
Vindmøller 

4.7 Vindmølleparker
Vindmølleudbygningen skal ske i specifikt udpegede vindmølleparker bortset fra husstandsvindmøller 
og minivindmøller.

Der er udpeget svv vindmølleparker i Jammerbugt Kommune:

Område Højde Bemærkninger

Saltum Kær Op til 150 meter
Fuldt udbygget område med store 
møller

Drøstrup Op til 150 meter
Fuldt udbygget område med store 
møller

Nørre Økse Sø Op til 150 meter
Eksisterende 20 møller i området 
skal fjernes før nye møller kan 
opstilles.

Klim Fjordholme Op til 150 meter
Fuldt udbygget område med store 
møller

Østrup Op til 150 meter
Fuldt udbygget område med store 
møller

Rendbæk Øst Op til 150 meter for 
produktionsmøller, og op til 250 meter 
for testmøller

Området kan enten anvendes til 
produktions- eller testvindmøller. 
Eksisterende 12 møller ved 
Rendbæk skal fjernes før nye møller 
kan opstilles. Opstilling af nye 
vindmøller kan dog ské i etaper i 
takt med nedtagning af 
eksisterende vindmøller. 1. etape 
skal omfatte nedtagning af 
minimum 6 eksisterende 
vindmøller.
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Thorup-Sletten Op til 150 meter
Fælles mølleområde med 
Vesthimmerlands Kommune

Møllerne i hver enkelt park skal være ens.

Der kan ikke opføres andre vindmøller eller større tekniske anlæg inden for de udpegede 
vindmølleparker.

I planlægningen skal der udlægges en konsekvenszone omkring møllerne. Inden for konsekvenszonen 
må der ikke etableres ny støjfølsom bebyggelse og arealanvendelse

Redegørelse 

Der er udpeget seks vindmølleparker i Helhedsplan17. I forbindelse med parkerne i Nørre Økse Sø og 
Rendbæk Øst er der betingelse om, at eksisterende vindmøller skal fjernes førend nye opstilles. Dog 
kan udskiftningen i Rendbæk Øst finde sted i etaper. Der er mange vindmølleejere i dette område, 
hvilket kan gøre det særdeles vanskeligt, at nedtage alle 12 møller på samme tidspunkt.

Området Rendbæk Øst er også identificeret af Staten som egnet til opstilling af testmøller, og kan 
derfor anvendes enten til produktions- eller testmøller.

Herudover peges der på et interesseområde for vindmøller i Trudslev Kær. Dette område overskrider 
grænsen til Hjørring Kommune og eventuel planlægning vil ske i samarbejde med denne.

Inden mølleparkerne kan realiseres skal der udarbejdelse en redegørelse for parkens virkning på miljøet
(VVM), et tillæg til Helhedsplan17 indeholdende rammer for lokalplanlægningen og en lokalplan. 
Lokalplanen for en vindmøllepark indeholder bestemmelser for vindmøllernes præcise placeringer, 
størrelse, udseende mv.

Opstilles vindmøllerne nærmere eksisterende vindmøller end 4,5 km skal det dokumenteres, at den 
landskabelige påvirkning af nye og eksisterende vindmøller samlet set er uproblematisk.

I forbindelse med planlægningen udlægges en konsekvenszone på 4 gange møllens totalhøjde. 
Indenfor konsekvenszonen må der ikke etableres ny støjfølsom bebyggelse eller arealanvendelse, da 
dette vil kunne hindre etableringen af vindmølleparken.
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