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§ 25-tilladelse til opstilling af vindmøller, Blåhøj Øst 
 
Hermed meddeles EUROPEAN ENERGY A/S § 25-tilladelse i henhold til § 
25 i bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
§ 25-tilladelsen meddeles på baggrund: 
 

• Miljøkonsekvensrapport for tre vindmøller øst for Blåhøj. 
• Kommuneplantillæg nr. 42 for Ikast-Brande Kommune. 
• Lokalplan nr. 314 for Ikast-Brande Kommune. 

 
Forhold til anden lovgivning. 
§ 25-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er 
nødvendige for projektets realisering. 
 
Beskrivelse af projektet. 
Projektet omfatter opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på op til 
167,5 m målt fra terræn til vingespids i øverste position med en effekt på 
6 -7 MW pr. mølle. 
 
Vilkår for tilladelsen. 
 
Følgende vilkår er gældende: 
 

• Anlægget skal i al væsentlighed etableres og drives 
inden for de fysiske og miljømæssige rammer, som 
er angivet i Miljøkonsekvensrapporten for det 
samlede anlæg. 

 
• De nye møller skal opstilles på matr. nr. 2i, 6q, Hallundbæk By, 

Blåhøj. 
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• Gældende støjkrav skal overholdes hos alle naboer i hele 
anlæggets levetid. Inden møllerne opføres skal vindmøllerne 
anmeldes til Ikast-Brande efter retningslinjerne i bekendtgørelse 
om støj fra vindmøller. Anmeldelsen skal vedlægges 
dokumentation for, at støjgrænserne i vindmøllebekendtgørelsen 
kan overholdes.  

 
Når vindmøllerne er sat i drift, skal der iværksættes støjmålinger 
og –beregninger som dokumentation for, at bekendtgørelsens 
støjgrænser ikke overskrides. Dokumentationen skal fremsendes 
til kommunen senest 3 måneder efter, at vindmøllerne er sat i 
drift. Støjmålinger og –beregninger skal udføres i 
overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser. Hvis 
målinger og beregninger viser, at vindmøllerne ikke overholder 
grænseværdierne, skal der foretages en støjdæmpning. Kan 
støjdæmpningen ikke gennemføres, skal driften indstilles. 

 
• Vindmøllerne skal være underkastet et anerkendt skygge-

kontrolsystem, som sikrer, at udendørs opholdsarealer i 
umiddelbar tilknytning til nabobeboelser ikke påføres mere end 10 
timers skyggekast om året, beregnet som reel tid. (jf. 
bekendtgørelse nr. 1590 af 10. december 2014) 

 
• Vindmøllerne omfattes vilkår om driftsstop. Vindmøllerne skal 

slukkes ved lave vindhastigheder (under ca. 5-6 m/sek målt i 
møllehusets højde) i perioder hvor store insektsamlinger 
forekommer ved vindmøllerne (dvs. om natten i perioden ca. 15. 
juli til ca. 15. oktober).  
 

• Hvis tilsynsmyndigheden finder, at vindmølleejer efter opstilling på 
baggrund af konkrete undersøgelser af området kan godtgøre, at 
der ikke er risiko for væsentlig påvirkning af flagermus i området, 
kan vilkåret efter tilsynsmyndighedens bestemmelse bortfalde. 

 
• Vindmøllerne, fundamentet ned til 1 meters dybde samt tekniske 

installationer skal fjernes senest ét år efter, at driften er ophørt. 
 
Ændringer i anlægget i forhold til beskrevet i VVM-redegørelsen skal 
forelægges Ikast-Brande og Vejle kommuner til vurdering i forhold til 
VVM-reglerne. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 
meddelt, jf. § 39 i bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020. 
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Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres den xx. yy 2021 på Ikast-Brande Kommunes 
hjemmeside: www.ikast-brande.dk. 
 
Klagevejledning. 
Der kan klages over VVM-tilladelsen i forhold til både retlige spørgsmål og 
kommunens skøn. Klagen skal inden for 4 uger efter afgørelsen er 
meddelt, sendes til Miljø- og Fødevareklagernævnet via Klageportalen. 
Klageportalen finder du link til på forsiden af https://naevneneshus.dk. 
 
Når du opretter klagen i Klageportalen, er det vigtigt, at du under punktet 
”Oplysning om den sag klagen vedrører” indtaster journalnummer og 
sagsbehandler, som du finder øverst i afgørelsen. 
 
For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til 
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk eller Ikast-Brande Kommune, 
Teknisk Område, Centerparken 1, 7330 Brande. 
 
Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for 
virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og 
hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk. 
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 
måneder fra afgørelsen. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Birgitte Hansen 
Miljømedarbejder 
 

 

 

 

Kopi sendt til: 

Danmarks Naturfredningsforening: dnikast-brande-sager@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk , 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk , ikast-brande@dof.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark v./ Formand Niels Barslund: 

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

Friluftsrådet Midtvestjylland: midtvestjylland@friluftsraadet.dk 

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 
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