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Forslag og ide til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund.  

 

Mit navn er Lars Bøegh Nielsen.  

Vi bor på Tinghøjvej 14, 8620 Kjellerup, i skyggekastet af projektet. 

 

Jeg er stor tilhænger af vindmøller, solceller, varmepumper, elbiler og alle andre grønne tiltag som 

man på demokratisk vis kan blive enige om.  

Mit forslag og min ide, er helt konkret, at kommunen følger sin egen KOMMUNEPLAN 2017-2028 

og som ansvarlig myndighed anviser projektansøgere til de områder for henholdsvis solceller og 

vindmøller der er vedtaget og anvist i den til enhver tid gældende kommuneplan. 

 

Dette underbygger jeg med kommunens egne regler for planlægning af vindmøller. 

Dette med henvisning til KOMMUNEPLANEN på kommunens hjemmeside hvor det i dag d. 

16.01.2019. Kl. 06:34 tydeligt fremgår (uddrag):  

Byrådet har netop revideret den gældende kommuneplan. Kommuneplan 2017 er et vigtigt 
værktøj, der sætter rammerne for den fysiske udvikling af vores kommune de næste 12 år, så 
Silkeborg Kommune også i fremtiden er et godt og trygt sted at leve, bo og arbejde. Den nye 
kommuneplan træder i kraft 11. oktober 2017. Her i kommuneplanen kan du se hvilken 
udvikling, der er lagt op til i dit lokalområde og på din ejendom. 

Kommuneplanen er blevet til i dialog med dig. 

Kommuneplanens retningslinjer udgør det daglige administrationsgrundlag for kommunen, når 

der træffes afgørelser efter lovgivningen. 

 

Vindmølleplanlægningen starter med Kommuneplanen. 

 

Silkeborg Kommune har udpeget 5 vindmølleområder. Områderne er: Aunsbjerg, Tvilumgård, 

Grølsted, Bredlund og Thorsminde. Der står i dag vindmøller i de to områder: Grølsted og 

Tvilumgård. De resterende områder er nye vindmølleområder. Der kan indenfor disse områder 

opstilles vindmøller med en samlet effekt på omkring 62 MW, hvis alle områder udnyttes fuldt 

ud. 

 

Retningslinje R3 - Vindmøller 

Stk. 1. Udpegning af vindmølleområder 

Vindmøller højere end 80 m i totalhøjde kan kun opstilles indenfor de viste fem 
vindmølleområder. Vindmølleområderne er udlagt ved Aunsbjerg, Tvilumgård, Grølsted, 
Bredlund og Thorsminde. 

Kilde: https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/12401 

 

https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/12401


  

   

  Dato: 16.01.2019. 

Side 2 af 2 

 

Vi har gennem årene deltaget på utallige borgermøder, informationsmøder, lokalrådsmøder og 
vælgermøder og bl.a. borgermøde i Kjellerup d. 8. marts 2017 og i Sjørslev d. 14. marts hvor 
Kommuneplanen blev præsenteret under overskriften:  

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling i de næste 12 år, og afspejler 
byrådets visioner for vores kommune. 

Silkeborg Kommune har ikke udnyttet de vedtagne områder men ukritisk tilbudt et område uden 

for kommuneplanen til den første den bedste projektmager som kan anvise en bekvem løsning. 

 

Plan- og Vejudvalget tilsætter med denne omgåelse af kommuneplanen alt folkelig opbakning til 

Kommuneplanerne og på et lidt højere niveau det man også kan kalde nærdemokrati. 

 

Helt ærligt ! 

Dygtige politikere og embedsfolk har brugt utallige timer og dage på denne kommuneplan og 

mere end 4000 sider papir. Hundrede af borgere har deltaget entusiastisk i møder og debatter. 

 

Mit forslag og min ide, er derfor helt konkret, at kommunen følger sin egen KOMMUNEPLAN 2017-

2028 og som ansvarlig myndighed anviser projektansøgere til de områder for henholdsvis solceller 

og vindmøller der er vedtaget og anvist i den til enhver tid gældende kommuneplan. 

 

 

Lars Bøegh Nielsen 

Tinghøjvej 14, Demstrup 

8620 Kjellerup. 

 

 

 


