nok en smule til grin, når jeg ved, at Vesthimmerlands kommunen bortskaffer giftigt
vindmøllevinge affald til deponi på Djursland, og det man i gammeldags tale, kalder for en lodseplads, her hælder man
vinge-materiale ned i et stort sort hul i jorden, dækker det til igen. Ingen kender omfanget af hvor mange vi i dag har
liggende på deponi, men man ved ud fra beregningerne, at i løbet af de næste 20 år, vil affaldssektoren modtage op imod
100.000 ton udtjent glasfiber fra vindmøllevinger, som indeholder 70% glas og uønsket giftstoffer som fx epoxy og styren
monomer. Det interessante er at vindmølleindustrien anser ikke bortskaffelsen af vindmøller, for at være deres ansvar,
mens Investorerne er optaget af afkast og klimarigtig energi, men uden interesse i GRØN bortskaffelse, er det så
kommunen der betaler regningen? altså skatteborgerne? Skal vi ikke bare slå fast, at møllerne er pakket ind i en god
historie og grøn energivenligt papir, så investorerne kan sælge deres projekt til kommunen, og tjene milliarder, som blæser
lige ned i kassen, mens de griner af alle de mennesker, som sidder stavnsbundet i deres huse, i larm og ulykke, fordi de
ikke kunne finde en sjælden markmus i deres område der kunne rede dem fra en økonomisk ruin. Vi i Malle håber og tror
selvfølgelig, at byrådet holder ord. Og hvis i holder ord, så kan i regne med en god og positiv opbakning fra os d.16 nov.
Lad retfærdigheden sejre. Så kære byråds politikere hold jeres ord, så viser i også ungdommen, at man skal holde det
man lover. Med venlig hilsen Rikke og resten af Familien Rasmussen på Vanstedvej 31 9670 Løgstør



Høringssvar: 215

Vindmøller

Dato: 23-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Gitte Brændstrup
Adresse: Steensvej 4, Blære, 4
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 26354270
Email: gitteogleo@gmail.com

Høringssvar

Vindmøller fjernes fra kommuneplanen i hele Vesthimmerland. Her tænker jeg især på vindmølle projektet i Bjørnstrup.
Væk med det, slet det fra kommuneplanen



Høringssvar: 216

Plannummer : 205.T.1/ Plannavn: Teknisk anlæg - Flyveplads Aars

Dato: 24-10-2021
Kategori:  
2.4 Trafik og transport
Sekundær kategori: Lufthavn

Navn: Jette Nielsen
Adresse: Vester Søttrup Vej 38
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 29449287
Email: isoedernielsen@outlook.dk

Høringssvar

Jeg er fuld af anerkendelse i forhold til, at Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig regeringens klimamål og dermed gerne
vil være en grøn kommune, hvilket intentionen om Bjørnstrupmøllerne vidner om. Men er det fair, at beboere i Bjørnstrup
skal flytte fra deres hjem, så man kan fortsætte ”legen” på flyvepladsen og endda gå med tanker om udvidelse af bane,
GPS o.s.v. ? Min skuffelse er derfor stor, når den grønne hensigt ikke i øvrigt er at finde som aftryk i kommuneplanen. Vi er
alle blevet belært om, at flydrift er den største kilde til co2 udledning og anden forurening. Vesthimmerlands Kommune
driver og ejer en flyveplads, der i den grad er med til at forøge kommunens klimabelastning. Karl Sperling, forsker og PHD
i Energy Planning ved Aalborg Universitet, udtaler til medierne, at et lille privatfly udleder 7 gange så mange kul-
emissioner som et stort rutefly – altså forurener 7 gange så meget. Det synes jeg bør lede til eftertanke, da
Vesthimmerlands Flyveplads i overvejende grad benyttes af fritidsflyvere og faldskærmsspringere til leg i små privatfly. Er I
klar over, at et lille faldskærmsfly på en eftermiddag tilbagelægger 900+ km i snævre cirkler over et mindre lokalområde.
Er I klar over, at teknisk udvalg for mindre end to år siden fordoblede tilladelsen til faldskærmsflyvning. Erhvervsflyvning
foregår i begrænset omfang og trods alt kun ved take off og landing efter at have udført et samfundsnyttigt formål. Det
sidste kan jeg fint se som noget attraktivt for kommunen. Det andet, der foregår på Vesthimmerlands Flyveplads, er der
ikke meget grønt eller skønt over. Med det fokus der er på støj, er det ikke medvirkende til yderligere bosætning,
tværtimod. Hvis man virkelig ønsker at være en grøn kommune, synes jeg, at det er oplagt, at kommunen griber i egen
barm, starter ved egen virksomhed og begrænser forureningen herfra med co2, kul-emissioner, bly og ikke mindst en
infernalsk støj, der præger et i øvrigt smukt naturområde, som gerne både skulle tiltrække ny bosætning og fastholde
eksisterende beboere. Teknisk udvalgsformand skriver i den lokale avis, at han er mand for at træffe de svære
beslutninger for at sikre klimaet i fremtiden for vores børn og børnebørn. En ædel tanke, men kun ædel, når man også kan
og vil træffe de svære beslutninger i sit eget regi. Som borger bliver vi bedt om indgreb og ændringer i vores privatliv
såsom at affaldssortere, køre med bus i stedet for bil, skift af bil til el-bil, tage toget i stedet for at flyve, brændeovne skal
udskiftes, oliefyr ligeså o.s.v., vi skal ændre madvaner. Landmændene får restriktioner i forhold til, hvordan de skal drive
deres virksomhed o.s.v. Alt sammen gener, som vi skal udholde for at sikre en fremtid, hvor vi kun kan håbe på at undgå
frygtelige følger, som vi så i Tyskland og andre lande i sommeren 2021. Derfor er det svært at leve med, at på kommunens
flyveplads har folk fra alle mulige steder i landet lov til at forurene med co2, bly og andet for fuld støjudblæsning til stor
gene for både klima og borgere. I andre kommuner er støj et aktuelt tema og man gør man meget for at støjreducere for at
sikre borgervelfærd og trivsel med viden om den forskning, der viser, at støjbelastning er sygdomsfremkaldende. Det er
mit håb, at man i den kommende kommuneplan vil kunne se konkrete tiltag med hensyn til at gøre Vesthimmerlands
Flyveplads til en ren og grøn flyveplads forbeholdt Vesthimmerlands Kommunes erhvervsliv.
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Plannummer : 205.T.1 - Teknisk anlæg - Flyveplads Aars

Dato: 24-10-2021
Kategori:  
2.4 Trafik og transport
Sekundær kategori: Lufthavn

Navn: Julie Søder Nielsen
Adresse: Vester Søttrup Vej 38
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 23719004
Email: julie.soeder.nielsen@dlgmail.dk

Høringssvar

Mener Vesthimmerlands Kommune klimakampen og ambitionen om at være en grøn kommune alvorligt ? Jeg kommer
faktisk i dyb tvivl, når kommunen planlægger at udvide Vesthimmerlands Flyveplads (igen igen). Hvad skal forlængelsen af
banen bruges til? Hvem er udvidelsen egentlig for og hvad/hvem skal den gavne? Hvordan hænger ønsket om udvidelse
af Vesthimmerlands Flyveplads sammen med, at kommunen har tilsluttet sig regeringens klimamål? Og hvordan hænger
udvidelsen af Flyvepladsen sammen med, at man i kommunen arbejder med planer om at nedlægge adskillige private
hjem i Bjørnstrup i kommunens bestræbelser på at reducere CO2 udledning for at understøtte, at vi når regeringens
klimamål? Hvilken betydning får udvidelsen for øgningen af CO2 udledning fra Vesthimmerlands Kommune? Og hvor
meget CO2 udledning på leg, tant og fjas på flyvepladsen vil I som ”grøn kommune” acceptere i fremtiden? Planlægger
man at oprette kæmpe vindmøller bare for at kunne øge CO2 udledningen på Flyvepladsen? I så fald, hvor mange
vindmøller planlægger I som politikere, at vi som borgere i Vesthimmerlands Kommune skal forberede os på, skal stilles
op rundt omkring for, at f.eks. faldskærmsspringere, som ikke bor i kommunen, kan komme langvejs fra og bruge
Vesthimmerlands Flyveplads som fri legeplads? Hvordan ser byrådspolitikerne på, at fritidsflyvningen på Vesthimmerlands
Flyveplads hovedsageligt foregår med små personfly, der cirkler rundt i området uden andet formål end leg eller træning til
mere leg? Jeg oplever nemlig en flyveplads, som hovedsageligt bruges til fri leg og hobbyflyvning, hvor erhvervsflyvningen
er trådt usynligt i baggrunden. Og det er jeg ikke den eneste, der oplever. Den opfattelse deles bl.a. af Aars Avis’ redaktør
Thorkil Christensen d. 7. oktober 2020 i hans artikel ”Flyve- eller legeplads”, hvor han skriver, at den oprindelige vision for
flyvepladsen var erhvervsflyvning, men nu er blevet til ren leg og hobbyflyvning. Dertil kommer, at AAU forsker Karl
Sperling i sin forskning påpeger, at små fly forurener 7 gange mere end store fyldte rutefly (Kilde:
https://www.bt.dk/royale/prins-harry-faar-voldsom-kritik-efter-tur-i-privatfly-det-er-en-eklatant-dumhed). D. 22. august 2021
cirklede faldskærmsklubben f.eks. 756 km i vores lille område på bare en registreret flyvning fra kl. 13.04-18.56 (se
vedhæftet eksempel: bilag A og B). D. 4. september kl. 13.07- 19.01 er der registreret en flyvning i samme lille område på
915 km, hvor den har fået ekstra gas (se vedhæftede bilag C og D). Eksemplerne er mange, men I kan her se, hvordan
der på nuværende tidspunkt flyves i lokalområdet, hvilket leder videre til et andet bekymringspunkt. Nemlig de
konsekvenser, som de muligt planlagte kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup får for aktiviteterne på flyvepladsen. Jeg kan
forstå på repræsentanter for flyvepladsen, at vindmøllerne får betydning for fritidsflyvningens flyveveje. Det vil sige, at det
begrænser hobbyflyvningens og faldskærmsklubbens mulighed for, hvor meget de kan flyve i spiral og cirkle rundt i
lokalområdet. Jeg kan derfor kun frygte, at en udvidelse af flyvepladsens landingsbane plus etablering af kæmpe
vindmøller ved Bjørnstrup vil øge hobbyfly og leg over de omkringliggende landområder, og dermed også presset på bl.a.
Søttrup, som i forvejen er dybt plaget af støj fra fritidsflyvning, når der er flyvevejr. Den yderst begrænsede
erhvervsflyvning, som kun har ind- og udflyvning generer os ikke støjmæssigt. Et er flystøj, men vi må heller ikke glemme
den unødvendige blyforurening og CO2 udledning. Plus om det er rimeligt, at vi som borgere kan se frem til at betale både
for udvidelse af flyvepladsen og så (formodentligt) en ny miljøgodkendelse samtidig med, at vi må erfare, at vi ingen
indflydelse har på vilkårene, som flyvepladsen drives på, hvilke vi tidligere er blevet lovet. Hvordan kan man som
kommune bare give los og i Teknisk Udvalg i december 2019 tillade en fordobling af fritidsflyvning og CO2 forurenende
leg, imens man i den øvrige del af kommunen tilslutter sig klimakampen og en reduktion af CO2 udledning på 70%? Som
del af en gruppe på flere, der både er bekymret for klimaet, men også er voldsomt plaget af flystøj fra fritidsflyvning, så
håber jeg, at I som politikere vil tage med i jeres revurdering af kommunalplanen, hvad Vesthimmerlands Kommune skal
bruge sin flyveplads til. Har vi som kommune råd til at støtte op om rendyrket CO2 udledende leg i en tid, hvor klimaet har
brug for al den CO2 reduktion, som vi kan finde lige nu og her? En tid, hvor man lægger CO2 afgift på alt, pålægger
virksomheder at føre C02 regnskab og arbejde på at blive CO2 neutrale, beder borgere om at tage tog i stedet for fly og



bus i stedet for bil, afskaffe vores oliefyr og pejse, affaldssortere, genanvende og spare på ressourcer, nedlægger
landbrugsjord, fraflytte vores hjem i områder tiltænkt vindenergi etc. I er som politikere ikke bange for at række ind i vores
private hjem med indgreb, ekspropriering, restriktioner og påbud, som skal hjælpe i kampen for klimaet og jordens fremtid
(læs f.eks. Anders Kjærs læserbrev i Aars Avis 10.03.2021: Bilag E). I har en lavt hængende frugt i kommunens eget CO2
regnskab, som I som politikere i Vesthimmerlands Kommune har fuld eneret og bestemmelse af anvendelsen over som
både ejer og myndighed. Jeg håber derfor, at I vil vise samme mod i forhold til at se kritisk på, hvad vi som kommune kan
acceptere, at vores flyveplads bruges til. Og så kunne Kommunen, som ejer af flyvepladsen, også vælge at være det gode
eksempel på, hvordan man som ejer af en tung CO2 udledende og blyforurenende virksomhed tager både klimaet og
borgerne alvorligt. Det kunne være en start at reducere fritidsflyvningen og den frie leg med 70% fra det niveau, som det
var på, før man i december 2019 gav tilladelse til at fordoble aktiviteterne (se vedhæftede aftale om kommunalt miljøtillæg:
Bilag F). Hvis I virkelig vil grøn omstilling og tænke alternativt, så kan I anlægge et solcelleanlæg på flyvepladsen i stedet.
I har en fin grund til det. På forhånd tak.
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Kommuneplan 2021-2033

Dato: 25-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Susie Svoldgaard
Adresse: Gunderstedvej 52
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 40180103
Email: susiesvoldgaard@hotmail.dk

Høringssvar

Kære byråd Med baggrund i stor folkelig modstand ønskes lokalplansområde 301 Bjørnstrup helt fjernet fra
kommuneplanen som et muligt vindmølle område. Mvh Susie Svoldgaard



Høringssvar: 221

Malle

Dato: 26-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller 
Solceller 
Energianlæg 
Biogas
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Martin Miskov Rasmussen
Adresse: Vanstedvej 31
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf: 23900076
Email: vansted31@gmail.com

Høringssvar

Vansted D. 26 okt 2021 Vi er en familie på 5 der bor dør om dør, med det mølleområde i Malle, som så flot blev nedstemt i
dec. 2019, hvor vi fik lovning på, at det blev taget af Kommuneplanen 2021, så kan man undre sig, at vi som borgere I
kommunen igen skal slås for denne sag, der må være nogle byrådspolitikerne der har svært ved at holde ord?? Men vi ser
frem til at retfærdighed må sejre, og politikerne holder ord. Lad de politikere der holder ord, få den største sejer til valget d.
16 nov. Vi ønsker ikke Møller I Malle... Vi ønsker ikke en kommune tapetseret ind i kæmpe møller, få samlet møllerne,
rydet området, lad være med at generer borgerne, det skaber ikke ligefrem en kommune, som tiltrækker nye familier...
Ønsker i at bosætning og ikke fraflytning, så pas på de borgere I har, og gør det attraktivt for nye... Møller, biogasanlæg
der stinker på kilometers afstand og store solcelleanlæg, kastet ned i områder med mange husstande skaber ikke
bosætning eller lysten til at blive i kommunen. Med venlig hilsen Martin
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Vindmøller i Malle

Dato: 26-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Rasmus jørgensen
Adresse: Melhøjvej 24
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf:
Email: rasmus190781@hotmail.com

Høringssvar

Det er med stor forundring, at det stadig snakkes om møller i Malle, da de burde være taget ud af lokalplanen, som lovet.
Møller intet har at gøre i Malle. Eller andre steder hvor der er ejendomme nær Møller. Det er direkte det glade vanvid, at
klatte møller ud rundt omkring i lokal samfund. Dette gør kun fraflytning værre, og de huse, som bliver usælgelige, vil blive
et trækplaster for typer, som kun bliver en belastning for kommunekassen. Samtidig, er det tvivlsomt hvor meget møller
bidrager i statskassen, og til samfundet i det hele taget.. en anden ting man kan undres over, hvorfor sætter man ikke
møllerne op, langs fjorden i Aalborg. Der må blæse det samme, og der bruger fx. Siemens windpower utrolige mængder
energi, for netop at producere møller.. Ved at sætte møller, hvor forbruget er, skal transmissions ledninger ikke belastes i
samme grad. Det er egentlig påfaldende hvor få møller, der er i Aalborg kommune , i forhold til Vesthimmerland.. Der er
endelig en bedre bosætning i vilsted/vindblæs, bla. Pga. Vilsted sø, og andre gode tiltag, der har gjort området flot, og
attraktivt, Også derfor, skal møller ud af kommune planen, så unge mennesker trygt kan købe hus i området, uden
bekymring om møller. Som boligkøber i Vesthimmerland, løber man jo allerede en større risiko, end fx. Ved at købe i
Rebild kommune. Denne risiko bliver kun forværret, med flere møller/mølle planer.. det næste er, set i større perspektiv, så
er der allerede for mange møller. Hver eneste dag, bla. På Thorup sletten, er der møller der står stille, den kan endda
være 10-15 mega møller der står stille, på en dag der blæser., Og strømmen stiger, fordi der ikke er produktion nok… så
er der jo noget, som er helt galt.. Dette problem skal løses, før man ødelægger flere områder med møller.. så længe der er
møller, som står stille i blæsevejr, så er der nok..!!! Generelt, bliver der planlagt grøn omstilling, helt hovedløst.. bla.
Problemerne med lagring af strøm, er ikke løst.. hvorfor bruger man landbrugsjord til solpaneler, når bla. Siemens (som
producerer vindmøller), har 50-100 ha. Bygninger, bygget i sort, uden et eneste solpanel…. Bare i Aalborg, er der flere
100 ha. Industri bygninger, og ikke en, har solpaneler på… så der trænger meget til sund fornuft, i den grønne omstilling,
og ikke hovedløse hovsaløsninger, som at strø mega møller ud hist og her, som bla. 4 møller i Malle…



Høringssvar: 223

Kommuneplan

Dato: 27-10-2021
Kategori:  
Byudvikling
Sekundær kategori: Blære

Navn: Blære og Omegns Beboerforening c/o Robert
Sødinge
Adresse: Borupvej 8
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 21473920
Email: borupvej8@hotmail.com

Høringssvar

Det glæder os i Blære og Omegns Beboerforening at konstatere, at på byrådets møde 26/08/2021 indstiller Teknik- og
Miljøudvalg at der i perspektivarealerne skal arbejdes med blandt andet boligområde i Blære. Vi har en forhåbning om at
det i fremtiden, vil gøre det lettere for borgere der ønsker at tilflytte området at erhverve en byggegrund på en attraktiv
placering.



Høringssvar: 224

Flere boliger i Blære om omegn, NEJ TAK TIL VINDMØLLER

Dato: 27-10-2021
Kategori:  
Kommuneplanrammer 
Byudvikling
Sekundær kategori: Blære

Navn: Steffen Verlin
Adresse: Skolevænget 8,
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 28440250
Email: steffenverlin@hotmail.com

Høringssvar

23.L.1 - Blandet bolig og erhverv Blære og Blære Stationsby bør udvides så de to områder 23.L.1 og 23.L.1 udvides og
sammenlægges, da der er brug for flere byggegrunde i Blære og omegn. Der står pt. "Opførelse af ny boligbebyggelse
skal overvejende ske som huludfyldning" men der ikke nogle der har lyst til at bygge et villa/hus på en bar mark, uden at
vide om de får en nabo. Derfor bør der planlægges et nyt stort boligområde. Uden at folk er nød til at lave "huludfyldning"
da det vil tage 20 år før det sker i Blære. I skriver selv under "Landsbyerne": "Særligt i landsbyen Blære er der lokalt
arbejdet aktivt for at tiltrække nye beboere bl.a. via markedsføring og hjælp til potentielle tilflyttere med at finde den rette
beliggenhed og beboelse i landsbyen. Der er derfor et ønske fra landsbyen om, at der i den kommende planperiode
kigges ind i mulighederne for at byggemodne og udstykke enkelte byggegrunde i landsbyen." Derfor er det også
nødvendigt at et mindre område i "4.1. Jordbrug og de særligt værdifulde landbrugsområder", udtages for at der i
fremtiden kan ske boligudvikling i området Jeg forslår at man udtager område 301 ud af lokalplanen 2021-2033.
Kommunen må lave en langsigtet energi planlægning, for den grønne omstilling. I ødelægger de små bysamfund ved at
lægge øjebæ ud i landskabet. Det er stadig et nej tak til kæmpe vindmøller i Bjørnstrup herfra.
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Nyt blandet boligområde øst for Aggersundvej

Dato: 28-10-2021
Kategori:  
Kommuneplanrammer
Sekundær kategori: Aars

Navn: Kuben Management A/S
Adresse: Skibbrogade 5
Postnr.: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: asra@kubenman.dk

Høringssvar

På vegne af lodsejer fremsendes hermed ønske om, allerede nu at inddrage de viste perspektivarealer til boligformål øst
for Aggersundvej i Aars. Vi ønsker at omdanne hele ejendommen på Aggersundvej 74 til et attraktivt boligområde, der med
sin nærhed til både natur og by kan bidrage til bydannelsen i det østlige Aars.



NYT BLANDET BOLIGOMRÅDE ØST FOR AGGERSUNDVEJ
På vegne af lodsejer fremsendes hermed ønske om, allerede nu at inddrage de viste perspektivarealer til boligformål øst for 
Aggersundvej i Aars. Vi ønsker at omdanne hele ejendommen på Aggersundvej 74 til et attraktivt boligområde, der med sin nærhed til 
både natur og by kan bidrage til bydannelsen i det østlige Aars. 

Som kommunens egen befolkningsanalyse også 
peger på, ser vi et stort behov for senioregnede 
boliger i Aars. Mange seniorer ønsker at fraflytte 
parcelhuset til fordel for en mindre bolig uden ved-
ligehold og med lave energiudgifter. Samtidig øn-
sker de at fastholde de gode, lokale relationer og 
netværk – og vil derfor helst blive i nærområdet. Vi 
ønsker at skabe et boligområde med fokus på de 
nære fællesskaber og funktionelle, fælles faciliteter, 
hvor hverdagslivets aktiviteter kan foregå.

Det nye boligområde skal også henvende sig til de 
unge (børne-)familier, der som førstegangskøbere 
ikke er helt klar til det klassiske parcelhus – enten 
af økonomiske hensyn eller af praktiske. Derfor skal 
området indeholde boligtypologier som dob-
belthuse eller ”kompakt-parceller”, hvor mindre, 
fritliggende boliger er placeret på små grunde på 
400-500 m2. Boligtyperne kombinerer ønskerne 
om en overskuelig have og egne, private opholds-
arealer. 

Ud over boliger, ønsker vi desuden at give plads til 
en institution i området, som for eksempel et frip-
lejehjem, der vil kunne udnytte synergierne med 
de senioregnede boliger.

Udbygning af erhvervsområdet mellem Roldvej og 
Gl. Roldvej angiver en fremtidig udbygning af Aars 
by mod vest. Erhvervsområdet er i Kommuneplan 
2021 angivet til at fortsætte fra rundkørslen ved Ny 

Roldvej i syd og op over højderyggen. Ejendom-
men Aggersundvej 74 kommer på den måde til 
at blive klemt inde mellem den eksisterende by, 
hvilket ikke er hensigtsmæssigt for en landbrugs-
ejendom. Ved at udlægge ejendommen til bolig, 
sikres desuden, at byudviklingen efter gængse 
principper kan foregå ”indefra og ud”. 

Ved at udvide Aars øst for Aggersundvej og give 
vejstrækningen et mere bymæssigt præg, vil det 
være oplagt at sænke den tilladte hastighed på ve-
jen. I forlængelse af såvel udviklingen af boligom-
rådet som det bagvedliggende erhvervsområde, 
vil det være oplagt at kigge på, hvordan der kan 
skabes trafiksikre passager på tværs af Aggersund-
vej – og således også koble den eksisterende by 
sammen med de grønne områder i det nye bolig-
område – og videre op i erhvervsområdet.

Vi håber, at byrådet vil imødekomme vores ønske 
om at byudvikle på ejendommen og ser frem til et 
konstruktivt samarbejde med forvaltningen om at 
skabe et attraktivt byområde, der med et robust 
helhedsgreb forener bokvaliteterne med områdets 
naturmæssige og landskabelige særkender. 

Venlig hilsen

Anne Saugmann Rasmussen 
Kuben Management A/S 
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Kommuneplan 2021-2033

Dato: 28-10-2021
Kategori:  
Byudvikling
Sekundær kategori: Blære

Navn: Jeanet Frederiksen
Adresse: Oustrupvej 73
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 60487296
Email: jf@jfkontor.dk

Høringssvar

"Byg og Bo i Blære" er utrolig glade for byrådets bemærkninger til kommuneplanen 2021: "Administrationens indstilling
anbefales godkendt med følgende bemærkninger: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der i perspektivarealerne skal
arbejdes med følgende: - Bolig- og erhvervsområder i Aalestrup - Boligområde i Blære - Boligområde i Aars - øst og vest i
byen - Erhvervsområde i Aars - øst i byen Her ud over skal der indarbejdes afsnit i Kommuneplanen for arbejdet med
strategisk planlægning i landsbyerne i den kommende planperiode." "Byg og Bo i Blære" ser positivt på, at der nu skal
arbejdes med boligområde i Blære. Tendensen lige nu er, at flere og flere unge mennesker ønsker at købe nedlagte
landbrugsejendomme på steder med højt til loftet og mulighed for familien at udfolde sig. De, som sælger deres ejendom,
er ikke alle helt klar til at flytte væk fra fællesskabet og det trygge miljø, som de kender og ønsker derfor fortsat at bo i
enten noget mindre eller en form for lejebolig i lokalområdet. Vesthimmerlands Kommune ønsker at tiltrække folk fra andre
kommuner og øge befolkningstallet. Det mener vi, at vi kan hjælpe med, ved at tilbyde attraktive byggegrunde i en lille by
som Blære, med meget kort afstanden til Aars. Blære har dagpleje, vuggestue, børnehave, skole til og med 9. klasse samt
masser af aktiviteter - forenings- og idrætsliv - for alle aldre og kan derfor sagtens være et alternativ til bylivet både for
ældre og unge mennesker. At strategisk planlægning i landsbyerne i den kommende planperiode indarbejdes i
kommuneplanen ser vi meget frem til



Høringssvar: 227

Høringssvar ifm. Kommuneplan 2021-2033

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.4 Trafik og transport
Sekundær kategori: Aars FLyveplads

Navn: Lilian Hoff og Steen Kasper Pedersen
Adresse: Aggersundvej 100
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: +4523436561
Email: hoff@lite.dk

Høringssvar

Vores høringssvar til Kommuneplan 2021-2033 ses i vedhæftede dokument.



Høringssvar i forbindelse med 205.T.1 – Teknisk anlæg Flyveplads Aars 

Hermed indsendes vores kommentarer til Kommuneplan 2021 - 2033 ud fra observationer foretaget 

gennem årene, og ønsker disse vil blive inddraget og vurderet i forhold til Vesthimmerlands Flyveplads. 

Generelt lyder det meget positivt, at Vesthimmerlands Kommune har besluttet sig for at gennemføre en 

grøn omstilling. Men hvordan hænger det sammen med, at kommunen vil bevare og udvide en kommunalt 

ejet virksomhed – nemlig Vesthimmerlands Flyveplads. Vi mener, at dette aktivitetsområde bør undersøges 

nærmere – ikke mindst hvilken betydning den har ift. CO2 udledning.         

Der står i Kommuneplanen under pkt. 1.5 Særlige virksomheder og aktiviteter beskrevet: 

At formålet med retningslinjerne er, at forebygge konflikter mellem forurenende virksomheder og 

aktiviteter i forhold til omgivelserne, og der er ligeledes i Kommuneplanen indarbejdet konsekvenszoner 

omkring de særlige virksomheder og aktiviteter. 

Der er således i området omkring Vesthimmerlands Flyveplads udlagt et støjkonsekvensområde. I 

støjkonsekvensområdet kan inddragelse af nye arealer til boligformål, sommerhuse eller andre 

støjfølsomme formål ikke finde sted, jf. retningslinje 1.5.2. 

Det lyder rigtigt godt at der er viden om der foregår aktiviteter som er støjbelastende, for det er netop 

vores erfaring, vi som igennem flere år har været bosiddende i dette område, og har været udsat for 

støjbelastning, og deraf stresssymptomer, fra fritids-flyaktiviteter fra Vesthimmerlands Flyveplads, fra 

henholdsvis Faldskærmsklub og Motorflyveklub, til tider i et så stort omfang at det har været nødvendigt at 

rejse hjemmefra for at få den konstante støj på afstand. Vi kan desværre ikke gå med høreværn på det 

meste af døgnets vågne timer – som ellers er anbefalingen fra lægen – men det kan vel heller ikke være 

meningen med at bo i et samfund hvor der skal være plads til også at kunne restituere efter en travl 

hverdag. Det vil derfor være oplagt at undersøge muligheden at foretage en støj-reduktion ved kilden, til 

gavn for vi som allerede er bosat her. 

 Vi føler os netop noget til grin, i forbindelse med Faldskærmsklubben, som har fået tilladelse til dobbelt så 

meget flyvning i weekender, plus 2 valgfrie aftener - hvor der må flyves til kl. 22:00 eller til solnedgang -

enten tirsdage, onsdage eller torsdage. Tidligere skulle flyvninger stoppe kl. 19. Hvordan kan denne øgning 

af aktiviteter harmonere med en grøn omstilling hvor alle skal bidrage til fx reduktion af Co2 og støj? 

Vi må ligeledes konkludere at denne udvidelse af tilladelse forårsager meget mere CO2 udledning ifm. 

flyvning fra Vesthimmerlands Flyveplads, og denne ikke har været i tråd med den grønne omstilling som 

kommunen har tilsluttet sig – men forhåbentlig kan vi se frem til en fremtidig reduktion på dette område.  

Det skal ligeledes nævnes at der ved flyvninger anvendes blyholdigt benzin, hvilket er en belastning både 

miljømæssigt og helbredsmæssigt, og når flyaktiviteterne fra Faldskærmsklub og Motorflyveklub, er 

koncentrerede flyvninger og cirkulering af fly – i lav højde ca. hvert 5 minut i op til 2 timer i træk - hvorefter 

der kan holdes pause og gentagelse af flyvninger startes atter derefter – og dette forekommer flere dage i 

træk – så det belaster således et lille areal hvilket må betragtes at udgøre helbredsmæssige risici på sigt for 

beboere i området.  

Dette håber vi bliver analyseret og miljøvurderet, i forbindelse med Kommuneplanen, da der hér må være 

en betragtelig mængde CO2 mm. at reducere – til gavn på flere måder for vi borgere bosiddende i området 

– og ikke mindst for miljøet.  



Høringssvar: 228

Kæmpemøller i Malle

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
Energianlæg
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Tom Sørensen
Adresse: Rønbjergvej 35
Postnr.: 9681
By: Ranum
Tlf: 61751706
Email: sutosila@gmail.com

Høringssvar

Vi købte vores ejendom på Rønbjergvej 35 i 1989,fordi vi elsker fred og ro ,og den fantastiske udsigt vi har ,hvis der
kommer møller i malle ,vil begge dele være totalt ødelagt for os ,plus at vores hus vil være usælgeligt, så derfor nej tak til
møller i malle



Høringssvar: 229

Vindmøller i Malle

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Susanne Sørensen
Adresse: Rønbjergvej 35
Postnr.: 9681
By: Ranum
Tlf: 60487968
Email: sutosila@gmail.com

Høringssvar

Vi ønsker ikke møller i Malle Området skal slettes fra kommuneplanen. Så derfor NEJ TAK til vindmøller i Malle. Vi har 5
møller bag huset som vi altid kan høre vingesus fra . Skal vi så også have møller foran vil vi aldrig kunne sælge vores hus
,som vi købte i 1989 , for at bo på landet i fred og ro.



Høringssvar: 230

Vindmølleområdet i Malle

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller 
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Jens Holger Madsgaard Nielsen
Adresse: Hobrovej 148
Postnr.: 9670
By: løgstør
Tlf: 21724459
Email: holger.madsgaard@gmail.com

Høringssvar

Høringsvar Kommuneplan 2021 ÅH NEJ! ”Nu var vi lige så småt begyndt at kunne hilse på hinanden igen.” Dette var
fruens spontane udbrud, da vi blev mindet at området i Malle, der er udpeget til opsætning af vindmøller, stadig spøger i
kommuneplanen. Forløbet i 2019, hvor byrådet endte med at stemme vindmølleprojektet ned, slog den gang slemme skår
i det lokale naboskab. Det er kun naturligt, når så store privatøkonomiske interesser er på spil. Nogen kunne vinke farvel til
en milliongevinst mens andre kunne ånde lettet op over ikke at skulle se sig selv sidde stavnsbundet i en usælgelig
ejendom. Området bør én gang for alle tages af den nye kommuneplan. Det er ikke rimeligt fortsat at holde naboerne i
området ud i strakt arm i uvished. Vi vil gerne have tilflytning til Vesthimmerland. En sådan udvikling kræver blandt andet
omsættelige og kreditværdige boliger. Kære politikere! Tag nu Malle af Kommuneplanen og giv både beboere og
investorer ro til at komme videre med deres liv og deres projekter. Så lover vi til til gengæld at arbejde ihærdigt på at
genopbygge det gode naboskab, der er en af de meget vigtige forudsætninger, for at kunne udvikle området og skabe
tilflytning og udvikling. Med venlig hilsen Holger Madsgaard Nielsen Hobrovej 148 9670 Løgstør



Høringssvar: 231

Vindmøller bjørnstrup

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
Sekundær kategori: Tilføjelse til høringssvar fra samme
borger

Navn: Jørgen
Adresse: Skovvænget
Postnr.: 9240
By: Gundersted
Tlf: 22986576
Email: jorgenrise80@gmail.com

Høringssvar

Udtag vindmølleområde 301 af kommuneplanen. Der er ingen mulighed for at udvide området, ligeledes er det en fejl
placering af er energi anlæg for Københavns kommuner.



Høringssvar: 232

Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
Sekundær kategori: Tilføjelse til høringssvar fra samme
borger

Navn: Ole Vestergaard
Adresse: Lendrupvej 60
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf: 22787822
Email: arbejdschromebook@gmail.com

Høringssvar

Et stort nej tak til vindmøllerområde 301 bjørnstrup grundet de store gener for området herunder risiko for vigende
tilflytning til kommunen. Ligeledes er nuværende elnet langt fra optimalt i form af flaskehalse på aftagelse af produktionen.
Der er allerede "overproduktion" i forhold til eksisterende vindmøllebestand. Kommunen bør være mere progressiv i
relation til fokus på havvindmøller.



Høringssvar: 233

Nej tsk til vindmøllet

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori:

Navn: Alice og Per Beltoft
Adresse: Mallevej 24
Postnr.: 9681
By: Ranum
Tlf: 30714995
Email: apbeltoft@mail.dk

Høringssvar

Nej tak til vindmøller sæt dem dog på havet de skæmmer vores miljø



Høringssvar: 234

vindmølleområde 301 bjørnstrup

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Morten Laustsen
Adresse: bjerghedevej 6
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 25399826
Email: m.normann.l@hotmail.com

Høringssvar

stort nej tak til at opsætte flere vindmøller op



Høringssvar: 235

Kæmpe vindmøller

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori:

Navn: Line Lilleriis Mølgaard Madsen
Adresse: Kelddalvej 31
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 22129462
Email: lineogrosa@gmail.com

Høringssvar

Nej tak til kæmpe vindmøller. Det går ud over vores samfund



Høringssvar: 236

Nej tak til vindmøller

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori:

Navn: Per Beltoft
Adresse: Mallevej
Postnr.: 9681
By: Rsnum
Tlf: 40627532
Email: apbeltoft@mail.fk

Høringssvar

Hvad er begrundelsen for at dette skak debateres igen, er der kommet andre argumenter, nej, så vi siger stadig nej tak



Høringssvar: 237

Møller i Malle

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Emma Miskov
Adresse: Vanstedvej, Vanstedvej
Postnr.: 9670
By: 9670 løgstør
Tlf: 25748674
Email: emmamiskovrasmussen@gmail.com

Høringssvar

Hej jeg er en pige på 13 der bor i malle og jeg ønsker mig overhovedet ikke en KÆMPE mølle i min bag have. Malle er et
mega lækkert sted at bo så hvorfor sæt KÆMPE Møller op? Med venlig hilsen Emma



Høringssvar: 238

Møller i malle

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Jan Jørgensen
Adresse: Vanstedvej 3
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf: 30298783
Email: j.sporty1@hotmail.com

Høringssvar

Jeg ønsker ikke Møller i malle Hilsen Jan B.



Høringssvar: 239

Nej tak til mølleområde i Malle

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Grethe Pedersen
Adresse: Rådhusgade 10
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf: 50708481
Email: vansted31@gmail.com

Høringssvar

Jeg boede i Malle igennem mange år, og jeg ønsker ikke, at mølleområdet i Malle bliver i Kommuneplanen 2021, vil I være
venlige at fjerne området, så der kan falde ro over Malle igen. Mener det talte for sig selv i 2019. Med venlig hilsen Grethe
Pedersen Rådhusgade 10 9670 Løgstør



Høringssvar: 240

Vindmøller

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Finn D. Pedersen
Adresse: Rugmarken 3
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf: 41600842
Email: finndp@gmail.com

Høringssvar

NEJ tak til vindmøllerområde 301 bjørnstrup



Høringssvar: 241

Vindmøller

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Allan bandholst Jensen
Adresse: Evaholmvej 9
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: +4526227045
Email: allanbandholst@hotmail.com

Høringssvar

Nej tak til vindmøller i bjørnstrup ser gerne det projekt bliver udtaget af kommuneplanen



Høringssvar: 242

Malleområdet skal tages ud af kommuneplanen

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller 
Solceller 
Energianlæg 
Biogas
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Rikke Torp
Adresse: Mallevej 41
Postnr.: 9681
By: Ranum
Tlf: 22505372
Email: rtorp@hotmail.com

Høringssvar

Endnu en gang skulle vi vende og dreje vores liv. Jeg er oprindeligt fra Aalborg og har familie og venner der. Min familie vil
nemt kunne bosætte sig i Aalborg - vil vil kunne låne penge til en stor fin bolig og ikke være nervøs for, at der kommer
store vindmøller, bioanlæg eller solceller som nabo. Min mand er fra Ranum og derfor har vi bosat os her, men er i tvivl om
dette er det rigtige. Kommunen som vi bor i, viser os, at vi hele tiden skal være nervøse for, hvad der sker med vores
område. Giv os nu ro og slet Malleområdet fra kommuneplanen. Vi ønsker hverken vindmøller, bioanlæg eller solceller
som nabo. Folk omkring os er begyndt at hilse på os igen, på vores skole er forældre begyndt at lade deres børn lege med
vores. Sådan et vindmølleprojekt har skabt utrolig meget uro og nabokrig, da det handler om penge og trivsel. Jeg ønsker
ikke møller - jeg ønsker mig tryghed og mulighed for at vedligeholde min bolig og nyde familielivet og mit job i
Vesthimmerlands Kommune. Kære politikere lyt nu til os og lad os tænke på hvordan der holdes på borgerne fremfor vi
alle drager mod de større byer udenfor Vesthimmerland.



Høringssvar: 243

Vindmølleområde 301

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
Sekundær kategori: Tilføjelse til høringssvar fra samme
borger

Navn: Nils Warming
Adresse: Brusåvej 14
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 40347617
Email: nilswarming@live.dk

Høringssvar

Nej Tak! til vindmølleområde 301 Bjørnstrup



Høringssvar: 244

Vindmølle område 301 Bjørnstrup

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Jan Biagaard
Adresse: Borupvej 3
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf:
Email: janbisco@gmail.com

Høringssvar

NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP VI ANMODER KRAFTIG OM AT VINDMØLLE OMRÅDE 301 Bjørnstrup
UDTAGES AF KOMMUNALPLANEN PERMANENT!



Høringssvar: 245

Høringssvar Kommuneplan vedr. Vindmølleområde i Malle

Dato: 30-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Pia Riisgaard
Adresse: Troldbjergvej 81
Postnr.: 9681
By: Ranum
Tlf: 51162518
Email: riisgaard5@live.dk

Høringssvar

"Not in my back yard" NIMY er et nye begreb, som beskriver borgeres frustration, når kommunen vil opføre et
energianlæg, en motorvej eller et center for asylansøgere som naboer til ens hjem. Men man skal have stået i situationen
for til fulde, at forstå den frustration vi står i. Begrebet beskrives som følelsen, der opstår ved en kommende ukendt
forandring, men det er langt mere end forandringsfrygt, som har ramt os, det er angst for, om vi kan skabe et nyt hjem på
en ny geografi, når vi ved, at vores hjem skal opkøbes - men ikke kender til hvilken pris, - vil vi stå tilbage med en gæld?
Vi stiller os selv spørgsmålet, om man forsat vil have et hjem til børnene? Som borger oplever vi, at vi bliver “sat ud af
spillet”, der er jer politikere i byrådet, som kan træffe afgørelse over, hvordan resten af vores liv vil forme sig. Ved et slag
skal vi pludselig forholde os til, at vores hjem, det sted vi selv har bygget, og hvor vi har stiftet familie ikke længere kan
være vores trygge og rolige base. Hvis der skal opføres kæmpevindmøller i Malle, vil vores hjem være placeret med 600
meter til to kæmpe vindmøller. Det vil betyde, at vi skal træffe afgørelse på opkøb af vores hus og vores tre børns hjem, og
vi skal beslutte, hvor familien så skal bo. Bør vi flytte tættere på storby, og følge den tendens som de fleste i Danmark gør
for tiden? Hvorfor skal der ikke være kæmpevindmøller i Malle: - Fordi Vesthimmerland Kommune har brug for bosætning
- ikke fraflytning. Opsætning af vindmøller i vindmølleområdet i Malle kan ikke rumme 3-4 møller på stribe, derfor vil det
være en forudsætning, at vores hjem opkøbes sammen med en række af naboejendomme - med fraflytning til følge. -
Fordi byrådet ønsker det gode liv for deres borgere, men med kæmpevindmøller i Malle, vil vi i vores hjem blive påvirket af
skyggekast og støj 24 timer i døgnet. - Fordi opsætning af kæmpevindmøller påvirker trivslen og sundheden for os og for
rigtig mange familier i Malle, og i landområder og byer omkring Malle. - Fordi kæmpe vindmøller i Malle vil give støj, hvor vi
i dag tager hjem til stilhed og opladning efter en lang og travl arbejdsdag, vil vi få vindmølle støj 24 tim - Fordi vi er bange
for om påvirkning af støj vil gøre os syge, i en nylig undersøgelse har det vist sig, at påvirkning af trafikstøj har vist sig at
give demens - derfor kunne man forvente, at hvis der udføres forskning på området, vil det give samme resultat for støj
omkring kæmpe vindmøller. - Fordi det hjem vi byggede i 2014 vil miste sin værdi. Vi byggede vores hjem ud fra en tro på,
at det var her, vi skulle blive gamle. - Fordi vi allerede er omgivet af ikke mindre end 84 vindmøller - talt oppe fra Malle
Kirke. Vi hører vindmøllerne i Næsby og Vilsted tydeligt fra vores have, selv om der jo er 3-4 km i afstand. Vi bidrager i høj
grad til den grønne energi som naboer til vindmøller. - Fordi byrådet for to år siden nedstemte opsætningen af kæmpe
vindmøller i Malle, og gav os indtryk af, at vindmølleområde i Malle ville blive taget ud af kommuneplanen ved
kommuneplansrevision 21, som en naturlig konsekvens af byrådets nej til Kæmpe vindmøller i Malle. Det skete ikke. Pia
og Preben Riisgaard Troldbjergvej 81 9681 Ranum



Høringssvar: 246

Vindmøller i bjørnstrup

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Kirsten Jensen
Adresse: Skovvænget 6 gundersted
Postnr.: 9240 Nibe
By: Gundersted
Tlf:
Email: kjcj60@mail.com

Høringssvar

Nej tak til vindmøllerområde i bjørnstrup



Høringssvar: 247

Møller i Malle

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Tina og Finn Kærsgaard
Adresse: Hobrove 2
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf: 22288864
Email: ftk@hotmail.dk

Høringssvar

Kære Vesthimmerlands Kommune. Vi vil hermed gerne udtrykke vores store modstand mod mølle opsætning i Malle. For
15 år siden købte vi Toldvanggard for 367.000 dkk. En ejendom der var i forfald, men efter mange års renovering og rigtig
mange penge investeret, står ejendommen i dag til en vurdering på 1.600.000 dkk. På nuværende tidspunkt står vi
overfor, at skulle lave sidste etape af vores renovering, men med udsigt til fire møller er vi meget i tvivl om dette er
forsvarligt. Hvis planerne om opsætning af møller realiseres, vil vi have 900 meter til første mølle. Med en udsigt til 4 store
møller og de gener der følger med i form af støj og skyggekast, vil vores ejendom falde betydeligt i værdi. Møllerne bliver
det vi ser, hver gang vi går udenfor vores hoveddør. Det bliver dem vi skal kigge på når vi nyder et glas vin på terrassen.
Det bliver dem vi skal kigge på når vi færdes i vores have. Det bliver dem vi irriteres over når vi går en tur ved Vilsted Sø.
Det bliver dem vi skal leve sammen med i rigtig mange år og det vil vi ikke. Vi bliver stavnsbundet til vores ejendom, så vi
kan ikke vælge, at vi ikke vil bo sammen med 4 møller. Hvis vi skal flytte fra området bliver det med et stort tab. Hvilken
køber er der til en ejendom med 4 møller i baghaven?...... ingen…. så vi har ingen, at sælge det til. Vi er begge født og
opvokset i Vesthimmerland. Vi er blevet her og tager vores del af ansvaret for, at kommunen og vores lille lokalsamfund
eksisterer. Det vil vi gerne blive ved med, men vi vil behandles ordentlig af vore kommune og det her er ikke, at behandle
jeres borgere pænt. Lad os nu udvikle kommunen sammen i stedet for at afvikle den. Det går over vores forstand, hvorfor
et naturskønt område som Malle med sø til den ene side og fjord til den anden skal spoleres af land møller. Den landlige
idyl kommer ikke pakket ind i møller. Det har den aldrig gjort. Det er her både vi og vores turister fascineres af de åbne
vidder, fjorden, skovene og roen. Når man skal svare ja eller nej til møller i Malle, syntes vi, at i skal forestille jer, at i bor i
Malle. Ville i ønske dette for jer selv eller dem i har nærmest? Vi er ikke imod den Grønne omstilling og vi bidrager hver
dag til den herhjemme, men vi syntes landvindmøller er for gammeldags og ukreativ måde at tænke grøn energi på. Vi er
marineret i landvindmøller, stop nu for pokker. Med venlig hilsen Tina og Finn Kærsgaard



Høringssvar: 248

kommuneplanen

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Lene Kjær de Beer
Adresse: Færøvej 11
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf:
Email: l.k.debeer@hotmail.com

Høringssvar

NEJ tak til vindmøllerområde 301 bjørnstrup



Høringssvar: 249

Høringssvar

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Birthe Marie Pedersen
Adresse: Malle Kirkevej 17
Postnr.: 9681
By: Ranum
Tlf: 22462314
Email: birthe@mip.dk

Høringssvar

Høringssvar



Høringssvar: 250

Kommuneplan 2021-2033: Vindmøller i Malle, Placering 308

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Kimma Vingaard Thomsen
Adresse: Troldbjergvej 85
Postnr.: 9681
By: Ranum
Tlf: 5042 3800
Email: kvt@aeroekommune.dk

Høringssvar

Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerland har tidligere behandlet forslag fra et konsortium om placering af vindmøller ved
Malle. Flertallet i Kommunalbestyrelsen vedtog i den forbindelse at at give afslag på ansøgningen, formentlig med
baggrund i massiv modstand i lokalbefolkningen. I lyset af dette og eftersom de fremførte argumenter mod placeringen
fortsat må veje tungt, håber vi, at man i forbindelse med behandlingen af kommuneplanforslaget vil fjerne placering 308
(Malle) som mulighed. for vindmøller. Vores tidligere fremsendte høringssvar vedlægges her.



Høringssvar: 251

Kommuneplan

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Anita Riisgaard
Adresse: Troldbjergvej, 81
Postnr.: 9681
By: Ranum
Tlf: 51162519
Email: Anita5munch@gmail.com

Høringssvar

Jeg ønsker ikke vindmøller i Malle, derfor ønsker jeg, at I udtager Malle som vindmølleområde i Kommuneplanen.



Høringssvar: 252

Vindmølle område i Malle

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Anja hansen og Bjørn Christensen
Adresse: Troldbjergvej 51
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf: 61331077
Email: anjabusk@yahoo.dk

Høringssvar

Hej kære politiker Er ked af at blive holdt for nar.. I 2019 blev der stemt nej for vindmøller i Malle, hvis så der er stemt nej,
så kommer det meget bag på os her ude at området, at det stadigvæk skal være tilgængeligt i kommuneplanen?? Hvis
først der er flertal for nej, lader man så bare stedet ligge som en mulighed i fremtiden? For så er Vesthimmerlands borgers
svar her inde jo ikke rigtig taget seriøst, og hvorfor så “sige” at vi overhovedet har medbestemmelse i Vesthimmerland ?
Når vi alligevel ikke bliver hørt??? Vi skal stemme på jer som politiker og tage jer seriøst, så tænker vi at i også må tage
jeres vælgere seriøst. Så stadigvæk NEJ TAK til vindmøller i Malle og i den kommende kommuneplan. Med venlig hilsen
Anja Hansen og Bjørn Christensen



Høringssvar: 253

Vindmølle område Malle

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Kenneth Richardt Jensen
Adresse: Vanstedvej 70
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf: 22330844
Email: krj@godmail.dk

Høringssvar

Kære beslutningstagere til forestående kommuneplan. Jeg mener bestemt ikke at nærområdet til Malle Kirke og den
unikke natur skal ødelægges ved opførslen af kæmpe vindmøller. Det er alt for beboet et område, som medfører STORE
gener, som giver fraflytning og negativ bosætning for Vesthimmerlands kommune, som i forvejen kæmper med dette
problem. Vi skal bevare naturen og bruge denne herlighed, til at fremme turismen, bosætningen og arbejdspladserne
(skatteindtjeningen på disse gode borgere). Vi skal beskytte menneskerne i nærområdet og fuglelivet det er helt unikt, vhj.
genopretnings projektet Vilsted Sø, som har velsignet os med mange sjældne fuglearter, der vil blive dræbt af de store
møllevinger. Borgere i området bliver taget som GIDSLER midt i projektet, og udsat for gener på sundhed og økonomi. En
MEGET ULYKKELIG situation for rigtig mange familier i området. Dette kan ALTSÅ IKKE være en acceptabel konsekvens,
på baggrund af en ide om mulig indtjening for nogle mølle investorer. Tag området ved Malle ud af kommuneplanen - Drag
nytte af at der tidligere er blevet afstemt politisk om denne mølle-udpegning i byrådet, og området (og projektet) den gang
blev nedstemt - med meget STOR tydelighed.



Høringssvar: 254

Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Anders Martin jensen
Adresse: Brusåvej 35
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 23273764
Email: monaglargaard@gmail.com

Høringssvar

Nej tak til vindmøllerområde 301, i Bjørnstrup. Vi har allerede 3 vindmøller meget tæt på , beliggende øst for os. Når
vinden kommer fra øst , så er her rigtig meget støj fra de vindmøller. Det er en fulstændig fejlplacering af vindmøller i så
tæt et bebygget område som vi har her. Vi håber ikke det bliver en gentagelse i Bjørnstrup området. A. M. Jensen



Høringssvar: 255

Høring til kommuneplan

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Kristian Riisgaard
Adresse: Troldbjergvej 81
Postnr.: 9681
By: Ranum
Tlf:
Email: Kristianmr3000@gmail.com

Høringssvar

Jeg ønsker ikke kæmpe vindmøller i Malle, fordi det vil betyde at vi skal flytte. Jeg vil gerne at vindmølleområdet i Malle
tages ud af kommuneplanen.



Høringssvar: 256

Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Robert de Beer
Adresse: Færøvej 11
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf:
Email: rdldebeer@hotmail.com

Høringssvar

NEJ TAK!



Høringssvar: 257

Kæmpe vindmøller Bjørnstrup

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Mikkel Lindhardt Hansen
Adresse: Trælborgvadvej 2
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 23308834
Email: schnellhansi@hotmail.dk

Høringssvar

Jeg synes at det projekt med land vindmøller skal kastes graven. Grøn energi er fremtiden. Men hvor skal Vi have ødelagt
vores sårbare lokal-område med vindmøller. Når der allerede står så mange som allerede bliver bremset, Pga
lokumsaftaler med andre lande. Desuden er projektet så mangelfuld, og virker slet ikke til at være gennemtænkt. Siger nej
kæmpe vindmøller i Bjørnstrup...!



Høringssvar: 258

Vindmølleområde bjørnstrup 301

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Lau Theilgaard
Adresse: Borupvej 6
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf:
Email: theileren91@gmail.com

Høringssvar

Jeg synes bestemt ikke rammerne er til et kæmpe vindmølle projekt her i bjørnstrup, hvis det her projekt bliver stemt
igennem så er det ihvertfald med øjnene lukket for hvad der egentlig sker her ude. vi har et meget rig dyreliv og endda
nogle som er fredet bla. Den røde glente som i efterhånden, Må have hørt om. Ikke fordi urland har lavet en
fyldestgørende rapport om disse. NEJ fordi vi borgere har gjordt opmærksom på det igen og igen Nej tak til
vindmølleområde 301 Bjørnstrup



Høringssvar: 259

Vindmølleområde 301

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Jette Hejlskov Nielsen
Adresse: Gl. Blærevej 43
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 51514818
Email: mortenogjette43@gmail.com

Høringssvar

Vi ser gerne vindmølleområde 301 Bjørnstrup udtaget af kommuneplanen! Find et større område og lav et stort samlet
energi anlæg.



Høringssvar: 260

Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Lonnie Andersen
Adresse: Brusåvej 7 Gundersted
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 21666011
Email: mcpigen600@gmail.com

Høringssvar

NEJ TAK til vindmøller i Bjørnstrup. Vi ønsker at vindmølle område 301 Bjørnstrup tages ud af kommunalplanen
permanent, med begrundelse i den manglende lokale opbakning jf. antal høringssvar imod vindmølleprojektet i området.



Høringssvar: 261

Vindmølleområde 302

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Morten Nielsen
Adresse: Gl. Blærevej 43
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 20726218
Email: mortenmauto@icloud.com

Høringssvar

Vi ser gerne vindmølleområde 301 Bjørnstrup udtaget af kommuneplanen! Find et større område og lav et stort samlet
energianlæg.



Høringssvar: 263

Kommuneplan

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Per Sørensen
Adresse: Borupvej 14
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf:
Email: ps@kaergaarden.eu

Høringssvar

Vedr. vindmølleområde Bjørnstrup Trods omtale og enkelte ønsker om udtagning af området til opstilling af vindmøller bør
det naturligvis stadig indgå til opstilling af nye moderne vindmøller. Der er behov for alle typer grøn energi og her er
området velegnet. Også til vindmøller. Det har det været i snart 30 år og det er det fortsat. Nye områder tager mange år at
udlægge og endnu flere år vil gå inden projekter kan realiseres. Derfor er der ikke plads til at tage allerede udpegede
områder ud. Kort fortalt. Vil man i Vesthimmerland bidrage til grøn omstilling kan det kun gå for langsomt med opstilling af
grønne energikilder. Også vindmøller i Bjørnstrupområdet.



Høringssvar: 264

Mølle område i Malle

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Lene og Kasper Væver-Larsen
Adresse: Malle Kirkevej 8
Postnr.: 9681
By: Ranum
Tlf: 61262258
Email: lille-vever@hotmail.com

Høringssvar

Tilbage i efteråret 2019, var der stor frustration, i vores lille hjem i Malle, i frygt for at der ville komme kæmpe vindmøller i
Malle. Frustrationen og frygten vil blive i os, så længe at der er et vindmølle område i Malle. Uvisheden om at vores liv,
bolig og børns sundhed vil blive siddes i os og vores valg om, at vores børn og vi selv ønsker at bo omgivet af natur og ro,
vil altid være usikker hvis I kære politikker ikke tager Malle vindmølle området ud, af den kommenene kommuneplan. Lene
og Kasper Væver-Larsen Malle Kirkevej 8 9681 Ranum



Høringssvar: 265

Kort høringssvar fra DN-Vesthimmerland

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller 
Solceller 
Lavbundsarealer
Sekundær kategori:

Navn: DN - Vesthimmerland
Adresse: Farsøvej 101
Postnr.: 9640
By: Farsø
Tlf: 28875332
Email: vesthimmerland@dn.dk

Høringssvar

Allerførst vil vi gerne bifalde Vesthimmerlands kommune for at inddrage lavbundsjorde til natur. Vi foreslår dog, at
kommunen vælger at inddrage lavbundsområder der er udpeget i Det Grønne Danmarkskort og dermed allerede foreslået
af Vesthimmerlands Kommune som økologisk korridorer og naturområder. F. eks er områderne Trend Ådal eller
Tranemosen mellem Hyllebjerg Kirke og Flejsborg oplagte. Vindmøller Vi har noteret at der er udpeget nye områder til
opsætning af store vindmøller. Vi noterer os, at der ikke er placeret flere nye vindmølleområder, end de allerede igangsatte
projekter. Vi tolker det sådan, at der ikke planlægges opsætning af yderligere møller i kommunen inden 2033. I modsat
fald vil vi ønske at VHK udpeger de områder, hvor der kan placeres vindmøller i kommuneplanen. Solceller: Det er kun
anlægget ved Bjørnstrup der er nævnt i kommuneplanen. Ifølge TV2 ‘s oplysninger, skulle der, i Vesthimmerland
Kommune, være planlagt 6 solcelleanlæg. Samlet vil de fylde 5,8 km² sv.t. 580 HA. Vi bifalder planer om alternativ energi,
herunder naturligvis også solcelleanlæg, men finder det bekymrende, at planområderne ikke er med i kommuneplanen,
især når vi kan læse at der er planlagt enkelte områder på ca 410 HA til solcelleparker. Vi finder at så indgribende arealer
bør indgå officielt i kommuneplanen, således at arealer og områder synliggøres. Desuden ønsker vi at Vesthimmerlands
Kommune fastlægger nogle faste retningslinjer for hvorledes solcelleparker tillades. Desuden vil de være ønskeligt hvis
Vesthimmerlands Kommune derudover udpegede områder til etablering af fremtidige solcelleparker da vi forventer at
behovet øges under den grønne omstilling. Solcelleparker skal selvfølgelig, placeres udenfor de områder der er udpeget i
Det grønne danmarkskort. Det er naturligvis en forudsætning at driften af solcelleparker og hegning af arealerne, skal
tilgodese vilde dyrs bevægelse i landskabet. https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-04-01-enorme-solcelleanlaeg-paa-vej-
over-hele-danmark-se-planerne-for-din-kommune-her På vegne af DN - Vesthimmerland Charlotte Weirsøe, Bent Frost og
Jakob Kortegaard Becher



Høringssvar: 266

Mølleområde i Malle

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Mette Merrild
Adresse: Odinsvej 4
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf: 27892333
Email: mette.hansen@hotmail.com

Høringssvar

Da vi i 2019 fandt ud af, at der var stor risiko for at der ville komme kæmpe vindmøller i Malle, satte det en stor stopper for
vores drømme om at lede efter vores drømmehus her i området. Dette er fortsat stopklods for vores boligdrømme, da
vindmølleområdet stadig ligger i kommuneplanen. Vi ønsker ikke at bosætte os så tæt på store vindmøller, da
videnskaben viser negative konsekvenser for dette. Vi elsker naturen i vores skønne område - og det skal vindmøller ikke
sætte en stopper for! Mette Merrild Hansen og Morten Houmann Jeppesen Odinsvej 4 9670 Løgstør



Høringssvar: 267

Kommuneplan 2021-2033

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Torben Sand
Adresse: Hobrovej 6
Postnr.: 9670
By: Løgstør
Tlf: 29808034
Email: torbensand@yahoo.dk

Høringssvar

Vindemøller i Malle - nej tak - jf. vedhæftede Høringssvar



Høringssvar til Kommuneplan 2021-2033 

Undertegnede indsender hermed høringssvar til Kommuneplan 2021-2033 – specifikt vedrørende 

Vindmølleområdet ved Malle. 

Efter det tidligere vindemølleprojekt ved Malle blev nedstemt – også fra politisk side – undrer det 

undertegnede, at området ikke allerede er taget ud af Kommuneplanen.  

Intet er ændret – det er fortsat et NEJ tak til vindmøller i dette område. 

Begrundelsen er ikke ændret. Vindmøller i området har negative konsekvenser på mange elementer, 

herunder det visuelle, skyggekast, støj samt sundhedsskadelige effekter. Endvidere afledte effekter 

økonomisk for de mange beboere i området. 

Og igen må undertegnede fremhæve 4 møller vs. havvindemølleparker. 

Jf. tidligere høringssvar vedr. Vindemølleområdet ved Malle af d. 21. oktober 2019. 

Konsekvenerne er ikke ændret - undertegnede har ikke ændret holdning og det har politikerne vel heller 

ikke. 

31. oktober 2021

Torben Sand 

Hobrovej 6 

9670 Løgstør 



Høringssvar: 268

Vindmølle området Bjørnstrup

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Heidi og Dennis strauss
Adresse: Nørre Blærevej 1
Postnr.: 9600
By: Års
Tlf:
Email: straussottsen@hotmail.com

Høringssvar

Vi ønsker at vindmølle området 301 Bjørnstrup tages ud af kommuneplanen 2021- 2033 hvis der besluttes 25/11 21 at der
ikke skal sættes vindmøller på nuværende tidspunkt. For at skabe ro om fremtiden for borger i området Gundersted,
Bjørnstrup og Blære.



Høringssvar: 269

Vindmølleområde i Malle

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Søren Torp
Adresse: Mallevej 41
Postnr.: 9681
By: Ranum
Tlf: 21264312
Email: info@torpms.dk

Høringssvar

Høringssvar indsendt 25.10.2019 er der intet at tilføje denne omgang i møllen. De sidste 2 linjer står der: "At mølleområdet
bliver slettet, så vi kan leve et liv uden frygt for hvornår næste vindmølleprojekt påbegynder en fordebat. Kæmpe
Vindmøllepark i Malle NEJ TAK..!". Kæmpe vindmøllepark i Malle NEJ TAK..! Høringssvar fra Søren Torp Mallevej 41,
9681 Ranum Jeg har været forgangsmand imod mølleprojektet i Malle. Malle blev det sted, hvor jeg troede, at jeg i 2000
skulle leve mit liv. Jeg har renoveret mit hus løbende. Jeg er opvokset i Ranum, så har egentlig altid været indstillet på, at
dette område er en væsentlig del af mig. Min kone flyttede ind i 2005 og sammen har vi skabt en familie, som jeg gerne vil
give så mange gode oplevelser. Jeg forholder mig i punktform, da jeg gennem den seneste tid har kæmpet for, at mine
medborgere ved, at de om lidt kan vågne op til et mareridt. Jeg er bedøvende ligeglad med om min nabo ikke kan lide mig
mere bare fordi jeg ikke ønsker 4 kæmpe møller 800 m fra mit hus, men sådan er det ikke alle, som tør sige. Folk har ikke
ville forholde sig til kæmpe vindmøller i deres baghave, da de eventuelt er blevet lovet, at møllelauget eventuelt ville købe
boligen. Området vi bor i, har været et område, hvor vi hilser på hinanden og som vi troede var et sted vi stolede på
hinanden. Jeg har derfor været aktiv med at få aktindsigt mm, da vi gang på gang har oplevet, at møllelaug har
manipuleret med vores naboer. Venskaber og godt naboskab er brudt.  Påvirkning af støj  Påvirkning af skyggekast 
Påvirkning af ejendomsværdi  Påvirkning visuelt  Påvirkning af områdets befolkning. Jeg kunne ønske, at
Vesthimmerlands Kommune turde tænke nyt. Hvordan gør vi det attraktivt at bo i vores kommune. Hvad skal vi som
kommune gøre, så vi ikke fortsat skal være en kommune, som udsatte familier vælger fremfor andre kommuner. Kunne
man investere og tage vare på de borgere, som tilføjer økonomi. Kunne man værdsætte de borgere, som gør noget for
foreninger og lokalsamfundet. Jeg har været aktiv omkring om alle har fået information omkring dette mølleprojekt – Alle
som burde have hørt om projektet er ikke blevet informeret. Jeg er blevet bedt om, at slappe af med at lange ud efter
kommunen og i stedet komme i dialog med de pengefolk, som vil ødelægge mit familieliv om tilhold til Malle. Denne dialog
har møllelaug og lodsejerne ikke lagt op til. Det forlyder, at denne høringsperiode bare er proforma og at de bare venter på
den rigtige dato. Det en meget frustrerende tanke at gå med, så jeg håber appellerer til, at Vesthimmerlands Kommune
tager stilling til mine argumenter mod opsætning af kæmpe vindmøller i Malle. At mølleområdet bliver slettet, så vi kan leve
et liv uden frygt for hvornår næste vindmølleprojekt påbegynder en fordebat. Kæmpe Vindmøllepark i Malle NEJ TAK..!
Indsendt af Søren Torp



Høringssvar: 270

Vindmøller i Bjørnstrup

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 301 Bjørnstrup

Navn: Claus Bagger
Adresse: Saltgårdvej 1
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 20288711
Email: clausbagger@hotmail.com

Høringssvar

Nej tak til flere vindmøller i vores dejlige område i Bjørnstrup. Der er både vindmøller og solcellepark, vi skal ikke
ødelægge området yderligere.



Høringssvar: 271

Område 301

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
Sekundær kategori: Tilføjelse til høringssvar fra samme
borger

Navn: Michael Søgaard
Adresse: Skovvænget 3, Gundersted
Postnr.: 9240
By: Nibe
Tlf: 27856299
Email: stsfirma@hotmail.com

Høringssvar

Hej, Jeg ønsker hermed område 301 tages ud. Der er ikke opbakning fra lokalbefolkningen. Mvh. Michael Søgaard



Høringssvar: 272

Vindmøller, solcelleanlæg og biogasanlæg

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
Energianlæg
Sekundær kategori:

Navn: Mona Andersen
Adresse: Holmevej 63, Holme
Postnr.: 9640
By: Farsø
Tlf: 51757842
Email: karsten.larsen@mail.dk

Høringssvar

Der er ikke brug for flere uigennemtænkte/ubehandlede energianlæg i Vesthimmerland. Der vil naturligvis være brug for
energianlæg, men lad det være mere gennemtænkt, og lad det ikke gå ud over borgerne. Vi trænger i Vesthimmerland til
at det er politikerne som tager stilling, og at det ikke er forvaltningen i samarbejde med den som vil lave anlægget som
behandler sagerne. Og så bør alle medlemmer af byrådet, få mulighed for at følge sagerne, på et oplyst grundlag.



Høringssvar: 273

Vedr. Plan 308

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Per Hansen
Adresse: mallevej 56,
Postnr.: 9681
By: Ranum
Tlf: 31627088
Email: malleauto@gmail.com

Høringssvar

Vi vil gerne have plan 308 ud af kommuneplan 2021-2033 fordi vi ikke mener at denne placering er den mest optimale.



Høringssvar: 274

Vedrørende plan nr. 308

Dato: 31-10-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori: Vindmølleområde 308 Malle

Navn: Helle Pajhede
Adresse: Mallevej 56
Postnr.: 9681
By: Ranum
Tlf: 40985807
Email: pajh@live.dk

Høringssvar

Jeg ønsker ikke at plannummer 308 i kommuneplan 2021-2033 fastholdes, da området, efter min opfattelse, ikke
tilgodeser områdets beboere og deres ønsker om fremtidig udvikling af området.



Høringssvar: 275

NEJ TIL VINDMØLLER

Dato: 01-11-2021
Kategori:  
2.2 Vindmøller
Sekundær kategori:

Navn: Henrik Justesen
Adresse: Brusåvej 16
Postnr.: 9240
By: GUNDERSTED
Tlf: 30680769
Email: henrik1danmark@gmail.com

Høringssvar

Nej til vindmøller



Høringssvar: 276

Kommentar til kommuneplan ved byudvikling i Aars By

Dato: 01-11-2021
Kategori:  
Kommuneplanrammer
Sekundær kategori: Aars

Navn: Søren Vigsø Stein Nielsen
Adresse: Bandsholmvej 54
Postnr.: 9600
By: Aars
Tlf: 24220323
Email: soerennielsen2010@hotmail.com

Høringssvar

Se vedhæftet fil.



Kommentar til Vesthimmerlands Kommunes Kommuneplan 2021-2033 

I forhold til kommunes kommende kommuneplan har jeg en bekymring over et punkt omkring byudvikling 

og de udlagte byområder i Aars By. I den nye kommuneplan har kommunen valgt at udlægge områderne 

syd og vest for Galgehøj og Rytterkvarteret. Det synes jeg ikke er den mest optimale løsning. I Planlovens 

§11 stk. 8 står der: ” Et nyt areal til byzone, jf. stk. 6 og 7, skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende

bymæssig bebyggelse i byzone” og hermed menes, at byer skal bygges efter ”indefra og ud” princippet. Jeg

er udmærket klar over, at områderne er i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse, men jeg mener, at

hvis byen udvikles på denne måde, vil der opstå et ”mellemrum” (skraveringen) i området, hvilket efter min

mening ikke vil være smart i forhold til den byplanlægningsmæssige forståelse. Byudviklingsmæssigt vil det

give mere mening, hvis kommunen udlagde området (skraveringen) mellem Galgehøj og Gyvellunden i den

nye kommuneplan, da det vil binde hele boligområdet bedre sammen. I byudviklingsplanen for Aars by fra

2012 er området mellem Galgehøj og Gyvellunden også markeret som et område, hvor der skal være en

blanding af boliger og grønne områder og dermed et område, som er udtænkt til boliger. Jeg ved godt, at

infrastrukturen vil kræve et større arbejde, men jeg vil også forvente, at kommunen får et mere

sammenhængende byområde. Jeg er ikke klar over, om kommunen allerede har forhåndsaftaler med

lodsejerne, men jeg synes ikke det bør vægtes højere end at udvikle et byområde, som bliver knyttet bedre

sammen med resten af boligområdet. Håber kommunen vil tage disse punkter med i overvejelserne før

kommuneplanen vedtages.

Venlig hilsen 

Søren Vigsø 
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9600 Aars 
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cc. Bolig- og Planstyrelsen

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/04987-192

Ref. PERNN

01-11-2021

Høringssvar - Vesthimmerland Kommunes forslag til Kommuneplan 

2021-2033 

Kystdirektoratet har modtaget Vesthimmerland Kommunes forslag til 

Kommuneplan 2021-2033, som er i offentlig høring frem til den 1. november 2021. 

Kystdirektoratet har gennemgået planforslaget ift. de nationale interesser, der 

vedrører kystbeskyttelse og klimatilpasning i forhold til oversvømmelse fra hav og 

vandløb under marin indflydelse samt kysterosion.  

Kystdirektoratet finder, at de nationale interesser i kommuneplanforslaget er 

tilgodeset. Kystdirektoratet gør dog opmærksom på at Vesthimmerland Kommune 

skal være opmærksom på deres brug af hhv. fare- og risikobegrebet. 

Vesthimmerland Kommune har udpeget oversvømmelsestruede områder samt 

områder i fare for kysterosion.  

Vesthimmerland Kommune skal være opmærksom på de forskellige begrebers 

betydning: Risiko: Kombinationen af to faktorer: fare og sårbarhed for erosion 

og/eller oversvømmelse. Risiko = fare x sårbarhed. Ved sårbarhed forstås 

håndgribelige og uhåndgribelige værdier, der kan gå tabt eller tage skade ved 

oversvømmelse eller erosion. 

Vi har derudover indsat nogle vejledende bemærkninger om planlægning for 

ændret arealanvendelse inden for strandbeskyttelseslinjen jf. 

naturbeskyttelseslovens § 15, samt kystbeskyttelseslovens bestemmelser om 

søterritoriet, som Kystdirektoratet er myndighed for.  

Retningslinjer - oversvømmelse og erosion 

Vesthimmerland Kommunes retningslinjer for oversvømmelse og erosion er i 

overensstemmelse med de nationale interesser, der vedrører kystbeskyttelse og 

klimatilpasning ift. erosion og oversvømmelse fra hav og vandløb under marin 

indflydelse.  

Kystdirektoratet bemærker dog, at der i afsnittet 5.7. i retningslinjerne bruges 

begrebet risiko, hvor farebegrebet bør bruges i stedet. Kystdirektoratet forstår 

retningslinjerne ud fra retningslinjekortet. Retningslinjekortet viser 

oversvømmelsestruede områder og kysterosion – derfor finder Kystdirektoratet, at 

http://www.kyst.dk/
mailto:kommuneplan@vesthimmerland.dk


Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 2 

der i forbindelse med retningslinjerne er tale om brug af det forkerte begreb, og at 

der i retningslinjerne menes fare i stedet for risiko. Vesthimmerland Kommune 

bør derfor tilrette retningslinjerne 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 og 5.7.4, så de indeholder 

begrebet ”fare” i stedet for ”risiko”. 

Retningslinjekort 

Retningslinjekortet i Vesthimmerland Kommunes forslag til Kommuneplan 2021-

2033 er i overensstemmelse med de nationale interesser, der vedrører 

kystbeskyttelse og klimatilpasning ift. erosion og oversvømmelse fra hav og 

vandløb under marin indflydelse. 

Øvrige bemærkninger 

I har mulighed for at finde supplerende oplysninger ift. oversvømmelse og erosion 

i Vesthimmerland Kommune på www.kystplanlægger.dk. Kortlægningen i 

Kystplanlægger er baseret på et nationalt datamateriale, og kan anvendes til en 

screening af kyststrækningen. Der bør derfor udføres konkrete vurderinger af 

faren for erosion og oversvømmelse for at kunne sammenholde denne med 

planlægningen i kommunen. 

Vejledende bemærkninger vedrørende søterritoriet  

Anlæg og opfyldning på søterritoriet kan forudsætte, at der opnås tilladelse fra 

Kystdirektoratet efter kystbeskyttelseslovens § 16 a. Hvis der er brug for yderligere 

oplysninger om opfyldning m.v. kan disse findes i ”Administrationsgrundlaget for 

Søterritoriet” på Kystdirektoratets hjemmeside. https://kyst.dk/soeterritoriet/  

Vejledende bemærkninger vedrørende strandbeskyttelseslinjen  

Strandbeskyttelsen indebærer som hovedregel et forbud mod at ændre tilstanden 

jf. naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1. Strandbeskyttelseslinjen administreres af 

Kystdirektoratet. Derfor kræver det Kystdirektoratets dispensation f.eks. at opføre 

byggeri, herunder til- og ombygning, anlægge terrasser, placere anlæg, faciliteter, 

skilte m.v., tilplante, etablere veje, stier og belægning og ændre terrænet. Det 

kræver også ofte Kystdirektoratet dispensation at ændre anvendelsen af arealer og 

af eksisterende byggeri. 

Vejledende bemærkninger om til kommunal planlægning i relation til 

klitfredning og strandbeskyttelse 

Kommune- og lokalplanlægning tilsidesætter ikke forbuddet mod 

tilstandsændring i naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og § 15, stk. 1 om klitfredning 

og strandbeskyttelse. Det gælder, selvom Kystdirektoratet ikke i forbindelse med 

planproceduren gør indsigelse mod planen. I disse tilfælde må der særskilt 

ansøges om Kystdirektoratets dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

Yderligere oplysninger om klitfredning og strandbeskyttelse kan findes på 

Kystdirektoratets hjemmeside: https://kyst.dk/strand-og-klit/ 

http://www.kyst.dk/
https://kyst.dk/strand-og-klit/
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Med venlig hilsen 

Pernille Spangsberg Nielsen 

AC-Fuldmægtig - Kystzoneforvaltningen 

http://www.kyst.dk/
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