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Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. 
ejendommen Brandevej 51, 7361 Ejstrupholm som 
følge af opstilling af vindmøller ved Tykskovvej, Ej-
strupholm i henhold til lokalplan nr. 281 for Ikast-
Brande Kommune 
 

Taksationsmyndigheden har den 25. november 2013 truffet afgørelse i henhold 

til lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011 om fremme af vedvarende 

energi vedrørende værditab på ejendommen Brandevej 51, 7361 Ejstrupholm. 

Afgørelsen er truffet af formanden Lars Bracht Andersen og statsautoriseret 

ejendomsmægler Hans Schmidt Jensen. 

 

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 40.000 kr., 

som I kan kræve erstattet, hvis der opstilles vindmøller i overensstemmelse 

med det fremlagte orienteringsmateriale. Taksationsmyndigheden har herved 

vurderet, at jeres ejendom er ca. 1.700.000 kr. værd, og at værditabet dermed 

overstiger 1 procent af ejendommens værdi, jf. lovens § 6, stk. 3. 

 

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: 

 

Den 19. september 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Brandevej 51. 

 

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden Lars 

Bracht Andersen og statsautoriseret ejendomsmægler Hans Schmidt Jensen. 

Som sekretær for myndigheden mødte Anja Holmgaard Graversen fra Energi-

net.dk, De Fire Vindmølleordninger. 

 

For og med ejeren mødte ████████████. 

 

For opstilleren mødte Søren Madsen fra Tykskov Vindpark K/S. 

 

Til sagens belysning blev der fremlagt følgende materiale: 

 

 Det godkendte orienteringsmateriale, jf. § 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse 

om fremme af vedvarende energi 

 Lokalplan nr. 281, Vindmøller, Tykskovvej, Ejstrupholm, for Ikast-

Brande Kommune, vedtaget 27. maj 2013 



 

 

Dok. 13/80534-1 2/3 

 

 Kommuneplantillæg nr. 40 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021, 

Teknisk anlæg, Tkskovvej, Det åbne land 

 Vindmøller sydvest for Ejstrupholm ved Tykskov Krat, VVM-redegørelse 

og miljørapport, Februar 2013, Ikast-Brande Kommune. 

 Tingbogsudskrift 

 Kopi af servitutter og deklarationer 

 Seneste offentlige vurdering 

 Oplysning om ejendomsskatter 

 BBR-ejermeddelelse 

 Oplysning om registreret forurening 

 Visualiseringsbilleder 

 Støj- og skyggekastberegninger 

 

Der blev foretaget en besigtigelse af de dele af ejendommen, som har betydning 

for fastsættelsen af værditabet, og i tilknytning hertil fik parterne mulighed for 

at fremføre deres synspunkter. 

 

Ejerne har gjort gældende, at ejendommen vil tabe i værdi som følge af, at 

ejendommens stuehus og have er orienteret mod møllerne. Udover visuelle ge-

ner angiver ejerne, at vil der også være skyggekastgener på ejendommen. 

 

Vindmølleprojektet ved Tykskovvej indebærer en opstilling af 2 vindmøller med 

en effekt på min. 3,0 MW hver og en totalhøjde på 149 meter. Møllerne vil have 

en navhøjde på 92,5 meter og en rotordiameter på 113 meter. Møllerne opstilles 

på en ret linje med en indbyrdes afstand på cirka 330 meter. 

 

Taksationsmyndighedens afgørelse: 

 

Efter § 6, stk. 1 og 3, i lov om fremme af vedvarende energi 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 ejen-

dommens værdi. Hvis ejeren af den faste ejendom 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 er i lovens forarbejder forudsat, at Taksationsmyndigheden foretager 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. 

 

Taksationsmyndigheden har vurderet, at opstilling af vindmøller i overensstem-

melse med det fremlagte orienteringsmateriale vil medføre et værditab på jeres 

ejendom på 40.000 kr.  

 

Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at afstanden fra 

boligen til nærmeste vindmølle i projektet er ca. 1.101 meter. Møllerne opstilles 

sydvest for boligen. Landskabet omkring boligen er præget af opdyrkede marker 

brudt af levende hegn. Udsynet til vindmøllerne i projektet er fra bolig og uden-

dørs opholdsarealer i betydelig grad skærmet af bevoksning. Møllerne vurderes 

dog at være synlige fra bestemte betragtningsvinkler, og navnlig i vinterhalvåret 
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vil der være et vist udsyn. Udendørs vil der være et vist udsyn fra terrasse og 

have. Fra boligens stueetage er der et vist begrænset udsyn fra opholdsstue 

samt fra spiseplads i køkken/alrum. Det er desuden et vist udsyn fra opholds-

areal på førstesalen. Samlet set vurderes de visuelle gener fra vindmøllerne i 

projektet at have en vis begrænset betydning for ejendommens værdi. 

 

Opstillingen af vindmøllerne i projektet vil ikke forårsage støjgener på ejen-

dommen, der har betydning for ejendommens værdi. Støjpåvirkningen er be-

regnet til 33,5 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 34,8 dB(A) ved 8 m/s. 

Den lavfrekvente støj er 6,9 dB ved 6 m/s og 8,9 dB ved 8 m/s. Taksationsmyn-

digheden har lagt til grund for sin afgørelse, at der er tale om en støjpåvirkning 

uden betydning for ejendommens værdi. 

 

Det beregnede skyggekast fra vindmøllerne i projektet er 2 timer og 52 minutter 

om året på de udendørs opholdsarealer omkring boligen, mens der kan fore-

komme skyggekast 2 timer og 18 minutter om året i boligen. Skyggekastet vil 

forekomme i perioderne medio januar til ultimo februar i tidsrummet mellem kl. 

15.30 og kl. 17.00 samt medio oktober til ultimo november i tidsrummet mellem 

kl. 15.00 og 17.30. Der vurderes at være tale om gener af meget begrænset 

betydning for ejendommens værdi. 

 

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at jeres ejendom er ca. 

1.700.000 kr. værd. Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af ejendom-

men lagt vægt på ejendommens stand og det aktuelle ejendomsmarked for om-

rådet. 

 

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

rende energi, har I ret til at få værditabet erstattet, hvis der opstilles vindmøller 

i overensstemmelse med det fremlagte orienteringsmateriale. Det følger af § 6, 

stk. 1, at erstatningen først forfalder til betaling, når møllerne er opstillet. Hvis 

møllerne ikke opstilles, skal opstilleren ikke betale erstatning. 

 

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages. Hvis I er uenige i afgørel-

sen, 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 betalingstidspunktet, jf. § 12, stk. 2, i 

lov om fremme af vedvarende energi. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Lars Bracht Andersen 

Formand for Taksationsmyndigheden 

 


