
 
 
 
 
 
Til borgmester Jan Petersen, kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt og gruppeformand for Venstre Hans Husum 
 
 
 
På vegne af borgergruppen imod kæmpe landmøller i Norddjurs Kommune, gøres hermed opmærksom på, at der 
i "Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller" - BEK nr 1590 af 10/12/2014 
-  § 2. Stk. 4. står, at der ikke må fastsættes retningslinjer med generelle bestemmelser om vindmøllers totalhøjde. 
 

 Der må ikke ... fastsættes retningslinjer med generelle bestemmelser om vindmøllers totalhøjde. 

I Norddjurs Kommunes vindmølleplan er der "Generelle retningslinjer", hvoraf den ene lyder: 
 

 5.16 Generelle retningslinjer 

Størrelse vindmøller 
3.     Der kan opstilles vindmøller på minimum 125 meter og op til 150 meters totalhøjde 

 
 
 
Naturstyrelsen har igen i år sat fokus på den ulovlige brug af særregler, og det til trods for at der, ifølge 
Naturstyrelsen, hidtil har ligget et notat, der tydeliggjorde, at generelle særregler ikke var tilladt. 
 
Naturstyrelsen giver som eksempel, at kommuner etablerer en lav maksimumshøjde for alle vindmøller i 
kommuneplanen, da dette de facto udelukker opstillingen af vindmøller med nutidens standarder. 
 
I Norddjurs Kommune er der, lige omvendt, lavet en generel retningslinje (en generel særregel), hvor kommunen 
har etableret en stor minimumshøjde for alle vindmøller i kommuneplanen, og det udelukker til gengæld de facto 
opstilling af lavere vindmøller. 
 

Da Norddjurs Kommunes vindmølleplan indeholder denne generelle særregler, der kan påklages til Natur- og 

Miljøklagenævnet, anbefaler vi Norddjurs Kommune, i deres egen interesse, at få bragt vindmølleplanen i orden, 

inden at kommenen går videre med vindmøllesagerne i de seks udlagte vindmølleområder. 
 
 
På kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 20. oktober 2015 bedes følgende punkt derfor taget af dagsordenen: 
 

14. Godkendelse af forslag til VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan for 

opstilling af vindmøller øst for Søby 

 
 
Norddjurs den 17. oktober 2015 
På borgergruppens vegne 
 

Karen Nørholm og Poul Bjarne Andersen Vindmølleområde Ålsrode 

Maria Nissen og Mogens Junker Larsen Vindmølleområde Søby 

Stig Jørgensen og Henriette Vendelbo Vindmølleområde Hevring Ådal 

 

 

 

 

 
 
 



20.01.15 

Naturstyrelsen: Ulovligheden af særregler understreges på ny 

 

Det er ikke altid ligetil at planlægge for vindmøller i Danmark. Det har Naturstyrelsens Vindmøllerejsehold 

måttet erkende og flere års erfaringer er nu samlet i en ny og forbedret bekendtgørelse og dertilhørende 

vejledning. Klarere retningslinjer skal ifølge Naturstyrelsen gøre op med generelle særregler i kommunerne. 

 

I praksis er det Naturstyrelsens Vindmøllerejsehold, der arbejder med landets kommuner om de gældende 

bestemmelser for planlægning for vindmøller på land. Hos Vindmøllerejseholdet er kontorchef Niels 

Bjørkbom tilfreds med, at bestemmelserne nu er uddybet, og at materialet kommer et spadestik dybere end 

hidtil. 

”Vejledningen er væsentligt udbygget og går i detaljer med hele planprocessen baseret på kommunernes 

egne erfaringer, som Vindmøllerejseholdet har indsamlet gennem deres arbejde. Vi har kortlagt 

problematikkerne, og der ligger nu en vejledning om planprocessen fra a-z.” 

 

”Vejledningen fungerer som et opslagsværk for de kommuner og embedsmænd, der ikke har så lang 

erfaring med planlægning for vindmøller.” 

 

Dette vil ifølge kontorchefen sikre en mere ens sagsbehandling af emner, som eksempelvis skyggekast fra 

vindmøller. 

 

Naturstyrelsen er opmærksom på ulovlige særregler 

Ligesom Vindmølleindustrien og flere andre aktører i den danske vindindustri, har Naturstyrelsen også 

oplevet, at kommuner har forsøgt at opstille generelle særregler. Det kan eksempelvis være, når kommuner 

etablerer en lav maksimumshøjde for alle vindmøller i kommuneplanen, da dette de facto udelukker 

opstillingen af vindmøller med nutidens standarder. 

 

”Vi har set, at der er udfordringer med generelle særregler i enkelte kommuner, da det tidligere ikke har 

været helt klart hvilke retningslinjer, der gjaldt. Som sådan ændres der ikke i praksis, da der hidtil har ligget 

et notat, der tydeliggjorde, at generelle særregler ikke var tilladt, men nu er det præciseret yderligere og 

indskrevet i selve bekendtgørelsen, hvilket er en klar forbedring,” siger Niels Bjørkbom. 

 

I et brev til Miljøministeren har Vindmølleindustrien, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Vindmølleforening 

netop opfordret ministeren til at gøre op med generelle særregler ved atter at indskærpe det gældende 

grundlag over for de kommuner, der ikke overholder bekendtgørelsen eller som har stoppet planlægningen. 

Kommuner kan ende i klagenævn 

Niels Bjørkbom forklarer, at Naturstyrelsen har mulighed for at gøre indsigelser i høringsperioden af nye 

planforslag fra kommunerne. En sådan indsigelse kan opretholdes indtil en generel særregel er fjernet fra 

forslaget. 

 

Næste instans er en prøvelse af lovligheden i Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

”Det er oplagt, at planforslag indeholdende generelle særregler kan blive påklaget til Natur- og 

Miljøklagenævnet,” afslutter kontorchefen. 

 

http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q1_2015/naturstyrelsen_ulo
vligheden_af_saerregler_understreges_paa_ny.html 

http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q1_2015/naturstyrelsen_ulovligheden_af_saerregler_understreges_paa_ny.html
http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q1_2015/naturstyrelsen_ulovligheden_af_saerregler_understreges_paa_ny.html

