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Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende 
beboelsesejendommen Ringkøbingvej 38, 7500 Holstebro 
som følge af opstilling af vindmøller ved Blæsbjerg i henhold 
til lokalplan nr. 1133 for Holstebro Kommune 
 

Taksationsmyndigheden har den 25. juni 2018 truffet afgørelse om værditab 

vedrørende ovennævnte beboelsesejendom i henhold til §§ 6-12 i lov om frem-

me af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. okto-

ber 2016.  

 

Afgørelsen er truffet af formanden, Anita Rønne og den sagkyndige, ejendoms-

mægler Poul Erik Nielsen. 

 

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 165.000 

kr., som I kan kræve erstattet, hvis der opstilles vindmøller, som planlagt. Tak-

sationsmyndigheden har herved vurderet, at jeres beboelsesejendom er ca. 1,1 

mio. kr. værd, og at værditabet dermed overstiger 1 procent af beboelsesejen-

dommens værdi, jf. VE-lovens § 6, stk. 4. 

 

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse 

 

Den 1. december 2017 samledes Taksationsmyndigheden på Ringkøbingvej 38, 

7500 Holstebro. 

 

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden og 

den sagkyndige. Som sekretær for myndigheden mødte Camilla Maria Gabel-

gaard Rasmussen fra Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger. 

 

Ejerne, Margit Jensen og Kennet Pedersen, var ikke til stede. 

 

For opstilleren mødte Jeannette Tottrup Nielsen og Bo Schøler fra Eurowind Pro-

ject A/S. 

 

Til sagens belysning var Taksationsmyndigheden i besiddelse af følgende mate-

riale: 

 

 Det godkendte orienteringsmateriale, jf. VE-lovens § 9, stk. 2 
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 Lokalplan nr. 1133 for Holstebro Kommune 

 Kommuneplantillæg nr. 17 til Holstebros Kommuneplan 2013 

 VVM-redegørelse og Miljørapport, Vindmøller ved Blæsbjerg. Holstebro 

Kommune, marts 2017 

 VVM-tilladelse af 22. september 2017 

 Anmeldelse af krav om værditab 

 Tingbogsudskrift 

 Oplysninger fra Den Offentlige Informationsserver, OIS.dk 

 Detaljeret oversigtskort (matrikelkort) 

 Visualiseringsbilleder 

 Støj- og skyggekastberegninger 

 

Der blev foretaget en udvendig besigtigelse af de dele af beboelsesejendommen, 

som har betydning for fastsættelsen af værditabet. 

 

Ejerne har ved anmeldelse af krav om værditab navnlig gjort gældende, at de er 

bekymrede for gener pga. skyggekast, lav- og højfrekvent støj samt væsentlig 

forringelse af deres udsigt. De er desuden bekymrede for en forringelse i salgs-

værdien og derved et tab pga. den dårlige omtale af området i medier-

ne/pressen. 

 

Taksationsmyndighedens afgørelse 

 

Lovgrundlaget 

 

Efter VE-lovens § 6, stk. 1 og 4, skal den, der ved opstilling af en eller flere 

vindmøller forårsager et værditab på en beboelsesejendom, betale herfor, med-

mindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af beboelsesejendommens 

værdi. Hvis ejeren af beboelsesejendommen har medvirket til tabet, kan beløbet 

nedsættes eller bortfalde.  

 

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 fremgår af lovens forarbejder, at Taksationsmyndigheden skal foretage et 

konkret, individuelt skøn baseret på de konkrete lokale forhold og herved bl.a. 

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 om-

rådet samt vindmøllernes afstand fra bebyggelsen, vindmøllernes højde og for-

ventede genevirkninger ved møllerne. 

 

Området 

 

Projektområdet er beliggende ved Blæsbjerg i et åbent landområde godt 250 

meter syd for hovedvej A16. Selve anlægsområdet ligger på et par større mark-

felter omgivet af marker, hedeområder, spredte læhegn og mindre plantage-

arealer. Projektområdet er karakteriseret ved at ligge tæt på enkelte naturbe-

skyttede hedeområder, og omfatter skovområder, plantagedrift, svine- og 

kvægbrug samt pelsdyr-farme, mellemstore gårde, mindre ejendomme, vand-

huller og ådale. Vindmølle-området er tæt placeret på fredede områder såsom 

Idom Ådal og Ormstrup Hede, der er beliggende ca. 175 meter fra nærmeste 

vindmølle. I området omkring Blæsbjerg ligger to kirker, henholdsvis Råsted 

Kirke og Idom Kirke. Landskabet er desuden præget af to eksisterende vindmøl-
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ler ca. 3 km øst for vindmølleprojektet samt regionale cykelstier og en golfbane 

ca. 2 km nordvest for vindmølle-projektet. Inden for en kilometers afstand fra 

vindmøllerne ligger der i alt otte boliger, hvoraf to vil blive nedlagt ved projek-

tets realisering. De bysamfund, der ligger tættest på projektområdet, er Råsted 

og Idom, beliggende ca. 1,5-2,5 km henholdsvis vest og nordøst for vindmølle-

området. 

  

 

Projektet 

 

Det fremgår af plangrundlaget og VVM-redegørelsen, at vindmølleprojektet 

Blæsbjerg vest for Holstebro indebærer en opstilling af fire vindmøller med en 

totalhøjde på 140 meter. Der forventes ifølge opstiller, at der ved Blæsbjergpro-

jektets realisering opstilles fire Vestas V112-3,3 MW med en rotordiameter på 

112 meter, en navhøjde på 84 meter, og dermed en totalhøjde på 140 meter. 

De fire vindmøller opstilles på to rækker i en asymmetrisk firkant. Den indbyrdes 

afstand mellem vindmøllerne er ca. 300 til 350 meter.  

Vindmøllens udformning svarer til traditionelle moderne danske vindmøller med 

rørtårn og tre vinger samt lys grå farve. Herudover er hver vindmølle markeret 

med lavintensivt fast rødt lys. Moderne vindmøller er pitchregulerede, hvilket vil 

sige, at de tre vingers stilling kan drejes, så vindmøllen altid producerer optimalt 

i forhold til den aktuelle vindhastighed. Det følger endvidere af plangrundlaget 

og VVM-redegørelsen, at ingen naboboliger i praksis må udsættes for mere end 

10 timers reel skyggekast om året. På baggrund af de høje skyggekastberegnin-

ger på over 10 timer årligt påregner Holstebro Kommune at forlange, at der 

installeres miljøstop på vindmøllerne.  

Opstiller har indgået aftale om opkøb og nedlæggelse af to beboelsesejendom-

me, som ligger indenfor 560 meter fra de fire vindmøller som led i en realisering 

af projektet. Der er foretaget visualiseringer, støj- og skyggekastberegninger for 

de enkelte ejendomme, som har anmeldt krav om betaling for værditab. 

 
 

Beboelsesejendommen 

 

Der er tale om et ældre hus oprindelig fra 1852, og som er renoveret inden for 

de seneste 5 år med undtagelse af udlænger. Boligen omfatter 159 m² i stue-

plan, og en ikke udnyttet førstesal. Mod syd fremtræder bygningen med røde 

sten, mens den er pudset mod gårdsiden. Mod syd er der en mindre have med 

en 190 cm støjafskærmning mod en hovedvej med tung trafik. Den tidligere 

haveudgang mod syd er ændret til et fast vindue. Mod gårdspladsen er der etab-

leret en stor terrasse. Boligen er traditionelt indrettet med entre, køkken alrum, 

stue, soveværelse, værelse, badeværelse, toilet. Den opvarmes med pillefyr, og 

er tilsluttet offentlig vand. 

 

Taksationsmyndighedens vurdering 

 

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller 

vil medføre et værditab på jeres beboelsesejendom på 165.000 kr.  
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Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at den nærme-

ste mølle i projektet er mølle nr. 1, der vil blive placeret 582 meter fra beboel-

sesejendommen. De øvrige vindmøller er placeret 763-1.083 meter fra beboel-

sesejendommen. Møllerne vil blive placeret i syd, sydvestliglig retning for ejen-

dommen. Fra de primære indendørs opholdsarealer, der er orienterede mod syd, 

vil der være udsyn til møllerne fra stue og køkkenalrum. Der er ligeledes udsyn 

til møllerne fra et børneværelse. Denne del af boligen skærmes dog delvis af det 

høje læhegn. 1. salens gavlvinduer vender mod øst, og dermed væk fra vind-

mølleprojektet. Fra de primære udendørs opholdsarealer vil der være udsyn til 

møllerne fra den mindre terrasse med højbede, som er sydvendt, mens den 

større terrasse, der vender mod gårdspladsen skærmes af boligejendommen. 

Mølleprojektet vil virke dominerende ved til- og frakørsel til ejendommen på 

grund af dets nærhed. Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at den visuel-

le påvirkning vil indebære et værditab på ejendommen.   

 

Den eksisterende vindmøllestøj på beboelsesejendommen er beregnet til at ud-

gøre 0,0 dB(A) ved 6 m/s og 8 m/s. Det lægges til grund for afgørelsen, at den 

samlede beregnede støj på beboelsesejendommen fra vindmøller efter opstilling 

af de nye vindmøller vil være på op til 40,7 dB(A) ved en vindhastighed på 6 

m/s og op til 42,0 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Dette kan sammenhol-

des med de maksimale støjgrænser, som fremgår af bekendtgørelse om støj fra 

vindmøller (bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015).  Støjbelastningen 

fra vindmøller i det åbne land må ikke overstige 42 dB(A) ved en vindhastighed 

på 6 m/s og 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.  

 

Den eksisterende lavfrekvente vindmøllestøj på beboelsesejendommen er be-

regnet til at udgøre 0,0 dB(A) ved 6 m/s og 8 m/s. Det lægges til grund for af-

gørelsen, at den samlede beregnede lavfrekvente støj på beboelsesejendommen 

fra vindmøller efter opstilling af de nye vindmøller vil være på op til 12,2 dB(A) 

ved en vindhastighed på 6 m/s og 13,0 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. 

Dette kan sammenholdes med bekendtgørelsens maksimale grænseværdi på 20 

dB.  

 

Ejendommen er placeret tæt på Ringkøbingvej og Sønderbækvej, og der vil der-

for forekomme en del trafikstøj, som kan virke slørende for støjen fra vindmøl-

lerne. Det er dog Taksationsmyndighedens vurdering, at støjgener fra møllerne 

vil påvirke ejendommens handelsværdi.   

 

Efter beregningerne vil det årlige skyggekast på ejendommen kunne udgøre 15 

timer og 11 minutter udendørs. Skyggekastet vil kunne forekomme i perioden 

fra ultimo oktober til medio februar i tidsrummet ca. kl. 13:05 til ca. kl. 15:50. 

Det vil være alle vindmøller, der kan forårsage skyggekast, men på forskellige 

tidspunkter. Det følger af VVM-tilladelsen, at en beboelse højst må påføres 10 

timers reel skyggekast om året, og der vil derfor blive installeret et såkaldt 

skyggestop. Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at skyggekastpåvirknin-

gen på op til 10 timer om året vil have en indflydelse på ejendommens handels-

værdi. 

 

Taksationsmyndigheden har vurderet, at de beskrevne forhold og vindmøllepro-

jektet samlet set vil medføre et værditab, som anført.  
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Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at jeres beboelsesejendom er 

ca. 1,1 mio. kr. værd.  

 

Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af beboelsesejendommen lagt 

vægt på de forhold, der fremgår af beskrivelsen af boligen og området ovenfor, 

samt øvrige oplysninger i BBR om ejendommen. Vi har taget hensyn til beboel-

sesejendommens beliggenhed og karakter, boligens generelle stand samt en 

vurdering af omsætningshastigheden på ejendomme af denne karakter ud fra 

markedsfaktorerne på tidspunktet for orienteringsmødet (vurderingstidspunk-

tet).  

 

Vurderingen af beboelsesejendommen indgår også i vurderingen af, hvor stort 

værditabet er. 

 

Da værditabet overstiger 1 procent, jf. VE-lovens § 6, stk. 4, har I ret til at få 

værditabet erstattet, hvis de planlagte vindmøller opstilles. Det fremgår af § 6, 

stk. 5, at erstatningen forfalder til betaling ved opstilling af det første mølletårn i 

projektet. Hvis møllerne ikke opstilles, skal opstilleren ikke betale erstatning. 

 

Vejledning om mulighederne for genoptagelse af Taksationsmyndighe-

dens afgørelse 

 

Hvis det efter opstillingen af vindmøllerne viser sig, at de visualiseringer og be-

regninger, som opstiller har fremlagt, ikke er retvisende, og der er tale om væ-

sentlige afvigelser, kan I anmode Taksationsmyndigheden om at genoptage 

sagen. I bør anmode om genoptagelse snarest efter, at I konstaterer de forhold, 

som I mener, bør føre til genoptagelse. Vi vil herefter vurdere, om sagen skal 

genoptages. Det samme gælder, hvis I mener, at der er begået væsentlige for-

melle fejl, eller at vi har lagt vægt på urigtige forudsætninger af væsentlig be-

tydning for sagens afgørelse. En anmodning om genoptagelse medfører ikke i 

sig selv, at fristen for at lægge sag an udsættes. 

 

Hvis møllerne ikke opstilles inden for 3 år efter afholdelse af det offentlige orien-

teringsmøde, jf. VE-lovens § 9, stk. 1, kan I eller opstilleren anmode Taksati-

onsmyndigheden om at foretage en ny vurdering af værditabets størrelse på 

baggrund af forholdene på opstillingstidspunktet. 

 

Vejledning om mulighederne for efterprøvelse af Taksationsmyndighe-

dens afgørelse ved domstolene 

 

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages, jf. VE-lovens § 12, stk. 1. 

Hvis I er uenige i afgørelsen, herunder vores vurdering af værditabet og værdien 

af jeres beboelsesejendom, kan I anlægge sag mod opstilleren. Tilsvarende kan 

opstilleren anlægge sag mod jer. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for 

at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse 

med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunk-

tet, jf. VE-lovens § 12, stk. 2. 
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Hvis I mener, at Taksationsmyndigheden har overtrådt regler for selve behand-

lingen af sagen (sagsbehandlingsfejl), kan I anlægge sag mod Taksationsmyn-

digheden. Sager mod Taksationsmyndigheden skal altid anlægges inden 3 må-

neder regnet fra den dag, hvor vi har truffet afgørelsen. I kan som anført oven-

for i den situation også anmode os om at genoptage sagen, men det medfører 

ikke i sig selv, at fristen for at anlægge sag udsættes. 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til vindmølleopstilleren. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Anita Rønne  

Formand for Taksationsmyndigheden 

 


