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7. marts 2013 

LBA/HKU 

 

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. 
ejendommen Aalborgvej 184, 7700 Thisted som følge 
af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i hen-
hold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret ved 
lov nr. 159 af 1. marts 2011 – lov om et testcenter for 
store vindmøller ved Østerild – sagsnr. 11/1076 
 
Taksationsmyndigheden har den 6. marts 2013 truffet afgørelse i henhold til lov 

nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi vedrørende 

værditab på ejendommen Aalborgvej 184, 7700 Thisted. Afgørelsen er truffet af 

formanden Lars Bracht Andersen og statsautoriseret ejendomsmægler Niels 

Vinther. 

 

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 50.000 kr., 

som du kan kræve erstattet. Taksationsmyndigheden har herved vurderet, at 

din ejendom er mindre end 5.000.000 kr. værd, og at værditabet dermed over-

stiger 1 procent af ejendommens værdi, jf. loven § 6, stk. 3. 

 

Hvis ejendommen ligger inden for 1.500 m fra nærmeste mølleplads, kan du 

under de betingelser, som er angivet sidst i denne afgørelse, anmode miljømini-

steren om at overtage ejendommen.  

 

Taksationsmyndighedens behandling af sagen: 

Den 17. august 2011 samledes Taksationsmyndigheden på Aalborgvej 184. 

 

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden Lars 

Bracht Andersen og statsautoriseret ejendomsmægler Niels Vinther. Som sekre-

tær for myndigheden mødte Morten Yde fra Energinet.dk. 

 

For ejeren mødte ██████████████████ 

 

For den driftsansvarlige for testcentret mødte Freddy Mortensen fra Risø DTU. 
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Til sagens belysning blev der fremlagt følgende materiale: 

 

- Det godkendte orienteringsmateriale, jf. § 9, stk. 2 i lov om 

fremme af vedvarende energi 

- Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (lov nr. 

647 af 15. juni 2010) 

- Lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller 

ved Østerild (lov nr. 159 af 1. marts 2011) 

- VVM-redegørelse: Nationalt testcenter – for vindmøller ved 

Østerild. Miljøministeriet. December 2009 samt supplement 

fra december 2010      

- Tingbogsudskrift 

- Kopi af servitutter og deklarationer 

- Matrikelkort 

- Seneste offentlige vurdering 

- Oplysning om ejendomsskatter 

- BBR-ejermeddelelse 

- Oplysning om registreret forurening 

- Visualiseringsbillede 

- Støj- og skyggekastberegninger 

 

Der blev foretaget en besigtigelse af ejendommen og i tilknytning hertil en 

mundtlig forhandling. 

 

DTU foranledigede efterfølgende udarbejdet yderligere visualiseringsmateriale. 

Materialet har været fremsendt til ejeren, som har haft lejlighed til at kommen-

tere det. 

 

Ejeren har navnlig gjort gældende, at udsigten fra og støjniveauet for ejendom-

mens beboelse vil ændres markant ved anlægget af testcentret. Der henvises til 

drastiske forringelser af udsigten fra ejendommen, lysgener grundet krav til 

belysning af testområdet samt støj, herunder lavfrekvent støj, fra vindmøllerne.  

 

Under besigtigelsen fremhævede ejer, at forholdet omkring lysmasten og lys-

glimt herfra ville blive en væsentlig gene for dem. Lyset vil både ødelægge nat-

tehimlen og oplyse stue, der er orienteret mod vindmølleområdet. Endeligt an-

førte ejer, at man ikke var tilfreds med visualiseringen. 

 

Retsgrundlaget for Taksationsmyndighedens afgørelse: 

Efter § 17 i lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (lov nr. 647 af 

15. juni 2010, herefter kaldet anlægsloven) finder lov om fremme af vedvarende 

energi anvendelse på vindmøller (lov nr. 1392 af 27. december 2008, herefter 

kaldet VE-loven), som opstilles på testcenteret med de tilpasninger, der følger af 

anlægslovens §§ 18-20. 

 

Efter § 6, stk. 1 og 3, i VE-loven skal den, der ved opstilling af en eller flere 

vindmøller forårsager et værditab på fast ejendom, betale herfor, medmindre 

værditabet udgør 1 procent eller derunder af ejendommens værdi. Hvis ejeren 

af den faste ejendom har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bort-

falde. 

 

Efter lovens § 7, stk. 1, træffer Taksationsmyndigheden afgørelse om, hvorvidt 

opstilleren i medfør af lovens § 6 skal betale for værditab til ejeren på baggrund 

af en individuel vurdering. Det bemærkes, at den driftsansvarlige for testcentret, 

overtager opstillerens betalingspligt, jf. § 18, stk. 1, i anlægsloven. 
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Det er i lovens forarbejder forudsat, at Taksationsmyndigheden foretager et 

konkret, individuelt skøn baseret på de konkrete lokale forhold og herved blandt 

andet tager hensyn til områdets karakter og ejendomspriserne i området, om 

der i forvejen er opstillet vindmøller i området, om der er andre tekniske anlæg i 

området samt vindmøllens afstand fra bebyggelsen, vindmøllens højde og for-

ventede genevirkninger ved møllen. 

 

Om testcenteret og området: 

Testcenteret er planlagt således, at der kan opstilles op til 7 vindmøller på op til 

250 m, idet den nordligste mølle dog ikke må være højere end 210 m som følge 

af, at der ligger en bolig i en afstand af ca. 840 m fra den nordligste mølle. Møl-

lerne placeres med en indbyrdes afstand på 600 m.  

 

Foruden vindmøllerne opstilles en række master: Dels 250 m høje master med 

lysmarkering i form af højintensivt, blinkende hvidt lys, dels målemaster på op 

til 150 m. Masterne har karakter af såkaldte bardunmaster. Der vil på målema-

ster og møller også være lysmarkering i form af fast rødt lys (VVM-rapporten 

side 108-109). 

 

Af hensyn til testcenteret udlægges der et vindfelt, hvilket blandt andet indebæ-

rer rydning af større skovarealer. Der anlægges desuden serviceveje m.v. Som 

led i etableringen af centeret nedtages endvidere nogle luftledninger og nogle 

mindre vindmøller. 

 

Det fremgår af VVM-rapporten, at testcenteret adskiller sig fra en konventionel 

vindmøllepark blandt andet ved, at alle møllerne ikke er ens, og at der finder en 

løbende udskiftning sted. Ifølge VVM-rapporten forventes en udskiftning af de 

enkelte møller hvert 3.-4. år (side 58). 

 

Testcenteret etableres i et område, der generelt ikke er præget af tekniske an-

læg. Der er i forvejen mindre møller nogle steder i området, men området er 

ikke generelt påvirket heraf. Gennemgående kan området beskrives som meget 

landligt med spredt bebyggelse mellem skov og marker. 

 

Generelt om de gener, som Taksationsmyndigheden kan tage i betragt-

ning: 

Det er efter VE-lovens § 6, stk. 1, kun tab, der er forårsaget ved opstilling af 

vindmøller, der kan kræves erstattet efter VE-lovens regler om erstatning for 

værditab. Dette vil hovedsagelig sige tab forårsaget af vindmøller ved, at de 

visuelt påvirker en ejendom (dominans), forringer udsigten fra ejendommen, 

og/eller er årsag til støj og/eller skyggekast på ejendommen, således at ejen-

dommens handelsværdi bliver lavere end den ellers ville være. Værditab som 

følge af andre gener, der direkte er forårsaget af selve vindmøllerne, kan også 

kræves erstattet, f.eks. det produktionstab, som opstilling af en ny vindmølle 

kan forårsage for en eksisterende vindmølle, hvorved handelsværdien af ejen-

dommen bliver lavere. 

 

Det er som udgangspunkt kun tab, der kan henføres til gener fra selve vindmøl-

lerne, der kan siges at være forårsaget af opstilling af vindmøller. 

 

Taksationsmyndigheden har dog i praksis antaget, at gener fra lysmarkerings-

master, der skal opstilles i forbindelse med opstilling af vindmøller, der er højere 

end 150 m, skal tages i betragtning ved fastsættelse af værditab efter VE-loven. 

Det skyldes, at det er et helt almindeligt krav ifølge Statens Luftfarsvæsens be-
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stemmelser om luftfartshindringer (BL 3-10, udgave 2, 22. januar 2010, pkt. 

4.2), at der skal være en afmærkning af luftfartshindringer med en højde på 150 

m eller derover. Derfor anses lysmarkeringsmaster som en nødvendig, kausal og 

adækvat følge af opstilling af vindmøller med en højde på 150 m eller derover. 

 

Etablering af testcenteret i Østerild har en række konsekvenser for ejendomme-

ne i området, hvor nogle følger direkte af anlægsloven, mens andre beror på 

beslutninger truffet af offentlige myndigheder, f.eks. om pålæg af servitutter 

eller fældning af træer. Det er langt fra alle disse konsekvenser, der kan kræves 

erstattet efter VE-loven, uanset om de medfører et værditab. Det er kun de ge-

ner, der kan siges at være en nødvendig, kausal og adækvat følge af det for-

hold, at der opstilles en eller flere vindmøller, der kan kræves erstattet efter VE-

loven. De gener, der knytter sig til etablering af det særlige forsøgsområde, kan 

ikke siges at være en nødvendig følge af selve det forhold, at der opstilles vind-

møller. I det omfang gener alene er en konsekvens af den særlige anlægslov 

eller beslutninger truffet af offentlige myndigheder som led i etableringen af 

testcenteret, kan tab forårsaget af sådanne gener derfor ikke kræves erstattet 

efter VE-lovens regler. I stedet må ejere og naboer rejse krav over for ekspro-

priationskommissionen eller ved domstolene efter ekspropriationsretlige eller 

almindelige naboretlige regler. Dette må også antages at være forudsat i an-

lægsloven, jf. dennes § 15. Det bemærkes herved, at anlægsloven henviser til 

loven om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008), og at der ifølge § 20 i denne 

lov kan fremsættes krav om erstatning efter almindelige naboretlige regler. Det 

kan ikke antages, at det har været meningen, at Taksationsmyndigheden skulle 

tilkende erstatning for værditab, der er relateret til f.eks. fældning af træer. 

 

I forarbejderne til anlægsloven er det forudsat, at myndigheden skal lægge til 

grund, at alle møllerne er 250 m høje. Taksationsmyndigheden forstår det såle-

des, at myndigheden skal lægge ”worst case” til grund. Det er myndighedens 

opfattelse, at den ikke er afskåret fra at tage i betragtning, at det er visuelt ge-

nerende, at møllerne kan have forskellige højder og forskelligt udseende, lige-

som det kan være generende, at møllerne løbende udskiftes. Taksationsmyndig-

heden har derfor i samtlige sager, hvor der er visuel påvirkning af en ejendom, 

taget disse forhold i betragtning. 

 

Særligt om gener fra eksisterende vindmøller, der nedtages 

Det er en forudsætning for opstilling af de vindmøller, som anlægsloven mulig-

gør, at der nedtages en række eksisterende vindmøller, således at miljølovgiv-

ningens støjkrav kan overholdes. Taksationsmyndigheden har ved sin vurdering 

taget i betragtning, at ekspropriationskommissionen har truffet beslutning om 

nedtagning af de to nordligste vindmøller ved Hjardemål og de tre sydligste 

vindmøller ved Tømmerby (Dancopal). Når myndigheden har taget dette i be-

tragtning, skyldes det, at nedtagningen er en direkte konsekvens af, at der op-

stilles vindmøller på testcenteret. Det er endvidere i overensstemmelse med 

myndighedens hidtidige praksis, hvor er blevet lagt vægt på, om det er en be-

tingelse for opstilling af nye vindmøller, at der nedtages eksisterende vindmøl-

ler, således at generne fra de nedtagne vindmøller ophører. 

 

Særligt om gener i form af lysmarkering 

Taksationsmyndigheden har den 30. januar 2013 foretaget en besigtigelse med 

henblik på særligt at vurdere generne fra lysmarkeringsmasterne. Besigtigelser-

ne blev foretaget mellem ca. kl. 17 og ca. kl. 22. Vi har ved vores vurdering 

taget i betragtning, at der også kan være gener i dagtimerne, og at der under 

særlige vejrforhold, f.eks. ved støvregn, kan være gener i form af genskær på 
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nattehimlen (”blitz-effekt”), som giver anledning til gener også i rum, hvorfra 

der ikke er direkte udsyn til masterne. Hvor masterne kan ses fra soverum, har 

vi taget risikoen for refleksioner i betragtning. 

 

Taksationsmyndighedens afgørelse i den konkrete sag: 

Ejendommen er en landbrugsejendom med et jordtilliggende på 31,4 ha. Stue-

huset, som er opført i 1974 i gule tegl med eternittag, har et boligareal på 221 

m2, heraf 26 m2 udestue. Endvidere består ejendommen af udbygninger på 520 

m2, som fungerer som lade med fyrrum. Der er tal om en meget pæn og vel-

holdt ejendom med privat alment vandforsyningsanlæg og nedsivningsanlæg. 

 

Taksationsmyndigheden har vurderet, at opstilling af vindmøller i overensstem-

melse med det fremlagte orienteringsmateriale vil medføre et værditab på din 

ejendom på 50.000 kr. Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt 

vægt på, at afstanden fra visualiseringsmaterialets fotopunkt A til nærmeste 

vindmølle i testcenteret er ca. 2.031 m. Fra de primære udendørs opholdsarea-

ler skærmes udsynet til vindmøllerne i testcenteret af boligbebyggelsen. Fra 

forsiden af boligen skærmes udsynet til møllerne af træer. Det kan ikke udeluk-

kes, at det i vinterhalvåret vil være muligt at ane møllerne gennem bevoksnin-

gen, men det vil ikke præge udsigten fra ejendommen. Boligen har enkelte vin-

duer orienteret i retning mod vindmøllerne i testcenteret. Henset til den oven-

nævnte afskærmning vil der højst være et yderst begrænset udsyn til møllerne. 

 

Der er henholdsvis ca. 1,7 km og ca. 5,9 km til lysmarkeringsmasterne. I lighed 

med møllerne skærmes udsynet til masterne i betydeligt omfang af træer. Gener 

vil således overvejende være i form af genskær på himlen fra den nærmest 

mast. Denne mast (eller genskær fra masten) er synlig fra stue, soveværelse 

samt yderligere to værelser. Der er tale om visse, begrænsede gener. Det be-

mærkes, at de samme rum påvirkes af lysskær fra forbipasserende biler på Aal-

borgvej. 

 

Opstillingen af vindmøllerne i testcenteret vil medføre visse, begrænsede støj-

gener på ejendommen. Den beregnede støjpåvirkning er 35,3 dB ved en vindha-

stighed på 6 m/s og 37,3 dB ved en vindhastighed på 8 m/s. Dette skal ses i 

forhold til, at ejendommen ikke er påvirket af støj fra eksisterende vindmøller, 

men at der dog er nogen trafikstøj fra en nærliggende vej. Der er ikke beregnet 

gener i form af skyggekast på ejendommen. 

 

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at din ejendom er mindre end 

5.000.000 kr. værd.  

 

Da værditabet således overstiger 1 procent, jf. § 6, stk. 3, i lov om fremme af 

vedvarende energi, har du ret til at få værditabet erstattet, hvis der opstilles 

vindmøller i overensstemmelse med det fremlagte orienteringsmateriale. Det 

følger af § 20, stk. 2, i anlægsloven, at erstatningen forfalder til betaling, når 

den første vindmølle på testcentret er opstillet. Hvis møllerne ikke opstilles, skal 

den driftsansvarlige for testcentret ikke betale erstatning. 

 

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages. Hvis du er uenig i afgørel-

sen, kan du anlægge sag mod den driftsansvarlige for testcentret. Tilsvarende 

kan den driftsansvarlige anlægge sag mod dig. Der gælder som udgangspunkt 

ikke en frist for at anlægge sag, men hvis den driftsansvarlige betaler for værdi-

tab i overensstemmelse med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måne-

der fra betalingstidspunktet, jf. § 12, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende 

energi. 
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Hvis din ejendom ligger inden for 1.500 m fra nærmeste mølleplads, og der er 

tale om en beboelsesejendom, kan du endvidere anmode miljøministeren om at 

købe ejendommen til en pris svarende til den offentlige ejendomsvurdering fra-

trukket udbetalt værditab, jf. § 15, stk. 4, i anlægsloven. Det følger af lovens § 

15, stk. 6, at anmodningen skal indgives til miljøministeren, senest 4 uger efter 

at Taksationsmyndigheden har taget stilling til kravet om værditabsbetaling. 

Anmodning om overtagelse afskærer dig fra retten til at modtage værditabsbe-

taling efter VE-loven. 

 

Vi skal i øvrigt beklage, at vi ikke har været i stand til at træffe afgørelse på et 

tidligere tidspunkt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Lars Bracht Andersen 

Formand for Taksationsmyndigheden

 


