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Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. 
ejendommen Linåvej 40, 7451 Sunds som følge af op-
stilling af vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds i hen-
hold til lokalplan nr. 29.T15.1 for Herning Kommune 
 

Taksationsmyndigheden har den 13. august 2013 truffet afgørelse i henhold til 

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

energi vedrørende værditab på ejendommen Linåvej 40, 7451 Sunds. Afgørelsen 

er truffet af formanden Lars Bracht Andersen og statsautoriseret ejendomsmæg-

ler Heidi Hansen. 

 

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 

200.000 kr., som I kan kræve erstattet, hvis der opstilles vindmøller i 

overensstemmelse med det fremlagte orienteringsmateriale. Taksati-

onsmyndigheden har herved vurderet, at jeres ejendom er ca. 

2.300.000 kr. værd, og at værditabet dermed overstiger 1 procent af 

ejendommens værdi, jf. lovens § 6, stk. 3. 

 

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: 

 

Den 4. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Linåvej 40. 

 

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden Lars 

Bracht Andersen og statsautoriseret ejendomsmægler Heidi Hansen. Som sekre-

tær for myndigheden mødte Signe Maj Holm fra Energinet.dk, De Fire Vindmøl-

leordninger. 

 

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

 

For opstilleren mødte Jesper Pedersen fra Wind Estate A/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. 29.T15.1 - Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds for 

Herning Kommune, vedtaget 29. januar 2013 
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 Kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 

 VVM-redegørelse og Miljørapport, Vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds, 

April 2012, Herning Kommune 

 Tingbogsudskrift 

 Kopi af servitutter og deklarationer 

 Seneste offentlige vurdering 

 Oplysning om ejendomsskatter 

 BBR-ejermeddelelse 

 Oplysning om registreret forurening 

 Visualiseringsbilleder 

 Støj- og skyggekastberegninger 

 Partsindlæg, modtaget 13. maj 2013 

 

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. 

 

Ejeren har gjort gældende, at møllerne vil synsmæssigt være meget markante 

med direkte udsigt fra terrassen. På ejendommen vil der komme et maksimalt 

skyggekast på 9 timer og 58 minutter. Ejendommen er ikke tilknyttet erhverv og 

derfor vil den blive meget svært omsættelig da en evt. køber kun vil overtage 

stedet, hvis køber mener at der er tilknyttet en væsentlig herlighedsværdi. End-

videre anføres det, at der vil stå møller både nord og syd for ejendommen, så 

det vil føles som at bo midt i en vindmøllepark. 

 

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 200.000 kr. Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt 

vægt på, at afstanden fra boligen til nærmeste vindmølle i projektet (mølle nr. 

4) er ca. 782 meter. Der er udsyn til møllerne fra terrassen samt fra store dele 

af den parklignende have. Afhængig af betragtningsvinklen skærmes udsynet i 

nogen grad af bygninger og bevoksning. Der er ikke udsyn til eksisterende møl-

ler fra de primære udendørs opholdsarealer på ejendommen. Fra den anden side 

af boligen er der udsyn til de eksisterende vindmøller ved Remme. Fra boligen er 

der udsyn til en eller flere møller fra stue, spisestue, køkken (med spiseplads). 

Fra førstesalen er der udsyn til møllerne fra vinduer i gangareal samt fra et 
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gavlværelse. Taksationsmyndigheden har lagt til grund, at en del af ejendom-

mens værdi beror på herlighedsværdi i form af naturskøn beliggenhed. Den vi-

suelle påvirkning fra vindmøllerne i projektet vurderes på den baggrund at få 

væsentlig betydning for ejendommens værdi. 

 

Opstillingen af vindmøllerne i projektet vil medføre visse støjgener på ejendom-

men. Støjpåvirkningen fra møllerne er beregnet til 39,7 dB ved en vindhastighed  

på 6 m/s og 41,6 dB ved 8 m/s. Den lavfrekvente støjpåvirkning er beregnet til 

13,8 dB ved 6 m/s og 16,6 dB ved 8 m/s. I henhold til beregningerne er ejen-

dommen ikke påvirket af hørbar støj fra eksisterende vindmøller. 

 

Det beregnede udendørs skyggekast fra vindmøllerne i projektet er 10 timer og 

37 minutter om året. Skyggekastet vil forekomme i perioderne medio marts til 

ultimo april i tidsrummet mellem kl. 6.30 og 8; medio maj til ultimo juli i tids-

rummet mellem kl. 5 og 6.15; samt medio august til ultimo september i tids-

rummet mellem kl. 6.30 og 8. Det er lagt til grund for afgørelsen, at der etable-

res skyggestop på møllerne, således at det faktiske skyggekast ikke vil overstige 

10 timer årligt. Henset til tidspunkterne for forekomsten af skyggekast vurderes 

det ikke i væsentlig grad at påvirke anvendelsen af de primære opholdsarealer. 

På grund af skyggekastets omfang vurderes det dog at have en vis betydning for 

ejendommens værdi. 

 

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at jeres ejendom er ca. 

2.300.000 kr. værd.  

 

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 

 


