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Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. 
ejendommen Viumvej 19, 7870 Roslev som følge af 
opstilling af vindmøller ved Bajlum/Vium i henhold til 
lokalplan nr. 237 for Skive Kommune – sagsnr. 
11/451 
 
Taksationsmyndigheden har den 2. november 2011 truffet afgørelse i henhold til 
lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi vedrørende 
værditab på ejendommen Viumvej 19, 7870 Roslev. Afgørelsen er truffet af for-
manden, Lars Bracht Andersen, og statsautoriseret ejendomsmægler Ejvind 
Jepsen. 
 
Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 100.000 
kr., som I kan kræve erstattet, hvis der opstilles vindmøller i overensstemmelse 
med det fremlagte orienteringsmateriale. Taksationsmyndigheden har herved 
vurderet, at jeres ejendom er 1.525.000 kr. værd, og at værditabet dermed 
overstiger 1 procent af ejendommens værdi, jf. loven § 6, stk. 3. 

 
Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: 
 
Den 1. september 2011 samledes Taksationsmyndigheden på Viumvej 19, 7870 
Roslev. 
 
Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden, Lars 
Bracht Andersen, og statsautoriseret ejendomsmægler Ejvind Jepsen. Som se-
kretær for myndigheden mødte Janine Lindberg fra Energinet.dk. 
 
For ejerne █████████████████████████. 
 
For opstilleren mødte Lise Nørgaard fra Vattenfall Vindkraft A/S. 
 
Til sagens belysning blev der fremlagt følgende materiale: 
 

- Det godkendte orienteringsmateriale, jf. § 9, stk. 2 i lov om 
fremme af vedvarende energi 



 
 

- Lokalplan nr. 237 for Skive Kommune 
- VVM-redegørelse og Miljørapport, Vindmøller ved Baj-

lum/Vium. Skive Kommune. November 2010 
- Tingbogsudskrift 
- Kopi af servitutter og deklarationer 
- Seneste offentlige vurdering 
- Oplysning om ejendomsskatter 
- BBR-ejermeddelelse 
- Oplysning om registreret forurening 

 
Der blev foretaget en besigtigelse af ejendommen og i tilknytning hertil en 
mundtlig forhandling. 
 
Ejerne har gjort gældende, at de ved købet af ejendommen har lagt stor vægt 
på ejendommens herlighedsværdi med frit udsyn til horisonten og de uforstyrre-
de vidder. Omdrejningspunktet for efterfølgende investeringer og forbedringer 
har været i endnu højere grad at få glæde af den omkringliggende natur, hvorfor 
ejerne også har planer om at udnytte ejendommens loft til en ny 1. sal med 
soveværelse med udsigt mod øst. 

 

 
Ejerne gør derfor gældende, at de frygter, at ejendommen vil tabe i værdi som 
følge af de visuelle gener forbundet med mølleprojektet, idet de frygter, at møl-
lerne vil fremstå meget dominerende og markante, særligt fra nogle af ejen-
dommens læsikre opholdsarealer. Ejerne udtrykker endvidere bekymring for 
støjmæssige gener, samt for skyggepåvirkning i morgentimerne, som vil kunne 
opleves fra det soveværelse, som planlægges indrettet på 1.-salen i ejendom-
mens østgavl.   
 
Under besigtigelsen gjorde ejeren gældende, at flere af møllerne vil være synlige 
fra gårdspladsen, entréen og soveværelset samt fra terrassen ved husets gavl, 
hvor skyggekastet især vil kunne virke generende i morgentimerne. Ejeren ud-
trykte endvidere bekymring for lavfrekvent støj. 
 
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 vindmøllens afstand fra bebyggelsen, vindmøllens højde og forvente-
de genevirkninger ved møllen. 
 
Taksationsmyndigheden har vurderet, at opstilling af vindmøller i overensstem-
melse med det fremlagte orienteringsmateriale vil medføre et værditab på jeres 
ejendom på 100.000 kr. Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt 
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vægt på, at afstanden fra boligen til nærmeste vindmølle i projektet bliver ca. 
540 meter. Møllerne placeres nordøst for ejendommen. Der er ikke udarbejdet 
visualiseringsbilleder for ejendommen, men under besigtigelsen er det vurderet, 
at der vil være udsyn til vindmølle nummer 1 og 2 fra terrassen. Fra forsiden af 
ejendommen, hvor der også er etableret mindre opholdsarealer, vurderes der at 
være udsyn til flere af møllerne. Boligen er vendt således, at der fra en række 
rum er udsyn til møllerne. Det drejer sig bl.a. om soveværelse og kontor. Tag-
etagen er uudnyttet, og det skal bemærkes, at værditabet vurderes i forhold til 
ejendommens nuværende tilstand. Vindmøllerne i projektet vil medføre visse 
støjgener på ejendommen. Der er ikke på det foreliggende grundlag mulighed 
for at tage særskilt stilling til det lavfrekvente støjniveau. Der er beregnet et 
årligt skyggekast på 13 timer og 23 minutter fra vindmøllerne i projektet. Opstil-
ler har i den forbindelse bekræftet, at der etableres miljøstop på vindmøllerne, 
således at det faktiske årlige skyggekast ikke kommer til at overstige 10 timer. 
Skyggekastet fra vindmøllerne vil ramme ejendommen i de tidlige morgentimer. 

 
Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at jeres ejendom er 1.525.000 
kr. værd. Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af ejendommen lagt 
vægt på, at ejendommen senest er handlet i 2005 til en pris af 1.475.000 kr. 
Der er i 2009 tilkøbt et areal på 5.734 m2, som grundet sin beliggenhed vurde-
res at medføre en relativt beskeden forøgelse af den samlede ejendomsværdi. 
Med prisudviklingen taget i betragtning vurderes ejendommens samlede han-
delsværdi således at være 1.525.000 kr. 

 

 
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. 1, i 
lov om fremme af vedvarende energi. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Lars Bracht Andersen 
Formand for Taksationsmyndigheden
 

Dok. 86962/11, Sag 11/451 3/3 


