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Svar på spørgsmål fra Marie Bjerre (V) stillet den 2. december 2021.  

Spørgsmål nr. 57: 

”Vil ministeren forholde sig til HOFOR´s projekt med opførelse af vindmøller nær 

Gundersted Kirke i Vesthimmerland, hvor Viborg Stiftsøvrighed har benyttet sig af 

planlovens § 29, stk. 3 til at gøre indsigelse mod projektet, trods lokalpolitisk opbak-

ning, hvilket kan betyde, at projektet ikke kan gennemføres?” 

Svar: 

Vesthimmerlands Kommune har i juni 2021 fremsat forslag til et kommuneplantillæg 

og et forslag til lokalplan for opstilling af 6 vindmøller ved Bjørnstup.  

Bolig- og Planstyrelsen har oplyst mig følgende:  

”Bolig- og Planstyrelsen har på vegne af Kirkeministeriet gjort indsigelse mod kommu-

neplantillægget, mens Viborg Stiftsøvrighed har gjort indsigelse mod lokalplanen. Ind-

sigelserne er primært begrundet med, at vindmøllerne vil forstyrre ind- og udsynet til 

Gundersted Kirke. Vesthimmerlands Kommune og Viborg Stiftsøvrighed har haft dia-

log om indsigelsen med henblik på at opnå enighed. Det har ikke været muligt at opnå 

enighed, hvorfor Vesthimmerlands Kommune har indbragt indsigelsen mod lokalplan-

forslaget til mig den 22. november 2021 efter reglen herom i planlovens § 28, stk. 2.” 

Det betyder, at jeg vil skulle tage stilling til indsigelsen fra Viborg Stiftsøvrighed imod 

lokalplanen. Som led heri vil jeg besigtige lokalplanområdet og høre begge parter i sa-

gen. På den baggrund vil jeg tage stilling i sagen. 

Da en lokalplan skal være i overensstemmelse med en kommuneplan vil den pågæl-

dende lokalplan ikke kunne vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen i Vesthimmer-

lands Kommune, så længe kommuneplantillægget ikke er vedtaget endeligt. Jeg vil 

derfor også inddrage kirkeministeren i sagen, da Bolig- og Planstyrelsen har fremsat 

indsigelsen mod kommuneplantillægget på vegne af Kirkeministeriet. 

 

Med venlig hilsen 
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