
VISUALISERING
En af vore primære opgaver igennem faserne ud over koordi-

nering, er beregning af støj / skyggekast og visualiseringer af 

projektet. Visualiseringer er en stor del af processen, og mange 

kommuner vil se vindmøllevisualiseringer allerede helt fra an-

søgningsfasens opstart. Det er vigtigt at vælge de helt rigtige 

visualiseringspunkter, så flest mulige naboer kan føle sig ind-

draget. En opgave som vi gerne hjælper med.

R å d g i v e r e   |   A r k i t e k t e r   |   I n g e n i ø r e r

Rådgivning til den selvstændige projektmager

VINDMØLLER

T 97 13 12 11   |   www.byggeri-teknik.dk

Vindmøller på et  
solidt fundament
Vores speciale 

Jord / vejanlæg
Fundamenter
Grouting / understøbning

Vi har oVer 10 års erfaring

Langagervej 3, Asp
7600 Struer
T 9685 4600

www.oestermark.dk

Vi skaber fundamentet til en grøn fremtid

www.hansenlarsen.dkHansen & Larsen A/S - Nystedvej 2 - Dejbjerg - 6900 Skjern - 97 34 16 00

Jupitervej 8, Rom  |  7620 Lemvig  |  Tlf. 97 89 30 45

www.svj-as.dk  |  info@svj-as.dk

Fra skitseforslag til færdigt byggeri 
– vi gør din drøm til virkelighed

Søren V. Jensen A/S
MURER – ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTERFIRMA

FØR

EFTER

70
30

.d
k



Overvejer man at etablere ny vindmølle kan Byggeri & Teknik 

hjælpe lige fra idéfasen til møllerne drejer rundt. Igennem hele 

processen kan vi hjælpe dig med koordinering og styring.

I idéfasen kan tegnestuen hjælpe med at optimere dit område så 

vi tager mest mulig hensyn til alle parter. Allerede her er det vig-

tigt at begynde på inddragelse af naboer og andre interessenter 

i projektet. Optimering af området sker primært ud fra beregnin-

ger af støj og skyggekast. Ofte er vi også allerede i gang med 

visualiseringer i denne fase. De kan være meget afklarende for de 

nærmeste naboer. I samarbejde med vores samarbejdspartnere, 

kan vi ligeledes i denne fase, give dig et overblik over økonomien 

i projektet.

Til et dabatoplæg kan tegnestuen levere visualiseringer til folde-

ren. Her er det vigtigt at vælge de helt rigtige visualiseringspunk-

ter, så flest mulige naboer kan føle sig inddraget.

Vores samarbejdspartner Lemvigegnens Landboforening tilbyder 

følgende ydelser:

Komplet rådgivning
Overvejer man at etablere en eller flere nye vindmøller, ydes både 

sparring før, under og efter etablering af møllerne. Vha. diverse 

beregninger og programmer udarbejder vi foranalyser, vindstati-

stikker, lægger budgetter, beregner den miljømæssige påvirkning 

og udarbejder de omtalte VVM-redegørelser i samarbejde med 

Byggeri & Teknik. 

Vindmølleafdelingen formidler køb og salg af vindmøller i hele 

Danmark. De hjælper med salg af VE-andele ved etablering af et 

nyt vindmøllelaug. Konsulenterne holder sig løbende opdateret 

omkring de nyeste regler for vindmølleproduktion og etablering.

1   Afsøgning af muligheder i et område samt overvejelser

 a   Afstand til naboer, infrastruktur og andre tekniske 

anlæg, aktuelt samt på sigt. Kunne nedtagning eller 

flytning af eksisterende møller, ledningsanlæg, veje 

eller boliger mv. evt. indgå som en del af projektet?

 b   Mulige opstillingsmønstre, linjer i landskabet

 c   Natur- og landskabsmæssige forhold samt politiske 

ønsker til placering af vindmøller

 d   Miljømæssige forhold, herunder nabopåvirkninger og 

visuelle forhold ved alternative opstillingsmuligheder

 e   Produktionsmæssige forhold ved alternative opstil-

lingsmuligheder

 f   Evt. konsekvens for eksisterende produktioner, 

herunder eksisterende vindmøller, skovdrift mv. samt 

rekreative interesser.

2   Afklaring af lodsejerinteresser. Ønskes optimering af møl-

leanlæggets samlede produktion eller mølleplacering på 

fastlagte matrikler? Mulige adgangsforhold mv. 

3   Information og inddragelse af naboer og lokale interessen-

ter tidligt i processen.

4   Anmeldelse af projektforslag til kommunen

VINDMØLLER SAMARBEJDE  
OM VVM 

FASER I  
PROCESSEN

Når vi når frem til en VVM-redegørelse vil tegnestuen være din 

nærmeste rådgiver. Vi bidrager primært til VVM-redegørelser med 

vores afklaring af de visuelle påvirkninger af landskabet. Vi kan 

hjælpe med at koordinere oplysninger fra vindmølleproducenter 

og andre leverandører. Sammen med din lokale miljøafdeling el-

ler vores samarbejdspartner og den pågældende kommune, kan 

vi udarbejde en komplet og udførlig VVM-redegørelse.

Når projektet er endeligt vedtaget, kan vi udarbejde en komplet 

rapport til værditabsordningen så taksationsmyndigheden har 

det bedst mulige grundlag at vurdere ud fra.

Inden opførelse kan vores ingeniører hjælpe dig med at lave ud-

budsmateriale og beskrivelser på jord- og betonarbejdet i forbin-

delse med opførelsen af vindmøllerne. Her kan der spares mange 

penge ved at få den helt rigtige pris. Ingeniøren kan her være 

behjælpelig med den nødvendige byggepladsstyring og den me-

get vigtige kvalitetskontrol.

Vindkraft i medvind og med lokal dialog
Det kan være en lang proces at få gennemført et vindmøllepro-

jekt. Vindmøllerådgivningen har en god og tæt kontakt med kom-

muner på tværs af hele Danmark, som sikrer referencegrundlaget 

og hjælper godt på vej.

Regelsættet for rejsning af vindmøller og mølletyper er under lø-

bende forandring, og der sker mange nye tiltag. Konsulenterne 

holder sig opdateret og rådgiver om de sidste nye ændringer så-

som afregningsmodeller, afstande, støj og skyggeforhold, VE-lov 

og meget andet.

Se mere på www.lemvig-landbo.dk 

5   Officiel idéfase og afgrænsning af området, også kaldet 

foroffentlighedsfase eller debatfase. Kommunen indkalder 

idéer og forslag fra borgere og andre interessenter, eventu-

elt også med afholdelse af borgermøde.

6   Behandling af indkomne bemærkninger og høringssvar fra 

idéfasen.

7   Udarbejdelse af Miljørapport med VVM og Miljøvurdering, 

herunder til- og fravalg af alternativer på baggrund af politi-

ske ønsker og ud fra en miljøvurdering af planen.

8   Offentlighedsfase, hvor VVM og Miljørapporten offentlig-

gøres. I offentlighedsfasen kan borgere indgive høringssvar 

til VVM og Miljørapporten. Naboer der ikke har indgået et 

frivilligt forlig og som ligger inden for 6 gange totalhøjden 

kan gratis søge om værditabserstatning. Naboer uden for de 

6 gange totalhøjde skal betale et gebyr.

9   Behandling af indkomne indsigelser og bemærkninger fra 

offentlighedsfasen.

10   Endelig vedtagelse af planen.

11   Klagefrist, hvor borgere og andre interessenter kan ind-

klage planen til Natur- og Miljøklagenævnet, der samtidig 

beslutter, om klagen skal have opsættende virkning. 

Udarbejdelse af mini-VVM til værditabsordningen.

Byggeri & Teknik I/S kan hjælpe dig hele vejen igennem  
processen med at opstille vindmøller

Byggeri & Teknik I/S samarbejder med Lemvigegnens Landboforening  
omkring VVM og de dertilhørende beskrivelser, visualiseringer  
og kortmateriale

Godkendelse af et vindmølleprojekt  
er en stor og langvarig opgave


