
Miljøministeriet - Naturstyrelsen
Vindmølle- og 

Biogassekretariaterne

12. maj 2011

Danske Planchefer

Kåre Albrechtsen
Sekretariatschef

Er kommunerne parate til at 
følge op på regeringens 

initiativer om grøn vækst 
med vindmøller og 

biogasanlæg?



Indhold

Intro
Vindmølle- og Biogassekretariaterne

Biogasplanlægning
Rammer
Metoder
Status

Vindmølleplanlægning
Rammer
Metoder
Status (incl. småmøller)



Vindmølle- og Biogassekretariaterne
- også kaldet rejsehold

Yder konkret service til kommuner, der ønsker det, mhp. at 
fremme vindmølle- og 
biogasplanlægning:

- Placeringshensyn
- Planlægningsproces
- Problemknusning

- Kommunen har selv ansvaret for den politiske prioritering
- Sekretariaterne udfører ikke myndighedsarbejde
- Sekretariaterne udarbejder ikke VVM og MV



• Resultat af Grøn Vækst, hvor i 
det er et mål at op til 50 % af 
gyllen skal bioforgasses i 2020

• Skal bistå kommuner, der 
ønsker det med 
biogasplanlægningen, specielt 
mht. lokalisering

• Etableret fra februar 2010 for 
en to-årig periode

• Base i Naturstyrelsen Aarhus
• Konkret dialog eller aftale med 

56 kommuner

Biogassekretariatet



Vindmøllesekretariatet

Etableret på baggrund af regeringens 
aftale med KL i april 2008 om
arealreservation for (2x75MW)

vindkraft i 2010/2011

Vindmøllesekretariatet bistår
kommuner, der ønsker det 
med vindmølleplanlægningen

Etableret 17. november 2008
- for en to-årig periode (pt. forlænget et år)

Konkret dialog eller aftale med 64 kommuner



Service fra tidligt i processen

Statslige 

myndigheder

Proces

Vindmølle- og 

Biogassekretariaterne

Kommunens 

forarbejde

Offentligheds-

faser



Planlægningsproces

Overordnet planlægning, 

kommuneplan/temaplan

Konkret projekt med 

VVM, lokalplan mv.



Biogasplanlægning



Landbruget som leverandør af grøn energi

- Op til 50% af husdyrgødningen i 2020
- Ligestilling af distribution via naturgasnet med direkte 

kraftvarme
- Analyse af fritagelse for hvile-i-sig-selv (ligestilling m. 

naturgas)
- Igangsætningstilskud. 85 mio. kr. hvert år i perioden, 

2010-2012
- 15 mio. kr. ekstra hvert år 

til økologisk biogas
- 20% anlægstilskud
- Kommunegaranti



Hovedhensyn for placering af biogasanlæg
KL-aftalen og Statslige interesser 2013

Statslig interesse fra 2013.

Primært hovedhensyn: 
- Primært beliggenhed i forhold til 

gylle/husdyrgrundlag

Hertil kommer:
- Natur- og landskabsfredninger samt 

beskyttet natur og beskyttet landskab
- Kulturmiljøer og fredede 

fortidsminder
- Vej- og tilkørselsforhold
- Nabohensyn



Helhedsplanlægning

- Landbrugsplanlægning
- Erhvervsudvikling
- Varmeplanlægning
- Klimaplanlægning
- Vand- og miljøplanlægning



Konkret projektTemaplan

Tværfaglig planlægning
- der involverer mange discipliner i kommunen

Plan

Landbrug

Miljø/natur

Erhverv/udv.
.

Varme

Klima

GIS

Virksomhed



Relationer – ekstern kontakt
er centrale for en vellykket udbygning

- Nabokommuner
- Varmeforsyningsselskaber
- Landboforeninger
- Naturgasselskaber
- Biogasprojektinvestorer



Planlægningsaktiviteter / aktører

Aktivitet / år ½ 1 1½ 2 2½ 3 3½

Temaplan

Skitseprojekt

Rammebetingelser/projektøkonomi

Konsortiedannelse

Planlægning / godkendelse

Tilskud

Projektering / Udbud

Kommune

Projektorganisation

FødevareErhverv



Husdyranalyse
(overslag)

Herning kommune -
Case
Husdyrgrundlag
72.385 DE



Gunstig zone
Restriktiv zone
Vurderingszone anden 

myndighed
Vurderingszone kommunen

Infrastruktur

(grønne zoner er 
dog ikke 
nødvendigvis 
de bedste)

GIS1 analyse
- Generelle hensyn



10 ha

GIS2 analyse
- Lokale hensyn

Gunstig zone
Restriktiv zone
Vurderingszone anden 

myndighed
Vurderingszone kommunen

Besigtigelse



Anlægstype baseret på varmebehov 
opfyldt med naturgas

Haderup 2.926 DE

Feldborg 2.782 DE

Aulum 14.901 DE

Ørnhøj-Grønbjerg 4.024 DE

Vildbjerg 22.791 DE

Herning 4.725 DE

10.379 DE

I alt: 62.527 DE

20 Nm3 biogas pr. tons biomasse – 20 tons biomasse pr. DE
65% metan i biogas
6,5 kWh pr Nm3 biogas – 23,4 MJ pr. Nm3 biogas
10,0 kWh pr Nm3 metan – 36,0 MJ pr. Nm3 metan (MG)
11,0 kWh pr Nm3 naturgas – 39,6 MJ pr. Nm3 naturgas (NG)

Afsætningsanalyse
(overslag)



Analyse-lag

- GIS1 (fysiske forhold)
- Afstandsanalyse
- Afsætningsanalyse
- Husdyranalyse
- Interessentanalyse +/-
- GIS2 (GIS1 + afstandsanalyse)
- Analyse af anden biomasse
- Landskabsanalyse

Lagene kan sammenholdes 
og prioriteres politisk.

+

+

-

- --
-

+

+

Fiktiv analyse



Planlægningsscenarier

Ingen udpegning

Generel RL

Screening

Generel RL

Konkret udpegning

Generel RL +

Konkret RL

Omr.udpegning

Generel RL +

Konkret RL

GIS1 + input/output

Interessentanalyse

Konkretisering af projektKonkret dialog med

interessenter

1.  2.  4.  3. 



Erfaringer fra kommunerne

- 9 af 25 analyserede kommuner har 
planer for konkrete biogasanlæg,
herudover har vi kendskab til 9
hvoraf vi er i dialog med flere

- 11 af 25 analyserede kommuner er 
aktive i udarbejdelse af temaplaner

- Flere kommuner har sammensat 
en tværfaglig projektgruppe

- Enkelte kommuner koordinerer 
biogasplanlægning og 
landbrugsplanlægning 

- Enkelte kommuner benytter 
landskabskaraktermetoden 
(dog pt. ikke specifikt til biogasanlæg)



- Flere kommuner er udfordret af OSD 
- Få kommuner har umiddelbart anvendelige 

erhvervsområder
- Flere konkrete anlæg planlægges i åbent land
- En kommune planlægger varme på fjernvarmenet
- Flere kommuner planlægger biogas 

på naturgasnet
- En kommune planlægger biogasledning
- Flere kommuner er i dialog med varmeværker
- Flere kommuner er i dialog med landbruget
- Flere kommuner planlægger dialog med 

offentligheden
- Flere kommuner beskæftiger sig med VVM

Erfaringer fra kommunerne



Vindmølleplanlægning



Vindmølleplanlægning - ressort

Havvindmøller – Klima- og Energiministeriet (Energistyrelsen)
Landvindmøller:
– kommunerne (x<150m)
– Naturstyrelsen (x>150m og nær grænser)

Statslige interesser – Miljøministeriet (Naturstyrelsen) 



Politisk fokus

- Statslig interesse ift. kommuneplaner

- Klimakommission (4000 MW på land, pt. ca. 2800 MW)

- Energistrategi med 
yderligere fokus 
(500 MW udover 
hidtidigt planlagt), på
landvindmøller 
da de er betydeligt billigere
end havvindmøller



Rammer for planlægningen - Vindmøllecirkulæret

§ 2: ”… skal fortrinsvis opstilles i 
grupper…”

stk 2: ”Ved planlægning for 
vindmøller skal der tages omfattende 
hensyn til den landskabelige 
påvirkning…”

stk 3: ”…må ikke opstilles nærmere 
nabobeboelse end 4 gange møllens 
total højde…”

stk 5: ”…gælder ikke for 
husstandsmøller…”



Rammer for planlægningen - Vindmøllecirkulæret

§ 3: ”…på kort udpege et eller flere 
områder specifikt til opstilling af en 
vindmøllegruppe …”

stk 4: ”…redegørelse…hvorledes
møllerne vil påvirke nabobeboelse, 
natur, landskab, kulturhistoriske 
værdier…”
(VVM pligt iflg. VVM-bekendtgørelsen, 

hvis det er ”Vindmøller over 80 m 
totalhøjde eller grupper af vindmøller 
med flere end 3 møller. ”)



Placeringshensyn 

Røde (sædvanligvis absolut 

begrænsning)

- Natura 2000, eksisterende 

boligområder, indflyvningszoner, 

fredede områder mv.



Placeringshensyn 

Gule (konkret vurdering/skøn)

Kystnærhedszone, 

skovbyggelinjer, potentielle 

vådområder, 

landskabsudpegninger mv.

Orange (andre myndigheder)

Afstandskrav til fortidsminder, 

skydeanlæg, baner, overordnede 

veje, gasledninger mv.

Grønne (minus restriktioner)

Fortsat krav om en landskabsvurdering 

og oftest VVM.



Støjbekendtgørelsen
- Opdatering på vej, incl. lavfrekvent støj

§ 3. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige 
følgende grænseværdier:

1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs
opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne 
land:

a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs 
opholdsarealer i områder til støjfølsom arealanvendelse:

a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.



Støjbekendtgørelsen

Støjfølsom arealanvendelse:
- Samlede boligområder
- Institutioner
- Sommerhusområder
- Kolonihaver
- Støjfølsomme 

rekreative områder 
(udlagt i lokalplan 
eller byplanvedtægt)



Politisk retning er afgørende

Fokusområder
- Overblik over muligheder og 
konsekvenser 
- Vilkår og råderum ift. diverse 
afstandskrav



Status

Kommunerne har indtil videre udlagt områder på til 
godt 1000 MW.

Mange kommuner er 
afventende ift. opdateret 
bekendtgørelse vedr. 
lavfrekvent støj.

En del område vil dog falde 
i forbindelse med den 
konkrete behandling. 



Der skal altid foretages en konkret vurdering. 

Kommunen kan i sine kommuneplan-
retningslinjer præcisere de 
beskyttelsesinteresser og hensyn, som 
der særligt kan lægges vægt på i 
sagsbehandlingen.

Alle møller skal anmeldes efter 
vindmøllebekendtgørelsen (støj). 
Husstandsmøller skal anmeldes 
efter VVM-bekendtgørelsen. Der kræves en landzonetilladelse (i 
landzone) og træffes en afgørelse om VVM-pligt eller ej.

Småmøller
(x<25 meter i tilknytning til bebyggelse)



Hjemmeside(r)

www.vind.mim.dk og www.bio.mim.dk
(integreret i www.nst.dk)

- Ydelser
- Proceslinje
- Placeringshensyn
- Links
- Illustrationer 
- FAQ
- Kontaktinfo mv.



Planlægning tager tid

Tak for opmærksomheden

Vindmøllesekretariatet

vind@mim.dk

www.vind.mim.dk

Biogassekretariatet

bio@mim.dk

www.bio.mim.dk
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