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Resumé af resultaterne af de høringer, der er foretaget jf.
miljøvurderingsloven i forbindelse med miljøvurdering af
vindmølleprojekt ved Tolstrup
Dette notat redegør for resumeet af resultaterne af de høringer, der er foretaget
jf. miljøvurderingslovens § 37, stk. 1 nr. 3.
Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 3j i miljøvurderingsloven. Ansøger
anmodede i sin ansøgning om, at ansøgningen skulle undergå en miljøvurdering jf.
lovens § 15, stk. 1 nr. 3.
Resumé af resultat af høring af offentligheden og berørte myndigheder ved
afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold jf. miljøvurderingslovens
§ 35 stk. 1 nr. 2.
Viborg Kommune foretog høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens
omfang og indhold i perioden den 8. oktober 2018 til den 19. november 2018.
Der er indkom 31 besvarelser med forslag og idéer til projektet. To af
høringssvarene indeholdt underskrifter fra samlet 65 personer.
Høringssvarene drejede sig i hovedtræk om følgende emner:
• Påvirkning af fugle, flagermus, markfirben og andre dyr
• Forhold til planer for Hærvejsmotorvejen
• Bidrag til Viborg Kommunes energiregnskab
• Støj og skyggepåvirkning
• Påvirkning af helbred og sundhed
• Uudnyttede vindmølleområder i Kommuneplan 2017 -2029
• Forslag om prioritering af havvindmøller og andre alternative energikilder
• Påvirkning af husdyr – herunder kvæg og avlsheste
• Opstillers gevinst på bekostning af gener for lokalområdet
• Modstrid med tidligere politiske afslag til andre anlæg
• Ulovligt lovgrundlag
• Påvirkning af landskabet og nationalt geologisk interesseområde i
Faldborgdalen
• Påvirkning af områdets kirker
• Påvirkning af ejendomspriser og områdets bosætningskvalitet
• Risiko for færdsel omkring vindmøllerne – veje, jernbane og skov
• Økonomisk kompensation til lokalområdet ændrer ikke på generne
• Følgeomkostninger og livscyklusanalyse

Høringen resulterede i at de indkomne forslag og idéer i stort omfang blev belyst i
miljøkonsekvensrapporten. Viborg Kommune besluttede at følgende emner fra
idé-fasens høringssvar indgår i miljørapporten og den videre planlægning:
•
Støj og skyggepåvirkning
•
Påvirkning af fugle, flagermus, markfirben og andre dyr
•
Sundhedsmæssige konsekvenser
•
Relation til veje og jernbane
•
Energiproduktion, reduktion af klimagasser og livscyklusanalyse
•
Påvirkning af husdyr
•
Påvirkning af landskabet herunder Faldborgdalen og området
omkring Hald Ege
•
Påvirkning af området af særlig geologisk interesse
(Faldborgdalen)
•
Påvirkning af områdets kirker
•
Risiko for færdsel under og omkring vindmøllerne
•
0-alternativ
Resumé af resultat af de berørte myndigheder og offentligheden over
miljøkonsekvensrapporten jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 1 nr. 3.
Miljøkonsekvensrapporten, ansøgningen om tilladelse og udkast til tilladelse har
været i offentlig høring i perioden fra den 12. september til den 7. november
2019. I offentlighedsfasen kom 11 høringssvar til planforslagene/miljørapport. To
af høringssvarene var til miljørapporten angående støj fra vindmøller,
visualiseringer geologi, og opstilling af solceller som alternativ.
Høringssvarene blev taget i betragtning, men medførte ikke nogen ændringer i de
endelige planer.

