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Udkast til ”Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til op-
stilling af vindmøller” med tilhørende vejledning  
 
Hermed sender vi udkast til cirkulære om planlægning for og landzonetilla-
delse til opstilling af vindmøller med tilhørende vejledning. Cirkulæret og 
vejledning erstatter henholdsvis cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 og vej-
ledning nr. 39 af 7. marts 2001.  
 
Vi beder om at modtage Jeres eventuelle kommentarer og bemærkninger til 
udkastet senest den 3. september 2008. 
 
Høringssvar bedes sendt på mail til blst@blst.dk eller til By- og Landskabs-
styrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.  
  
En revision af cirkulæret er en konsekvens af den ændrede planlov i forbin-
delse med kommunalreformen. Der er samtidig indarbejdet en række æn-
dringer som følge af udviklingen af møllestørrelser på op til 150 meter og de 
analyser af indpasning i landskabet, som blev foretaget i forbindelse med 
planlægningsudvalget for vindmøller på land.  
 
Cirkulæret retter sig til kommunalbestyrelserne. Det fastholder princippet 
om, at udpegningen af vindmølleområder skal ske i den overordnede plan-
lægning, det vil sige i kommuneplanens retningslinjedel.  
 
De væsentligste ændringer i forhold til det tidligere cirkulære er: 
 
1. Vindmøllers totalhøjde må ikke overstige 150 meter 
Vindmøller over 150 meter vil påvirke miljøet væsentligt alene som følge af 
kravene til lysafmærkning af hensyn til flysikkerheden. Efter forslaget kan 
der derfor kun med miljøministerens særlige godkendelse opstilles vindmøl-
ler højere end 150 meter på land. Miljøcentrene har overtaget opgaver og 
beføjelser som VVM-myndighed for vindmøller på 150 meter totalhøjde eller 
derover.  
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2. Der kræves en særlig redegørelse, hvis nye møller opstilles nærme-
re end 4,5 km fra eksisterende eller planlagte vindmøller 
Den gældende grænse er 2,5 km. Analysen af de store møllers indpasning i 
landskabet peger på, at alene møllergrupper med en afstand på ca. 4,5 km 
fremstår klart adskilt, hvilket bør sikres af landskabelige hensyn. Kravet kan 
reducere antallet af egnede arealer, men til gengæld opnås højere produk-
tion med færre, større vindmøller. Møllegrupper kan opstilles tættere end 
4,5 km, men det kræver, at der udarbejdes en redegørelse for den landska-
belige påvirkning. 
 
3. Miljøministeren kan i særlige tilfælde i forbindelse med planlægning 
for forsøgsmøller fravige kravene om, at vindmøller skal opstilles i et 
let opfatteligt geometrisk mønster, og at vindmøller ikke må være over 
150 meter. 
Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med udpegningen af områder til 
forsøgsmøller. Bestemmelsen gør det muligt at fravige kravene om en stør-
ste totalhøjde på 150 meter og et i forhold til landskabet let opfatteligt geo-
metrisk opstillingsmønster for forsøgsmøller. Forsøgsmøller vil i sagens 
natur have forskellige udseende og højder, og det er derfor vanskeligt at 
opstille dem i et harmonisk mønster.  
 
4. Hensyn til landskab, natur, miljø mv. varetages i VVM-regler og lo-
ven om miljøvurdering 
Cirkulæret skal ses i sammenhæng med bekendtgørelsen om VVM.  For 
projekter for opstilling af vindmøller med mere end 3 møller eller med større 
totalhøjde end 80 meter skal der således udarbejdes vurderinger af virknin-
gerne på miljøet. Cirkulæret skal også ses i sammenhæng med Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer (SMV). Ifølge loven skal der rede-
gøres for vindmølleplaners indvirkning på miljøet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
Jane Kragh Andersen 
Kulturgeograf 
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