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VVM-tilladelse til vindmøller ved Abildå 
 
Wind Estate A/S har søgt om tilladelse til opstilling af fire vindmøller på op til 
140 meter i det udlagte vindmølleområde T17 i henhold til Herning Kommunes 
Vindmølleplan, kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-
2020. 
 
Vindenergi er en del af Herning Kommunes klimastrategi til at mindske CO2-
udledningen og derved skåne miljøet og afværge klimaforandringer. 
 
Herning Kommune har den 14. december 2010 afgjort, at projektet er VVM-
pligtigt jf. planlovens regler om vurdering af virkningerne på miljøet, idet pro-
jektet er omfattet af bilag 1 pkt. 37) Vindmøller over 80 m totalhøjde eller 
grupper af vindmøller med flere end 3 møller. 
 
For at projektet kan realiseres, er der udarbejdet tillæg nr. 63 til Herning 
Kommuneplan 2009-2020 med VVM-redegørelse. 
 
Herning Byråd har den 19. juni 2012 vedtaget tillæg nr. 63 endeligt. Udkast til 
VVM-tilladelsen indgik som bilag i sagsfremstillingen. 
 
Tilladelse 
Herning Kommune giver hermed tilladelse til at etablere fire vindmøller med 
totalhøjde på 140 meter, på baggrund af kommuneplantillæg nr. 63 med tilhø-
rende VVM-redegørelse. De detaljerede vilkår for lokalisering fastlægges i 
lokalplan 89.T17.1 – Vindmølleområde nær Tiphedevej ved Abildå. 
 
Den tilhørende VVM-redegørelse beskriver de overordnede miljømæssige 
rammer for en miljømæssig acceptabel etablering, drift og nedtagning af 
vindmøllerne. I den forbindelse er der opstillet krav om nærmere angivne af-
værgeforanstaltninger overfor særlige miljøgener og problematikker. I det om-
fang afværgeforanstaltningerne er planlægningsmæssigt relevante, fremgår 
de af nedenstående vilkår for VVM-tilladelsen. 
 
Tilladelsen meddeles i henhold til VVM-bekendtgørelsen nr. 1510 af 15. de-
cember 2010, § 2, stk. 3, nr. 2 om vurdering af visse offentlige og private an-
lægsvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 
Tilladelsens indehaver: Wind Estate A/S, Læsøvej 1, 8940 Randers SV. 
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Indehaverens CVR-nummer: 26271886. 
 
 
Vilkår 
Tilladelsen gives til at etablere 4 vindmøller med en totalhøjde på 140 meter. Projektet med-
fører etablering af en samlet elproduktionskapacitet på 12 MW (4 møller á 3 MW). Anlægget 
er nærmere beskrevet i kommuneplantillæggets redegørelse. De overordnede lokaliserings-
muligheder og –krav, der er fastlagt for vindmøllerne, fremgår af kommuneplantillægget for 
det pågældende område.  
Udover vilkårene i kommuneplantillæg nr. 63, fastsættes følgende vilkår: 

1. Vindmøllerne skal i al væsentlighed etableres, drives og nedtages inden for de fysi-
ske og miljømæssige rammer, som er angivet i VVM-redegørelsen for det samlede 
anlæg. 

2. Afstanden til nærmeste nabobeboelse skal være mindst fire gange vindmøl-
lernes totalhøjde. 

3. Møllerne skal fremtræde med samme lysegrå farve i et glanstal på maksimalt 
30. 

4. Der skal tages hensyn til § 3-områder beliggende inden for og i nærheden af 
projektområdet, således at områderne ikke berøres i hverken opsætnings-, 
drifts- eller nedtagningsfase. 

5. Der skal for ejers regning udføres støjmålinger og efterfølgende beregninger 
efter vindmøllernes idriftsætning. Støjmålinger, beregninger og afrapportering 
skal udføres akkrediteret og i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljø-
styrelsens bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK nr. 1284 af 
15/12/2011). Støjberegningerne skal foretages for punkter, som forinden afta-
les med Herning Kommune, som udgangspunkt for nabobeboelse inden for 1 
km fra vindmøllerne. 

6. Der skal for ejers regning efter vindmøllernes idriftsættelse foretages målinger 
og efterfølgende beregninger for den lavfrekvente støj indendørs hos nabobo-
liger inden for 1 km fra vindmøllerne. Målinger, beregninger og afrapportering 
skal udføres i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens be-
kendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK nr. 1284 af 15/12/2011). 

7. De gældende beregningsmæssige grænseværdier i hele anlæggets levetid 
skal overholdes hos alle naboer. 

8. Det samlede støjbidrag for naboer bosiddende mellem vindmøllerne ved Abil-
då og vindmøllerne ved Videbæk Mose og Vester Barde (Ringkøbing-Skjern 
Kommune) samt vindmøllerne ved Møltrup Hede må ikke overskride de gæl-
dende grænseværdier.  

9. Markering med lys skal indrettes og anvendes på en sådan måde, at gene-
virkningerne for omgivelserne minimeres. 

10. Der skal installeres et edb-program i én eller flere af møllerne, der sikrer, at 
ingen nabobeboelse udsættes for mere end 10 timers reel skyggekast om 
året. 

11. Ophører driften af vindmøllerne skal vindmøllerne inkl. Fundamenter, tekniske 
anlæg og installationer samt arbejdsarealer og veje, der alene anvendes til 
vindmøllerne, fjernes af mølleejer inden ét år efter driften er ophørt. Arealer, 
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der før vindmøllerejsningen var landbrugsarealer, skal af mølleejer reetableres 
til landbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgift for det offentlige, det vil 
sige at stabilgrus og andet vejmateriale skal fjernes. 

12. Vindmølleparken må først anlægges efter den 19. maj af hensyn til nærlig-
gende minkfarm. 

 
VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at denne tilladelse er 
givet. 
 
VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendig for projek-
tets realisering. Eksempelvis 

‐ ansøgning om byggetilladelse ved Herning Kommune, 

‐ anmeldelse af vindmøllerne til Herning Kommune i henhold til støjbekendtgø-
relsen, 

‐ anmeldelse af vindmøllerne til Herning Kommune i henhold til byggeloven. 
‐ Ansøgning til Herning Kommune om tilladelse til etablerig/ændret anvendelse 

af overkørsler, jf. vejlovens § 70 og §71, stk. 2 

  
Offentliggørelse 
VVM-tilladelsen offentliggøres i Herning Folkeblad, samt på kommunens hjemmeside 
www.herning.dk fra den 27. juni 2012 og 7 uger frem. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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