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Ikast-Brande Kommune

Danmarks Erhvervskommune

Mange store virksomheder i vind-sektoren

Historisk aktiv med etablering af mølle-projekter

Overordnet meget positivt byråd



… stigende udfordringer

Alle typer af modstand og kritik

• Jo nærmere jo mere
• Jo flere jo mere
• ”Vi er jo ikke imod vindmøller, men …”
• … og så blev det 12-11



Byrådets visioner

”Byrådet vil samarbejdet med virksomheder, 
der arbejder med grøn omstilling”

”Byrådet ønsker at være på forkant med de miljø- og klimamæssige 
udfordringer (..)”

”Du finder løsninger sammen med os”

”Mest mulig åbenhed, gennemsigtighed og dialog (..)”



Og hvad gør vi så …

En omfattende politisk proces

• Faglighed, feltstudier, nabobesøg, besøg fra industrien m.m.
• Et sæt af anbefalinger på 2 A4-ark
• Formel behandling i udvalg og byråd
• Vedtaget 23-0



Anbefalingerne

Afstand til byer/landsbyer på 12 gange møllens højde

Udvikler forholder sig aktivt til alle boliger indenfor 6 gange møllens højde

Muligheder:

• Opkøbstilbud

• Erstatningstilbud

• Medejerskab

Åbenhed, gennemsigtighed og dialog så tidligt som muligt



Lovgivningen Byrådets yderligere anbefalinger Aktuelt projekt

Naboer <4 x højden
1 bolig

Boliger opkøbes
Undtaget evt. ejeres

- -

Naboer 4-5 x højden
Yderligere ca. X boliger

Værditabsordning
Køberetsordningen

Købstilbud på boliger, 15%+100tkr. 
Gældende fra tilladelse er givet til opstillingen 
påbegyndes
Eller
Købstilbud på boliger, 15% 
Gældende fra tilladelse er givet til 1 år efter at 
møllerne kører
Eller
Tilbud om erstatning på 15% af den offentlig 
ejendomsvurdering

Købstilbud på boliger, 15%+100tkr.
Gældende fra tilladelse er givet til 1 år efter at 
møllerne kører

Naboer 5-6 x højden
(yderligere ca. X boliger

Værditabsordning
Køberetsordningen

Tilbud om minimum erstatning på 15% af den 
offentlig ejendomsvurdering

Tilbud om minimum erstatning på 15% af den 
offentlig ejendomsvurdering

Naboer op til 9 x højden
(yderligere ca. X boliger)

Værditabsordning
Køberetsordningen

- Tilbydes medejerskab op til 150 tkr. med en rabat på 
20%. Alternativt kan rabatten udbetales kontant

Andet - Åbenhed, gennemsigtighed, dialog Informationsmøde før opstart af plan
Individuelle samtaler opstart af plan



Forhåbninger

Klarhed for alle parter

Mindre spild

Mere rimelig fordeling af økonomien

Flere succesfulde vindmølle-projekter

… Foreløbigt ser det fint ud



Tak for opmærksomheden
Henrik Engedahl, formand for teknik- og miljøudvalget




