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Udkast til § 25 tilladelse til opstilling af vindmøller ved Thorup-
Sletten 
 
Baggrund 
Jammerbugt Kommune har den 27. september 2018 vedtaget lokalplan nr. 03-001, 
Vindmøller, Thorup Sletten, Gøttrup,med tilhørende miljørapport, endeligt.  
 
Vesthimmerlands Kommune har den 20. september 2018 vedtaget kommuneplan-
tillæg nr. 09-316-49 til kommuneplan 2009 og lokalplan nr. 1065, Vindmøller, 
Thorup Sletten, med tilhørende miljørapport, endeligt.  
 
Den 4. oktober 2018 meddelte kommunerne VVM-tilladelser til projektet. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet modtog efterfølgende klager 
over afgørelserne. Den 9. marts 2021 ophæver Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Jammerbugt Kommunes og Vesthimmerland Kommunes afgørelser af 4. oktober 
2018 om VVM-tilladelser til opstilling af vindmøller på Thorup-Sletten og hjemviser 
sagerne til fornyet behandling. Den 9. marts 2021 ophæver Planklagenævnet den 
fælles miljørapport og Jammerbugt Kommunes lokalplan. Som følge af, at nævnet 
ophæver den fælles miljørapport, er Vesthimmerlands Kommunes lokalplan og 
kommuneplantillæg ugyldige. Det betyder, at miljørapporten og de to kommuners 
lokalplaner samt kommuneplantillægget ikke længere gælder.  
 
Begrundelserne for hjemvisningen er Natura 2000 konsekvensvurderingen af pro-
jektet, idet klagenævnene finder, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at pro-
jektet ikke vil skade Natura 2000 områder.  
 
Klagerne havde ikke opsættende virkning for projektet, og i 2020 opstillede byg-
herre de 18 vindmøller efter vilkår og rammer i kommunernes VVM-tilladelser og 
lokalplaner samt tilladelser efter anden lovgivning, herunder byggetilladelsen og 
den endelige støjanmeldelse for vindmølleparken. Møllerne har således været i 
drift siden sommeren 2020. 
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Begge kommuner har besluttet at der skal arbejdes videre med en retlig lovliggø-
relse af projektet. På den baggrund har kommunerne bedt bygherre om at igang-
sætte arbejdet med at opdatere Natura 2000 konsekvensvurderingen.  
 
Den opdaterede Natura 2000 konsekvensvurdering er efterfølgende i marts 2022 
fremsendt til begge kommuner, og den overordnede konklusion i vurderingen er, at 
møllerne ikke vil skade Natura 2000 områdernes integritet. Derfor har bygherre 
sammen med den opdaterede Natura 2000 konsekvensvurdering, fremsendt en 
ansøgning om igangsætning af udarbejdelse af opdateret plangrundlag med tilhø-
rende miljørapport. 
 
Miljørapporten og det opdaterede plangrundlag er nu tilvejebragt. 
 
Ifølge lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM) skal kommunen jf. § 35 stk. 4, pkt. 4 medsende et udkast til 
§ 25 tilladelse samtidigt med at miljøkonsekvensrapporten sendes i høring i 8 uger, 
jf. § 35 stk. 3, pkt. 3. 
 
Udkast til § 25 tilladelse 
Jammerbugt Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøvurderingslovens § 
25 til opstilling af ni vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 150 meter med til-
hørende adgangsveje ved Thorup-Sletten på følgende ejendomme: 
 
Ejerlav:  Matr.nr.: 
Gøttrup By, Gøttrup 125  (mølle nr. 6) 
Gøttrup By, Gøttrup 126  (mølle nr. 7) 
Gøttrup By, Gøttrup 47aq  (mølle nr. 8) 
Gøttrup By, Gøttrup  47ar  (mølle nr. 9) 
Gøttrup By, Gøttrup  47as  (mølle nr. 10) 
Gøttrup By, Gøttrup 127  (mølle nr. 15) 
Gøttrup By, Gøttrup 128 (mølle nr. 16) 
Gøttrup By, Gøttrup 47at  (mølle nr. 17) 
Gøttrup By, Gøttrup 47au  (mølle nr. 18) 
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Fig. Samlet oversigt over alle vindmøller på Thorup-Sletten.  
 
Tilladelsen er meddelt med hjemmel i miljøvurderingslovens § 25. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, el-
ler ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 
39. 
 
Beskrivelse af projekt 
Eurowind Energy A/S har ansøgt om opstilling (lovliggørelse) af i alt 18 vindmøller i 
området ved Thorup-Sletten. Ni af møllerne er opsat i Jammerbugt Kommune, og 
de øvrige møller i Vesthimmerlands Kommune. I forbindelse med vindmøllerne er 
der etableret transformerstation, adgangsveje og mindre teknik- og koblingshuse.  
 
Hele projektet er realiseret i 2020, i forbindelse med den tidligere behandling af sa-
gen.  
 
Politisk behandling 
Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har den 16. december 2021 vedta-
get Kommuneplan 21, hvor området udlægges til vindmøllepark med tilhørende 
anlæg og med minimum 9 ens vindmøller. 
 
Derudover har kommunalbestyrelsen den DD.MM.ÅÅÅÅ vedtaget Lokalplan 03-
002 for vindmøller ved Thorup-Sletten. 
 
§ 25 tilladelsen er udarbejdet på baggrund af Kommuneplan 21 og Lokalplan 03-
002 med tilhørende miljørapport. 
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Vilkår 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
 

1) Opstilling, drift og nedtagning af vindmøllerne samt retablering af arealer 
skal foregå som beskrevet i Lokalplan 03-002, og den tilhørende miljørap-
port.  
 

2) Der skal installeres software i de relevante møller, således at møllerne over-
holder den anbefalede grænseværdi ved nabobeboelser på maksimalt 10 ti-
mers reelt skyggekast om året (beregnet som reel tid, der udregnes vha. 
WindPRO, Shadow-programmet eller et tilsvarende program). 
 

3) Vindmøllerne, inklusive fundamenter og anlæg, skal fjernes ned til 1 meters 
dybde under terræn af mølleejer, såfremt de ikke har været anvendt til ener-
giforsyning i 1 år. 

 
4) Såfremt der indkommer begrundede klager over støjgener fra vindmøllerne, 

eller hvis Jammerbugt Kommune af en anden grund finder det nødvendigt, 
skal mølleejeren på kommunens forlangende lade udføre målinger eller be-
regninger af støjniveauet efter retningslinjer i de til enhver tid gældende lov-
givning med tilhørende vejledninger. Målinger eller beregninger skal udføres 
af akkrediteret firma. 
 

5) Der skal gennemføres periodisk stop på vindmøllerne nr. 6, 9, 10 og 15 (li-
gesom mølle nr. 3 og 5 i Vesthimmerlands Kommune) fra solnedgang til sol-
opgang i perioden fra 15. juli til 15. oktober ved vindhastigheder på under 6 
m/s i rotorhøjde. 
 

Begrundelse for afgørelsen 
Miljøvurdering af plandokumenterne og miljøvurdering af projektet er slået sam-
men i én miljørapport. Tilladelsen gives på baggrund af den samlede miljørapport 
og under forudsætning af de vilkår og overvågningsforanstaltninger, der fremgår af 
denne § 25 tilladelse, og inden for rammerne af Lokalplan 03-002. På den bag-
grund er det vurderet, at vindmøllerne med tilhørende veje og teknik kan lovliggø-
res og drives uden væsentlige påvirkninger på miljøet. 
 
Foranstaltninger til at undgå eller nedbringe skadelige virkninger  
Der skal jf. miljøvurderingslovens § 27 stk. 1 redegøres for, hvordan myndigheden 
vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af projektet. Det er Jammerbugt 
Kommunes vurdering, at der ikke skal fastlægges et egentligt overvågningspro-
gram for projektet, men at de stillede vilkår sikrer, at der foretages de nødvendige 
foranstaltninger til at undgå, forebygge og begrænse projektets miljøpåvirkninger. 
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Natura 2000  
Der er i forbindelse med miljøvurderingen lavet en vurdering af projektets påvirk-
ning af de nærliggende Natura 2000-områders integritet og udpegningsgrundlag. 
Vurderingen findes i et selvstændigt notat som baggrundsmateriale for miljøvurde-
ringen.  
 
Det vurderes på baggrund af Natura 2000-konsekvensvurderingen, at vindmølle-
projektet ved Thorup-Sletten ikke vil skade de nærmeste Natura 2000-områder 
N16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg” og N15 ”Nibe Bredning, Halkær Ådal 
og Sønderup Ådal” eller andre Natura 2000-områder, herunder naturtyper og arter 
på udpegningsgrundlaget under hensyn til bevaringsmålsætningen og områdernes 
integritet.  
 
På baggrund af konsekvensvurderingen er der fastsat vilkår om driftsstop i denne 
tilladelse.  
 
Se Natura 2000-konsekvensvurderingen for en uddybning af undersøgelserne. 
 
Bilag IV-arter  
Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at projektet ikke vil beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-ar-
ter og dermed opretholde arternes vedvarende økologiske funktionalitet. Der er fo-
retaget undersøgelser af forekomst af flagermus, som danner baggrund for den 
nærmere vurdering. I 2021 blev der foretaget en supplerende undersøgelse af fla-
germus til undersøgelserne i 2014-2015 i overensstemmelse med de anbefalede 
undersøgelsesmetoder i Forvaltningsplan for flagermus. Det vurderes samlet set, 
at projektet ikke vil skade damflagermus eller yngle- og rasteområder for arter af 
flagermus.  
 
Flagermusstop på udvalgte vindmøller minimerer risikoen for tab af enkeltindivider 
af de 8 arter af flagermus, der er registreret i området, og som alle er bilag IV-arter. 
Endvidere vil det mindske risikoen for tab af enkeltindivider af damflagermus, som 
er på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 område N16, selvom det planlagte vind-
mølleprojekt ved Thorup-Sletten i kumulation med andre projekter ikke vurderes at 
ville skade arten. Det begrundes med, at der ikke er tegn på yngle- eller rasteom-
råder for damflagermus i eller tæt på vindmølleparken, og at arten forekommer 
med meget lave tætheder omkring Thorup-Sletten sammenlignet med mere eg-
nede lokaliteter i habitatområdet, herunder i Vejlerne.  
 
Derudover er der i den nærmere vurdering af bilag IV-arter bl.a. lagt vægt på føl-
gende:  
 
Projektområdet er stærkt præget af intensiv landbrugsdrift, og der er meget få po-
tentielle levesteder for bilag IV-arter. Endvidere vil projektet ikke medføre påvirk-
ninger af vandhuller, levende hegn eller småbiotoper, der kunne være yngle-eller 
rasteområder. Udover arter af flagermus og spidssnudet frø er der ikke registreret 
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bilag IV-arter i projektområdet, og nogle bilag IV-arter som f.eks. marine pattedyr 
og snæbel har ingen naturlige levesteder i projektområdet.  
 
Se miljørapporten for en uddybning af undersøgelserne 
 
Andre tilladelser 
§ 25 tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige 
for projektets realisering. Idet der er tale om et lovliggørelsesprojekt er nødvendige 
tilladelser efter øvrig lovgivning meddelt i forbindelse med projektets realisering. 
 
Offentliggørelse 
§ 25 tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside, www.jammerbugt.dk, 
samtidigt med det vedtagne plangrundlag med tilhørende miljørapport. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen om tilladelse efter § 25, stk. 1 i miljøvurderingsloven kan påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 49. 
 
En klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af denne 
afgørelse. 
 
En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indgives skriftligt via 
www.klageportalen.dk. Den efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske 
ved anvendelse af den digitale selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den 
er tilgængelig for myndigheden. 
 
Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald og af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der har som formål at beskytte 
natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og 
som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
 
Domstolsprøvelse 
Hvis du vil indbringe kommunens afgørelse for domstolene, skal det ske inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt (§ 54 i miljøvurderingsloven). 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Karsten Jørgensen 
 
 
 
Kopi sendt til: 
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