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GDPR oplysningspligt

Vi har modtaget oplysninger fra dig eller om dig fra tredjemand. Dine oplysninger vil blive brugt i forbindelse med
sagsbehandling efter planloven og miljøvurderingsloven. Når vi modtager personoplysninger, er vi forpligtet til at give dig en
række oplysninger, i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14, som du kan læse på følgende link.
https://hjoerring.dk/oplysningspligt-ktm 

Felter angivet med * skal udfyldes

Ansøgers kontaktoplysninger
Udfylder af formularen
Fornavn

Lotte Stilling

Efternavn

Nielsen

Adresse

Industrivej 53, 7620 Lemvig

E-mailadresse

lsn@fjordland.dk

Telefonnummer

96630556

Firmanavn

Fjordland

Er du ejer af ejendommen?

Nej

Ejers kontaktoplysninger (den største jordejer)
Fornavn

Kristian

Efternavn

Kjær

Adresse

Gunderupvej 101, Gunderup, 9760 Vrå

E-mailadresse

Telefonnummer Firmanavn

Vedrører denne ansøgning også andre grundejere?

Ja

Er ejer medansøger på projektet?

Ja

Rådgivers kontaktoplysninger
Fornavn Efternavn

https://hjoerring.dk/oplysningspligt-ktm


Lotte Stilling Nielsen

E-mailadresse

lsn@fjordland.dk

Telefonnummer

96630556

Adresse

Industrivej 53, 7620 Lemvig

Firmanavn
 

Fjordland

Projektadresse/stedbeskrivelse
 

Vrå Nord - Gunderup Vindpark

Vælg projekttype
Solceller

Vindmøller

Kombination af solceller og vindmøller

Vindmøller
Oplysninger skal udfyldes for hovedprojektet. Hvis der arbejdes alternativer i
forhold til f.eks. antal møller, højde eller opstillingsmønster, skal der udfyldes en
særskilt ansøgning for hvert alternativ (husk at angive ”Alternativ X” i forbindelse
med Projektadresse/stedbeskrivelse)

Antal møller

3

Totalhøjde

150  meter

Rotordiameter

136  meter

Navhøjde

82  meter

Forventet samlet effekt

13  MW

Forventet årlige el-produktion

173  TJ

Ansøgning om vindmøller Vrå Nord.pdf



GIS-filer Vrå Nord.zip

TAB fil skal bestå af fire filer – .TAB, .DAT, .MAP og .ID – de skal alle sammen tilføjes eller
arkiveres i en ZIP fil.

  
SHP fil skal bestå af tre filer - .SHP, .SHX og .DBF - de skal alle sammen tilføjes eller
arkiveres i en ZIP fil.

Nedtagning af møller
Hjørring Kommune forudsætter af hensyn til areal- og
landskabsressourcerne, at der skal ske oprydning af ældre
vindmølleparker og enkeltstående møller. Der skal derfor
som minimum nedtages det samme antal møller, som
ansøges opstillet, så det samlede antal møller i kommunen
ikke øges.

Sker der nedtagning af møller?

Ja

Antal møller, der skal nedtages

2

Kort beskrivelse af sted, alder, højde og seneste årlige produktion for den/de
møller, som skal nedtages.

 
2 stk. Wind World 100 kW fra 1989 
Totalhøjde 43,3 m 
Produktion 2022 hhv. 273.000 kWh og 163.000 kWh.  
Produktion 2021 hhv. 304.000 kWh og 202.000 kWh. 
Frivillig nedtagning - ikke pga. støjkrav 
Møllerne ejes af ansøger, Kristian Kjær

Er der indgået aftaler med disse
mølleejere

Ja

PDF-kort vindmøller Vrå Nord.pdf

Naboboliger, som nedlægges
Sker der nedlæggelse af boliger?

Ja

Antal boliger, der skal nedlægges

2

Er der indgået aftale med boligejerne?

Ja

PDF-kort vindmøller Vrå Nord.pdf



Blivende naboboliger
PDF-kort vindmøller Vrå Nord.pdf

220923 Vrå Nord - 3 x V136
150 m TH - normal støj.pdf

Landskab og natur
Alle arealudpegninger kan ses
https://kort.plandata.dk/spatialmap.

Berører vindmøllerækken dele af Natura 2000-område?

Nej

Afstand til nærmeste Natura 2000-
område i km

13  KM

Berører vindmøllerækken dele af fredet område?

Nej

Afstand til nærmeste fredet område
i km

1

Berører vindmøllerækken dele af kystnærhedszonen?

Nej

Berører vindmøllerækken dele af bevaringsværdigt
landskab?

Nej

Berører vindmøllerækken dele af særligt værdifulde
geologiske områder?

Nej

Beskriv planlagte naturtiltag i forbindelse med projektet
 

Der forventes at skulle søges dispensation fra 
åbeskyttelseslinjen (Vrejlev Bæk) samt vurderes ift. § 3-
registreret natur. Ansøgerne er indstillet på, at der 
gennemføres relevante naturtiltag, så projektet samlet 
set forbedrer områdets natur.

Øvrigt
Øvrige bemærkninger om projektet

 
Se vedlagte ansøgning om vindmøller ved Vrå Nord

https://kort.plandata.dk/spatialmap


Nettilslutning
Skal der etableres en transformatorstation?

Nej

Sammenhæng med lokalområdet og
samfundsinteresser
Planlægges det ansøgte anlæg at indgå i et energifællesskab f.eks. et samarbejde
med et af kommunens varmeselskabet om produktion og levering af varme til
fjernvarmenettet eller et samarbejde med f.eks. borgerforeningen i den
nærliggende landsby om etablering og drift af en energiløsning for byen?



Projektansøgere har fået tilsagn om opbakning fra en 
række lokale virksomheder, som ser store perspektiver i 
projektet og deres egen involvering. Virksomhederne, 
som bakker op om projektet er: 
• Vrå Varmeværk  
• Fynbo Foods 
• Vrå Dampvaskeri 
• Sparekassen Danmark 
• Idrætscenter Vendsyssel  
• Grøngas Vrå 
• Vrejlev Biogas  
Vrå Varmeværk ønsker at undersøge muligheden for en 
direkte tilslutning til møllerne, for på den måde at spare 
nogle ”nettariffer” for varmeforbrugeren. Hvis projektet 
gennemføres, forudser virksomheden muligheden for en 
signifikant reduktion i varmeomkostningen i Vrå, til gavn 
for alle i Vrå og byens udvikling.  
Fynbo Foods og Vrå Dampvaskeri ser store 
afsætningsmæssige fordele ved projektet, da de på den 
måde kan anskueliggøre deres indsats indenfor den 
grønne omstilling. Begge virksomheder forudser at 
kravene til brugen af vedvarende energi vil stige, denne 
udvikling vil begge virksomheder gerne være på forkant 
med.  
Sparekassen Danmark har et årligt elforbrug på 
2.500.000 kWh og ser ind i en fremtid, hvor 
virksomhedens konkurrenceevne bliver mere og mere 
påvirket af at kunne dokumentere lavere CO2-aftryk. 
Virksomheden er interesseret i at blive medejer eller 
alternativt indgå en såkaldt PPA med vindmølleparken. 
Idrætscenter Vendsyssel er meget fokuseret på, at der 
sker aktiviteter i Vrå og nærområdet og ser projektet som 
en grundpille i områdets udvikling. Vråhallen påbegynder 
selv snart byggeriet af en svømmehal og vil gerne kunne 
dokumentere virksomhedens CO2 aftryk fremadrettet.  
Grøngas Vrå og Vrejlev Biogas ser begge ind i store 
perspektiver med adgangen til vedvarende energi og 
deres udvikling. Begge anlæg er med i projektet om at 
”fange” (capture) CO2 fra deres anlæg, og her spiller 
grønt strøm en vigtig ingrediens. Ved at have adgang til 
en vedvarende kilde som strøm, vil virksomhederne, med 
CO2, have muligheden for at deltage i udbygningen af 
Power-to-X i Danmark (her menes e-metanol). Denne 
mulighed vil begge virksomheder gerne benytte, og her 
bliver en direkte adgang til grøn strøm essentielt.           
Disse lokalt forankrede virksomheder har derfor stor 
interesse i medejerskab eller aftale i forhold til deres 
energiomkostninger og CO2-aftryk. Fælles for alle 7 
virksomheder, er at de forudser store politiske krav vedr. 
vedvarende energi, noget som de alle gerne vil være på 
forkant med. Ansøgerne er ligeledes lodsejere med lokal 
forankring.

Planlægges det ansøgte anlæg at indgå i et forpligtende samarbejde med det
omkringliggende lokalsamfund f.eks. om lokalt ejerskab af dele af projektet eller en
aftale om løbende tilskud til lokale foreninger eller grupper af naboer om etablering
af anlæg og aktivitet, som efterspørges af lokalområdet?



 

Idrætscenter Vendsyssel er meget fokuseret på, at der 
sker aktiviteter i Vrå og nærområdet og ser projektet som 
en grundpille i områdets udvikling.  
Vråhallen påbegynder selv snart byggeriet af en 
svømmehal og vil gerne kunne dokumentere 
virksomhedens CO2 aftryk fremadrettet. 

Hvor stort et beløb skal indbetales til Hjørring
Kommune, jf. Grøn pulje, i forbindelse med nærværende
VE-anlæg?

1687500  Kroner
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