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INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER
Vindmøller nordøst for Husby og på Fugleøen ved 
Thorsminde

Baggrund for planlægningen

På mødet den 17. marts 2015 besluttede Byrådet, at fremme 
muligheden for opstilling af flere vindmøller i kommunen. 
Herunder at fremme muligheden for opstilling af vindmøller på 
Fugleøen ved Thorsminde og nordøst for Husby. Ved behandling 
af sagen indgik blandt andet en oversigt over forslag til nye 
vindmølleområder og en status over vindmølleplanlægningen 
i Holstebro Kommune, herunder en opgørelse over potentialet 
for produktion af el fra vindmøller indenfor de områder Byrå-
det allerede har udlagt til vindmøller i kommuneplanen. 

Området nordøst for Husby har tidligere indgået i forslag til 
kommuneplantillæg nr. 14 - også kaldet vindmølleplanen. 
Området blev taget ud af planen i forbindelse med ende-
lig vedtagelse, idet planlægning for området kræver, at der 
foretages en vurdering af konsekvenserne for det tilgræn-
sende Natura 2000-område. Der er efterfølgende udarbejdet 
en konsekvensvurdering. I forhold til det forslag der indgik i 
vindmølleplanen er områdeafgrænsningen reduceret, og det 
maksimale antal vindmøller indenfor området er reduceret fra 
16 til 12 vindmøller.

I forbindelse med høring af vindmølleplanen modtog Holstebro 
Kommune et forslag om udpegning af to områder til hver én 
vindmølle på havnearealerne ved Thorsminde. Byrådet beslut-
tede at lade forslaget indgå i senere planlægning. Forslaget er 
siden revideret til et forslag om opstilling af én vindmølle på 
Fugleøen.

Forudgående offentlighed

Inden udarbejdelse af kommuneplantillæg, hvormed et om-
råde til op til 12 vindmøller ved Husby og et område til én 
vindmølle på Fugleøen ved Thorsminde udlægges i Holstebro 
Kommuneplan 2013, skal der gennemføres en forudgående 
høring. Med dette debatoplæg indkaldes idéer og forslag til 
det videre arbejde. Indkaldelse af idéer og forslag sker efter 
Planlovens § 23c.

Den forudgående høring strækker sig fra den 9. marts til den 
6. april 2016. Indenfor denne periode har borgere, interesseor-
ganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede 
mulighed for at fremsætte synspunkter og komme med forslag 
og idéer, således at flest mulige hensyn kan indgå i det videre 
arbejde. 

Oplysninger om debatfasen og denne debatfolder er sendt til 
de nærmeste naboer til de to vindmølleområder samt en ræk-
ke interessegrupper og myndigheder. Øvrige borgere informe-
res om planlægningen gennem annoncering på www.holstebro.
dk, hvor dette debatoplæg også vil fremgå.

På baggrund af indkomne idéer og synspunkter vil Holstebro 

Måned
Sepember

@

Forudgående høring
Debatfasen strækker sig fra onsdag 
den 9. marts til og med onsdag den 
6. april 2016. 

Dine idéer skal være modtaget af 
Holstebro Kommune senest d. 6. 
april 2016.

Indsendelse af bemærkninger
Enhver har ret til at komme med 
bemærkninger, idéer og forslag til 
det forestående planlægningsarbej-
de. 

Forslag og idéer mm. kan sendes pr. 
e-mail til: 
planafdelingen@holstebro.dk,

med digital post til:
Holstebro Kommune, Teknik og Miljø

eller pr. brev til :
Holstebro kommune
Planafdelingen
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

www.holstebro.dk
På kommunens hjemmeside

www.holstebro.dk kan du se og 
downloade debatoplægget. 

Kontakt
Har du spørgsmål til debatoplægget 
eller den forestående planlægning, 
er du velkommen til at kontakte 
planafdelingen på e-mail: 
planafdelingen@holstebro.dk

eller rette direkte henvendelse til; 
Arkitekt Jane Lærke Hansen på tlf. 
9611 7652
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Byråd tage stilling til igangsættelse af udarbejdelse af forslag 
til tillæg til kommuneplanen, hvormed områderne udlægges til 
vindmøller. Beslutter Byrådet at vedtage et kommuneplantil-
læg endeligt kan et arealudlæg danne baggrund for planlæg-
ning for et konkret vindmølleprojekt indenfor området. 

Se procesplan for hele planlægningsforløbet på side 15.

Målsætning for vindenergi

I 2012 indgik den daværende regering en bred energiaftale 
for perioden 2012 - 2020 med adskillige af de øvrige partier i 
folketinget.  Aftalens initiativer peger frem mod et langsigtet 
mål om at energiforsyningen i 2050 skal være 100 pct. baseret 
på vedvarende energi, samtidig med, at en fortsat høj forsy-
ningssikkerhed sikres.

I tråd med de statslige mål for vedvarende energi fremgår der 
i Holstebro Kommuneplan 2013 - 2025 mål om en tredobling 
af elproduktionen fra vindmøller i forhold til produktionen i 
2008. I kommuneplanen er der udlagt vindmølleområder, der 
muliggør opfyldelse af målsætningen i kommuneplanen.
 

Vester Husby Ulfborg

Vemb

Fjand-Nr. Fjand

Råsted

Bur

Nørhede

Thorsminde

Staby

Husby

Sdr. Nissum

Ulfborg Kirkeby

Signaturforklaring
Vindmølleområder

Vindressourcen i 100 m højde
Vindens energiindhold i [W/m2]

970 -

950 - 970

930 - 950

910 - 930

890 - 910

870 - 890

850 - 870

830 - 850

810 - 830

790 - 810

770 - 790

750 - 770

730 - 750

710 - 730

690 - 710

670 - 690

650 - 670

630 - 650

610 - 630

590 - 610

570 - 590

550 - 570

530 - 550

510 - 530

490 - 510

470 - 490

450 - 470

430 - 450

410 - 430

390 - 410

370 - 390

     - 370
Byrådet ønsker at lægge nye mål for elproduktionen. I plan-
strategi 2015, offentliggjort den 27. januar 2016, fremgår 
Byrådets ideer og visioner for fremtiden. Her fremgår blandt 
andet mål om, at der udlægges områder til vindmøller, der 
muliggør en vindkraftproduktion, der er dobbelt så stor som 
det aktuelle elforbrug i kommunen. Navnlig i den vestlige del 
af kommunen, er der ideelle forhold for produktion af el fra 
vindmøller. Dette skyldes, at vindressourcen er stor tæt på 
vestkysten. Vindens energiindhold fremgår af kortet ovenfor. 
Udlæg af de to områder til vindmøller er i tråd med Byrådets 
intention om at øge energiproduktionen fra vindmøller.
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Vindmølleområderne

Som beskrevet på de foregående sider ønsker Byrådet at mu-
liggøre opstilling af vindmøller på to nye lokaliteter i kom-
munen: Nordøst for Husby og på Fugleøen ved Thorsminde. 
Nedenfor fremgår de to områders beliggenhed. På Fugleøen 
ved Thorsminde ønsker Byrådet at udlægge et område til én 
vindmølle på op til 149,9 meter. Nordøst for Husby ønskes 
udlagt et område til op til 12 vindmøller med en højde på 140-
149,9 meter. 

Signaturforklaring
Vindmølleområder

Hensyn og lovbestemte krav 

Ved planlægning for vindmøller gælder en lang række lov-
fastsatte krav, og der skal foretages afvejninger i forhold til 
andre benyttelser og forskellige beskyttelsesmæssige hensyn. 
På de følgende sider gives en kort introduktion til hvilke krav 
og hensyn, der særligt har betydning i forhold til planlægning 
for vindmøller ved Husby og Thorsminde. Der findes yderligere 
krav og hensyn som ikke nævnes her, men som vil indgå i den 
videre planlægning for områderne. For hvert emne er der med 
kursiv beskrevet, hvilken betydning emnet har for planlægning 
for vindmøller, og hvorledes der forventes fulgt op og rede-
gjort for de enkelte emner. 

Opmærksomheden henledes på, at dette er et debatoplæg 
med en overordnet introduktion til planlægningen, og at der i 
den kommende planlægning vil blive redegjort mere detalje-
ret for de enkelte emner.

Støj
I bekendtgørelse om støj fra vindmøller er der fastlagt binden-
de grænser for støjbelastningen fra vindmøller. Støjgrænserne 
gælder for nabobebyggelse i det åbne land og for områder til 
støjfølsom anvendelse. Ved støjfølsom anvendelse forstås om-
råder, der anvendes til eller er udlagt til bolig-, institutions-, 
sommerhus- eller kolonihaveformål eller rekreative områder. 
Støjgrænserne gælder ikke i forhold til vindmølleejers egen 

Sydøst herfor er ligeledes med 
rød afgrænsning vist område 
til op til 12 vindmøller nordøst 
for Husby. Vindmøllerne på-
tænkes opstillet i to parallelle 
rækker.

Med rød afgrænsning er vist 
område til én vindmølle på 
Fugleøen ved Thorsminde. 
Vindmøllen skal opstilles 
på havnens areal, men kan, 
afhængig af endeligt valg af 
møllestørrelse, få vingeover-
slag over nabomatrikel mod 
syd og over vandet.

Signaturforklaring
Vindmølleområder
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beboelse. Såvel nye møller som eksisterende og allerede plan-
lagte møller skal indgå i støjberegningen.

De to områder til vindmøller er givet en beliggenhed og en 
afgrænsning der muliggør, at der kan udformes vindmølle-
projekter, der vil overholde bekendtgørelsens støjgrænser. 
Ved anmeldelse af et konkret vindmølleprojekt skal der indgå 
støjberegninger, der viser, at bekendtgørelsens støjgrænser 
vil kunne overholdes. Kan støjgrænserne ikke overholdes skal 
der ske justeringer af projektet indtil projektet har en sådan 
udformning, at støjgrænserne vil kunne overholdes. Den 
VVM-redegørelse/miljørapport, der vil blive udarbejdet for 
et konkret vindmølleprojekt, vil indeholde informationer om 
det beregnede støjniveau ved de nærmeste beboelser, og om 
hvorledes der efter vindmøllerne er stillet op vil blive fulgt 
op på, at støjgrænserne overholdes.

Udsyn mod området nordøst 
for Husby set fra Engvej i ret-
ning mod nordvest

Udsyn mod området nordøst 
for Husby set fra Klitvej i ret-
ning mod øst
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Afstandskrav
I følge bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til op-
stilling af vindmøller må der ikke gives tilladelse til vindmøl-
ler nærmere nabobeboelser end 4 gange møllens totalhøjde. 
Afstandskravet gælder ikke for vindmølleejers egen beboelse. 
Vindmølleopstiller kan indgå aftale med en boligejer om ned-
læggelse af boliger for at overholde afstandskravet.

Indenfor de to områder til vindmøller kan der planlægges for 
vindmølleprojekter, hvor en afstand på 4 gange møllernes 
totalhøjde til nabobeboelser vil kunne overholdes. I området 
nordøst for Husby er planlægning for et projekt med tolv 
vindmøller afhængig af, at vindmølleopstiller indgår frivil-
lige aftaler med ejere af de boliger, der vil ligge tættere på 
vindmøllerne end 4 gange møllehøjden. Alternativet er at der 
opstilles færre vindmøller i området, så afstanden til nabobo-
liger kan overholdes uden nedlæggelse af boliger. 

Ved planlægningen for et konkret vindmølleprojekt indenfor 
hvert af de to vindmølleområder vil der blive redegjort for 
afstande til de nærmeste beboelser, og om realisering af vind-
mølleprojektet forudsætter, at der nedlægges beboelser.

Udsyn mod Thorsminde og Fug-
leøen set fra Klitvej i retning 
mod nord.

Udsyn mod Fugleøen set fra 
Skolegade i Thorsminde i ret-
ning mod sydøst

Udsyn mod Fugleøen set fra 
Skolegade i Thorsminde i ret-
ning mod syd sydøst
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Skyggekast
Der er ikke fastsat lovgivningsmæssige grænser for skyggekast. 
Miljøministeriet anbefaler, at vindmøller ikke må påføre nabo-
bebyggelse mere end 10 timers reel skyggetid om året.

I den VVM-redegørelse/miljørapport, der vil blive udarbejdet 
for et konkret vindmølleprojekt indenfor hvert af vindmøl-
leområderne vil der indgå informationer om det beregnede 
antal timer med skyggekast ved de nærmeste beboelser. 
For de vindmølleprojekter, der de senere år er gennemført 
planlægning for, indgår et vilkår i VVM-tilladelsen om, at der 
installeres skyggestop i vindmøllerne, der begrænser skygge-
kast til maksimalt 10 timer om året ved nabobeboelser.

Visuel påvirkning
Vindmøller er høje tekniske anlæg, der har stor visuel be-
tydning for oplevelsen af landskabet. Vindmøllernes visuelle 
påvirkningen er mest markant i de nærmeste omgivelser, men 
vindmøller påvirker også oplevelsen af landskabet på store 
afstande - op til afstande på 12-15 km fra højt beliggende 
punkter i landskabet.

Vindmøllernes påvirkning af landskabet skal vurderes i for-
hold til kommuneplanens udpegninger af bevaringsværdige 
landskaber. Endvidere indgår påvirkning af landskabet som 
et vigtigt element i vurderingen af virkning på miljøet i den 
VVM-redegørelse, der er pligt til at udarbejde for vindmøller 
over 80 meters højde. Visualiseringer udføres på fotos af de 
eksisterende forhold og giver et indtryk af, hvorledes vind-
møllerne vil fremstå fra en række udvalgte punkter i landska-
bet.

Afstand mellem vindmøllegrupper
Hvis den indbyrdes afstand mellem nye vindmøller og eksiste-
rende eller planlagte møller er mindre end 28 gange total-
højden, skal der redegøres nærmere for den landskabelige 
påvirkning og det visuelle samspil mellem vindmøllegrupperne. 
Det skal godtgøres, at den landskabelige påvirkning samlet set 
er ubetænkelig.
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Signaturforklaring
Vindmølleområder

! Vindmøller - eksisterende
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Vindmølleområder

! Vindmøller - eksisterende

Illustration af en vindmølles 
skyggekast
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I den VVM-redegørelse/miljørapport, der vil blive udarbejdet 
for et konkret vindmølleprojekt indenfor hvert af vindmøl-
leområderne vil der indgå visualiseringer, der blandt andet 
illustrerer det visuelle samspil med eksisterende vindmøl-
ler. Eksisterende store vindmøller står i stor afstand mod 
øst - i afstande på 4,5 km og derover. Ved planlægning for 
et konkret vindmølleprojekt nordøst for Husby vil adskillige 
husstandsmøller indgå i en nøjere vurdering af det visuelle 
samspil.

Internationale beskyttelsesområder (Natura 2000)
Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitatområder og 
fuglebeskyttelsesområder. Områderne danner tilsammen et 
økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele 
EU. Målet er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus 
for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at 
bevare. I Danmark kaldes Natura 2000-områderne sammen 
med Ramsarområderne for ”internationale naturbeskyttelses-
områder”. Generelt bruges betegnelsen ”Natura 2000-
områder”.

Ved planlægning for vindmøller i nærheden af et Natura 
2000-område skal det ved en konsekvensvurdering kunne afvi-
ses, at projektet vil kunne skade de arter og naturtyper, som 
området er udpeget af hensyn til - ellers kan planlægningen 
ikke gennemføres. 

Signaturforklaring
Vindmølleområder

EF-fuglebeskyttelsesområder

EF-habitatområder

Ramsarområder

Nissum Fjord og dele af de tilgrænsende landarealer er Natu-
ra 2000-område. De to vindmølleområder grænser direkte op 
til Natura 2000-området. Der er gennemført en vurdering af 
konsekvenserne ved opstilling af vindmøller indenfor områ-
derne. 

Konsekvensvurderingen viser, at opstilling af vindmøller po-
tentielt kan forstyrre visse bestande af raste- og ynglefugle, 
med habitattab til følge. Vindmøllerne kan desuden medføre 
et potentielt tab af individer som følge af kollisioner med 
møllerne. Påvirkningen af særligt kortnæbbet gås og bramgås 

Signaturforklaring
Vindmølleområder

EF-fuglebeskyttelsesområder

EF-habitatområder

Ramsarområder
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er af et betydeligt omfang, men beregninger viser, at der kan 
opstilles vindmøller i vindmølleområderne uden at det med-
fører negative påvirkninger på bestandsniveau for de lokale 
rastebestande. Samlet vurderes det, at vindmøller i områ-
derne vil være uden negative virkninger på muligheden for at 
sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for arterne på 
udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde Nissum 
Fjord.

Kommuneplantillægget, der vil blive udarbejdet på grundlag 
af den forudgående høring, vil blive miljøvurderet iht. Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer. Heri vil indgå yder-
ligere om Natura 2000-området og konsekvensvurderingen. 
Endvidere vil redegørelse for beliggenheden op ad Natura 
2000-området indgå i den VVM-redegørelse/miljørapport, der 
vil blive udarbejdet for et konkret vindmølleprojekt indenfor 
hvert af de to vindmølleområder.

Bilag IV-arter
Udover den beskyttelse af dyre- og plantearter, der gælder i 
Natura 2000-områderne, gælder også en række bestemmelser 
som generelt beskytter dyre- og plantearter. Det gælder be-
skyttelse af de såkaldte bilag IV-arter samt generelle artsbe-
skyttelsesbestemmelser.

Samtidig med at der er gennemført en konsekvensvurde-
ring i forhold til områdernes beliggenhed tæt op ad Natura 
2000-området er der gennemført en undersøgelse af fore-
komst og påvirkning af bilag IV-arter. Forekomsten af bilag 
IV-arter i områderne ved Fugleøen og nordøst for Husby er 
undersøgt dels ved studier af den eksisterende viden om 
arternes udbredelse og dels ved feltundersøgelser foretaget 
i områderne i 2013-14. I sammenfatningen til undersøgelsen 
fremgår, at der blev fundet et antal bilag IV-arter, men at 
opsætning af vindmøller i områderne kan ske uden, at det 
medfører negative påvirkninger på bilag IV-arterne, under 
forudsætning af anvendelse af en række beskrevne afværge-
foranstaltninger. 

Beskyttet natur - § 3-områder
Efter § 3 i naturbeskyttelsesloven er en række naturtyper 
beskyttede. De beskyttede naturtyper er vejledende registre-
ret. Alle arealer der opfylder naturbeskyttelslovens definitio-
ner af de beskyttede naturtyper er beskyttet uanset om de er 
registrerede. Ved planlægning for vindmøller skal det påses, 
at tilstanden af de beskyttede områder ikke ændres, hverken i 
anlægsfasen eller under driftsfasen af vindmøllerne.

Bramgæs syd for Thorsminde, 
februar 2016. Bramgæs indgår 
i udpegningsgrundlaget for Na-
tura 2000-området for Nissum 
Fjord
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Den sydvestlige del af området ved Thorsminde og enkelte 
små områder i området nordøst for Husby er registreret som 
naturtyper, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 
Med stor sandsynlighed er det muligt at gennemføre plan-
lægning for vindmøller i de to områder uden naturområder-
ne berøres. Det er dog muligt at der er natur, der ikke er 
registreret på nuværende tidspunkt. Dette vil blive afklaret 
under den kommende planlægning for vindmøllerne.

Strandbeskyttelseslinjen
Efter naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændringer 
i tilstanden af de arealer, der er omfattet af klitfredning (§ 8) 
og strandbeskyttelse (§ 15). Der må bl.a. ikke opføres bebyg-
gelse mv., herunder vindmøller, etableres hegn, beplantning 
og terrænændringer mv., og der må ikke foretages udstykning, 
matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges 
skel.

Forbuddene administreres meget restriktivt og kan ifølge 
loven kun fraviges i særlige tilfælde. Det fremgår af lovbe-
mærkningerne til ændringen af naturbeskyttelsesloven i 1994, 
hvor beskyttelseszonen blev udvidet til 300 m, at ”placering 
af vindmøller inden for linjerne vil kun undtagelsesvist kunne 
finde sted og kun i tilknytning til havneanlæg, større tekniske 
anlæg eller i visse tilfælde inden for dæmningskyster.”

Området ved Thorsminde og en lille del i den nordlige del af 
området ved Husby ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. 
Som lovgivningen er i dag vil det kræve enten dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen eller ophævelse af strandbeskyttel-
seslinjen, at opstille vindmøller og tilhørende anlæg indenfor 
denne.  Nordøst for Husby forventes det at alle vindmøllerne 
vil blive opstillet på arealer, der ikke er omfattet af strand-
beskyttelse. Det kan ikke udelukkes at der kan blive vinge-
overslag ind over strandbeskyttede arealer. 

Området på Fugleøen, hvor vindmøllen påtænkes etableret, 
er ejet af Thorsminde Havn. 

Regeringen har i november 2015 fremlagt et udspil om ”Vækst 
og udvikling i hele Danmark”. Heraf fremgår det, at Regerin-
gen vil ”ændre reglerne om strandbeskyttelse, så virksomhe-
der og det lokale fritids- og foreningsliv kan skabe tidsvaren-
de faciliteter og anlæg langs kysterne”. Om denne udmelding 
vil medfører lempelser i forhold til opstilling af vindmøller 
indenfor strandbeskyttelseslinjen forventes afklaret indenfor 
samme periode som perioden for den aktuelle planlægning for 
de to vindmølleområder.

I kommuneplantillægget, hvormed området udlægges til 
vindmøller, vil der indgå redegørelse vedrørende ejerforhold, 
anvendelsen af havnens areal og argumenter for at strandbe-
skyttelseslinjen ophæves på arealet. 

Kystnærhedszone
Denne zone er en planlægningszone og skal ikke forveksles 
med f.eks. strandbeskyttelseslinjen, der er en forbudszone. 
Kystnærhedszonen udgøres af arealer fra kysten og op til 3 km 
ind i landområdet. 
Om planlægning for vindmøller indenfor kystnærhedszonen 
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fremgår følgende i Miljøministeriets ”Vejledning om planlæg-
ning for og tilladelse til opstilling af vindmøller”: ”Ved plan-
lægning i kystnærhedszonen skal der tages størst muligt hen-
syn til landskab og natur. Samtidig skal planlægningen afvejes 
imod andre væsentlige miljøinteresser og bymæssige værdier 
ud fra en planlægningsmæssig helhedsbetragtning. Det er mu-
ligt at planlægge for opstilling af vindmøller i kystnærhedszo-
nen, hvis der kan lægges en særlig planlægningsmæssig eller 
funktionel begrundelse til grund for den kystnære lokalisering. 
Vindforhold kan udgøre den fornødne funktionelle begrun-
delse. Hovedprincippet er dog, at der altid forudsættes en 
nærmere afvejning af vindmøller over for natur- og landskabs-
interesser i det sårbare kystlandskab.”

Signaturforklaring
Vindmølleområder

Kystnærhedszone

Strandbeskyttelseslinje

Området ved Thorsminde og den nordligste del af området 
ved Husby ligger indenfor kystnærhedszonen. I kommuneplan-
tillægget, hvormed de to vindmølleområder vil blive udlagt 
i kommuneplanen, vil der blive redegjort for beliggenheden 
indenfor kystnærhedszonen, og for de afvejninger, der ligger 
til grund for planlægningen.

Udpegninger og retningslinjer i Holstebro Kommuneplan 
2013
I kommuneplanen fremgår arealudpegninger med tilknyttede 
retningslinjer for, hvorledes der skal tages særligt hensyn til 
beskyttelsesinteresser såsom landskabelige og kulturhistoriske 
interesser. Endvidere fremgår udpegninger og retningslinjer 
for andre benyttelser end vindmøller. Kommunen skal afveje 
benyttelses- og beskyttelsesinteresserne op mod ønsket om 
opstilling af vindmøller.
 
Området nordøst for Husby eller dele af området er omfat-
tet af følgende udpegninger med tilknyttede retningslinjer i 
Holstebro Kommuneplan 2013 - 2025:

• Den sydligste og den nordligste del af området er udpeget 
som værdifuldt landbrugsområde. 

• Den midterste del af området, svarende til den del der 

Kommuneplan 2013 - 2025 kan 
ses på www.holstebro.dk (un-
der kommuneplan og overord-
nede planer)

Signaturforklaring
Vindmølleområder

Kystnærhedszone

Strandbeskyttelseslinje
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ikke er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde, 
er udpeget til som et lavbundsarealer der er potentielt 
egnede til vådområde. 

• Den sydøstligste del af området er udpeget som potentiel 
økologisk forbindelse.

• Den nordlige 2/3 del af området er udpeget som beva-
ringsværdigt landskab. 

Området på Fugleøen ved Thorsminde eller dele af området 
er omfattet af følgende udpegninger i Holstebro Kommune-
plan 2013 - 2025:

• Området er udpeget til potentielt naturområde.
• Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab. 

Signaturforklaring
Vindmølleområder

Bevaringsværdigt landskab

Økologisk forbindelse

Signaturforklaring
Vindmølleområder

Værdifuldt landbrugsområde

Lavbundsareal

Signaturforklaring
Vindmølleområder

Værdifuldt landbrugsområde

Lavbundsareal

Signaturforklaring
Vindmølleområder

Bevaringsværdigt landskab

Økologisk forbindelse
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Kommuneplanens arealudpegninger skal ikke forstås som 
forbudszoner for anden planlægning, men planlægningen skal 
vejes op i mod de retningslinjer, der er knyttet til de enkelte 
udpegninger. I kommuneplantillægget, der vil blive udar-
bejdet på grundlag af den forudgående høring, vil der blive 
redegjort nærmere for de forskellige benyttelser og beskyt-
telsesinteresser, og afvejningerne i forhold til disse. Endvi-
dere vil der blive redegjort for dette i den VVM-redegørelse/
miljørapport og den lokalplan, der vil blive udarbejdet for et 
konkret vindmølleprojekt indenfor hvert af de to vindmølle-
områder. En landskabsanalyse af hele Holstebro kommune er 
under udarbejdelse. Analysen skal danne udgangspunkt for en 
revision af kommuneplanens afgrænsning af bevaringsværdigt 
landskab. Analysens foreløbige resultater vil indgå som viden 
ved vurdering af vindmøllernes påvirkning af landskabet.

Afvejning af interesser

Det er kommunen, der har ansvaret for, at de lovbestemte 
krav kan overholdes. Det er også kommunen, der skal foretage 
en afvejning af de beskyttelsesmæssige hensyn set i forhold til 
ønsket om at opstille vindmøller. Staten kan bremse en plan 
for opstilling af vindmøller, hvis planlægningen vurderes at 
være i strid med de statslige interesser.

Holstebro Byråd ønsker, at produktionen af el fra vindmøller 
øges gennem udlæg af områder til vindmøller nordøst for 
Husby og på Fugleøen ved Thorsminde. Dette ønske skal vejes 
op imod de andre interesser for arealbenyttelse i og nær 
områderne og diverse beskyttelsesmæssige hensyn. Nærmere 
redegørelse for denne afvejning af interesser vil indgå i de 
kommuneplantillæg, der skal udarbejdes på baggrund af ind-
læg, som kommunen modtager fra borgere, foreninger, andre 
myndigheder, mv. i forbindelse med den forudgående høring.
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Miljøvurdering

Efter lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om 
miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingslo-
ven) skal alle planer og programmer, herunder forslag til vind-
mølleplaner, ledsages af redegørelser for planernes indvirkning 
på miljøet – herunder vurdering af en mulig væsentlig påvirk-
ning af et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde. 

Kommuneplantillægget, som vil blive udarbejdet på grundlag 
af den forudgående høring vil blive miljøvurderet iht. miljø-
vurderingsloven.

Miljøvurderingens indhold 

Miljørapporten skal indeholde en beskrivelse og vurdering af 
planens sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, som 
må forventes at kunne opstå som følge af planens realisering. 
Heri indgår også eventuelle virkninger uden for det geografiske 
område, som planen dækker. 

Miljørapporten skal som minimum indeholde de oplysninger, 
der fremgår af bilag 1 til miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingen forventes primært at omhandle påvirkningen 
af:
 
• Natura 2000-området 

• Landskabet 
 
• Naboer

• Natur og miljøforhold i mølleområderne

• Kirker og kulturhistoriske anlæg

Miljørapporten skal desuden belyse eventuelle alternative 
løsninger, herunder skal der som minimum redegøres for ud-
vikling og miljøforhold, hvis ikke hovedforslaget tillades – det 
såkaldte 0-alternativ.
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Områder foreslås udlagt til vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer forud for udarbejdelse 
af VVM-redegørelse, jf. Planlovens § 11g

Holstebro Byråd beslutter at fremme planlægning for 
opstilling af vindmøller indenfor de foreslåede områder

Udarbejdelse af forslag til lokalplan og miljørapport 
(VVM-redegørelse / miljøvurdering)

Lokalplanforslaget og miljørapporten fremlægges 
offentligt i minimum 8 uger.

På baggrund af den offentlige høring tager Byrådet stil-
ling til endelig vedtagelse vedtagelse af lokalplanen, 
der efterfølgende offentliggøres med klagevejledning

Udstedelse af VVM-tilladelse, mv.

Bygherre kan påbegynde opstilling af vindmøllerne

Procesplan* 

Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg med 
miljøvurdering

Kommuneplantillægget og miljøvurderingen 
fremlægges offentligt i minimum 8 uger.

På baggrund af den offentlige høring tager Byrådet stil-
ling til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget, 
der efterfølgende offentliggøres med klagevejledning

Indkaldelse af forslag og idéer forud for udarbejdelse 
af kommuneplantillæg, jf. Planlovens § 23c

Bygherre anmelder et vindmølleprojekt indenfor områ-
de udlagt til vindmøller i kommuneplanen

* Procesplanen viser forløbet som det vil være, hvis Byrådet fortlø-
bende beslutter at fremme processen gennem endelig vedtagelse af 
kommuneplantillæg mv. 
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Forslag og idéer ønskes

Med dette debatoplæg indkaldes idéer og forslag til det videre 
arbejde. Indkaldelse af idéer og forslag sker efter Planlovens 
§ 23c. Læs om baggrunden for den forudgående høring på side 
2.

Spørgsmål til debat

• Har du synspunkter eller bemærkninger til de områ-
der der foreslås udlagt til vindmøller?

• Hvilke forhold bør tillægges størst betydning i inte-
resseafvejningerne ift. benyttelse og beskyttelse?

• Andre emner, som bør indgå i planlægningen?

• Andre væsentligste miljøpåvirkninger, end de der er  
nævnt på side 14, som bør indgå i miljøvurderingen?

Dine synspunkter

Dine bemærkninger til det forestående planlægningsarbejde 
kan du sende til Holstebro Kommune. Se adresser, kontaktop-
lysninger mv. på side 2.
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