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Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. 

ejendommen Bakkelyvej 6, 9640 Farsø som følge af opstil-

ling af vindmøller ved Krogstrup i henhold til lokalplan nr. 

1015 for Vesthimmerlands Kommune – sagsnr. 11/602 
 

Taksationsmyndigheden har den 9. oktober 2012 truffet afgørelse i henhold til 

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

energi vedrørende værditab på ejendommen Bakkelyvej 6, 9640 Farsø. Afgørel-

sen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren H. Mørup, og statsautorise-

ret ejendomsmægler og valuar Frank Elefsen. 

 

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 400.000 

kr., som du kan kræve erstattet, hvis der opstilles vindmøller i overensstemmel-

se med det fremlagte orienteringsmateriale. Taksationsmyndigheden har herved 

vurderet, at din ejendom ikke er over 5 mio. kr. værd, og at værditabet dermed 

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

 

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: 

 

Den 5. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Bakkelyvej 6, 

9640 Farsø. 

 

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden, Sø-

ren H. Mørup, og statsautoriseret ejendomsmægler Frank Elefsen. Som sekretær 

for myndigheden mødte Anja Holmgaard Graversen fra Energinet.dk. 

 

Ejeren █████████████ var til stede sammen med ejendomsmægler Asger 

Larsen. 

 

For opstilleren mødte Per Nielsen og Karina Bredelle fra EMD International 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. 1015 for Vesthimmerlands Kommune 
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 Kommuneplantillæg nr. KP09-307-009 til Kommuneplan 2009 for Vest-

himmerlands Kommune 

 Miljørapport - VVM & Miljøvurdering - Vindmøller ved Krogstrup, Vest-

himmerlands 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. 

 

Ejeren har gjort gældende, at ejendommen vil tabe i værdi, da det er en liebha-

verejendom. Beliggenheden af ejendommen ca. 650 meter fra nærmeste mølle 

vil betyde, at et planlagt salg af ejendommen vil blive meget svært som følge af 

potentielle køberes frygt for støj og skyggekast og med et stort værditab til føl-

ge. 

 

Det fremgår af VVM-rapporten, (s. 14), at der efter hovedforslaget skal opstilles 

fire Vestas V112 vindmøller med en totalhøjde på ca. 150 meter for de tre møl-

ler og en totalhøjde på 140 meter for den sidste (nordligste) mølle, der står i en 

kote 10-15 meter højere end de øvrige møller. Møllerne opstilles på en ret linje 

med ens afstand mellem møllerne, ca. 331 meter. Møllerne har en rotordiameter 

på 112 meter og en navhøjde på henholdsvis 94 meter (de tre af møllerne) og 

84 meter (den nordligste, højere placerede mølle). Vest for mølleområdet står 

nogle ældre, mindre vindmøller, der saneres i forbindelse med projektet (jf. s. 

16). Der findes desuden nogle højspændingsledninger i området, hvor det nær-

meste tracé er placeret ca. 700 meter øst for mølleområdet. Der er ikke andre 

større tekniske anlæg i nærområdet, som påvirker landskabet visuelt (jf. s. 73). 

 

Ejendommen Krogstrupgaard er en liebhaverejendom med 5,3 ha jord, der 

fremstår i en helt unik stand med hensyn til vedligeholdelse og boligens istand-

sættelse. Der er en meget velholdt parklignende have, og der er tårn over den 

rundmurede portåbning ind til gårdspladsen. Den totalt istandsatte beboelse er 

på 415 m2, udnyttet i 1½ plan og med rødmalet murværk og eternittag. Derud-

over er der er ca. 1.500 m2 udhuse fra 1940 – en ældre stald, lade, hestebokse, 

garageafdeling m.m. Der er jordvarmeanlæg fra 2005, egen vandboring og sep-

tiktank med udløb til vandløb.  

 

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 opstille-

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

individuel vurdering.  
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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 vindmøllernes afstand fra bebyggelsen, vindmøllernes højde og 

forventede genevirkninger ved møllerne. 

 

Taksationsmyndigheden har vurderet, at opstilling af vindmøller i overensstem-

melse med det fremlagte orienteringsmateriale vil medføre et værditab på din 

ejendom på 400.000 kr.  

 

Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at der vil være 

ca. 625 meter fra huset til den nærmeste vindmølle, at møllerne påvirker ind-

trykket af ejendommen, når man ankommer til ejendommen, men at møllerne 

kun ses delvist gennem beplantningen mod øst, når man befinder sig på gårds-

pladsen, i haven og i boligen. Møllerne vil blandt andet kunne ses fra bryggers 

og køkken samt et værelse i overetagen. 

 

Taksationsmyndigheden har lagt til grund, at møllerne vil medføre gener i form 

af støj på ejendommen – 41,1 dB(A) ved 6 m/s og 43,2 dB(A) ved 8 m/s – og 

vurderer, at dette vil få betydning for ejendommens værdi. Det fremgår også, at 

der vil være lavfrekvent støj på 17,4 dB ved 8 m/s. Myndigheden har herved 

lagt vægt på, at ejendommen i øjeblikket er beliggende i et område uden væ-

sentlig støjpåvirkning. 

 

Taksationsmyndigheden har endvidere lagt til grund, at en af møllerne vil forår-

sage skyggekast på den del af ejendommen, der omfatter beboelsen og op-

holdsarealer i tilknytning hertil i op til ca. 7½ time i gennemsnit om året i 

april/maj og august, selvom man forudsætter, at skyggekast afskærmes delvist 

af træer. Det beregnede skyggekast, når man ser bort fra tæer, vil kræve etab-

lering af skyggekaststop, hvis skyggekastet skal begrænses til 10 timer årligt. 

Myndigheden vurderer derfor, at risikoen for skyggekast har betydning for ejen-

dommens værdi. 

 

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at din ejendom ikke er over 5 

mio. kr. værd. Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af ejendommen lagt 

vægt på de oplysninger om ejendommen, som fremgår af beskrivelsen af ejen-

dommen ovenfor. 

 

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

rende energi, har du ret til at få værditabet erstattet, hvis der opstilles vindmøl-

ler 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 du er uenig i afgørel-

sen, kan du anlægge sag mod opstilleren. Tilsvarende kan opstilleren anlægge 

sag mod dig. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, 

men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med denne afgø-

relse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet, jf. § 12, stk. 

2, i lov om fremme af vedvarende energi. 
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Med venlig hilsen 

 
_____________________________ 

Søren H. Mørup 

Formand for Taksationsmyndigheden

 


