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Bistrup 02.05.2012 
 
Til Teknisk Udvalg 
Næstved Kommune 
Rådmandshaven 20 
4700 Næstved 
 
Kopi til: 
Økonomiudvalget, samme sted 
Byrådet, samme sted 
 
Sendt med mail til bakie@naestved.dk 
Cc: 
Fm for TU, jgers@naestved.dk  
FM for Lokaldemokratiudvalget, lemad@naestved.dk  
Borgmesteren, caras@naestved.dk  
larso@naestved.dk 
eljac@naestved.dk 
 
Sagsbehandler: Bo Kiersgaard Sagsnummer: 2012-1395 
 

Vindmølleplan, endelig vedtagelse 
Byrådets pkt 68, Økonomiudvalgets pkt 117 og Teknisk Udvalgs pkt 67. 

 
Baggrund 
Det fremgår af Åbent referat for Byrådets møde 2012-04-24, at Borgmesteren anmoder 
om, at sagen sendes tilbage til Teknisk Udvalg. Der er ingen begrundelse i referatet, 
men det fremgår af pressen, at det sker på grund af en mail med underskrifter fra beboere 
i Trælløse. 
 
Det fremgår af Åbent referat for Økonomiudvalgets møde 2012-04-16, at 
Økonomiudvalget den 15. april er blevet kontaktet af Saltø Gods, og at Økonomiudvalget 
anbefaler at Saltø Gods gives tilladelse til at udarbejde en VVM for afklaring af 
placering af 4 møller i området omkring Saltø Gods. Al planarbejde betales af ansøger. 
 
Det fremgår af Åbent referat for Teknisk Udvalgs møde 2012-03-26, at Indstilling 1+2 
anbefales. I vindmølleplanen udgår placering ved Fladsågård og området ved 
Tågeskovgård medtages. Endvidere opstilles alene 3 møller ved Saltø i 
overensstemmelse med den oprindelige placering. 
 
Det fremgår af svar på partshøring Saltø Gods 20. marts 2012, at det er vores 
overbevisning, at området bør udnyttes optimalt ved at det undersøges for yderligere 1 
eller 2 møller og for møllehøjder op til 150 meter (i forhold til mulighed for op til 4 møller på 
op til 140 m), og at hvidbogens rammer udvides til 7 møller op til 150 meter i totalhøjde. 
 
Det fremgår af Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 – 2012, Vindmølleplan, 
16. marts 2012, Udkast til politisk behandling, at Placeringen (E. Vindmøller ved Saltø 
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Gods) vurderes at kunne rumme 4 større vindmøller, der kan overholde naboafstande og 
skærpede støjkrav i forhold til Bistrup. 
 
Kommentarer  
 
Naturen øst for Saltøvej er et udstrakt og roligt landbrugsareal grænsende til Saltø Å mod 
øst. En vindmølle, stor eller lille, med den foreslåede placering eller området deromkring 
vil skabe uro i det rolige landskab. 

 
En mølle i landskabet øst for Saltøvej vil være mere end iøjnefaldende for gående, 
cyklende og andre trafikanter på Saltøvej mellem Saltø Gods og Skælskørvej i begge 
retninger samt en god del af Rappenborgvej uden for skoven i østlig retning 
 
Ideelt set bør der altså ikke placeres vindmøller i området omkring Saltø Gods. 
 
Undertegnede beboere i Bistrup er dog klar over, at det af flere grunde er et urealistisk 
mål, og er da også indstillet på at der placeres vindmøller i området. 
Vores fokus har derfor fra starten været at minimere skaderne af hensyn til beboerne, 
området og naturen. 
 
Vi har tidligere tilkendegivet, at vi kan leve med at der placeres vindmøller ihht. den 
oprindelige plan. 
 
Indstillingen til Næstved Byråd fra Teknisk Udvalg om at fastholde den oprindelige 
placering, kan vi derfor kun bifalde, da vi dermed undgår at få en eller flere meget store 
vindmøller placeret tæt på Bistrup og de øvrige beboelser i området. 
 
Vi er uforstående overfor at et flertal gennemtrumfer en fornyet behandling af placering af 
vindmøllerne, på trods af vore indsigelser og indstillingen fra Teknisk Udvalg. 
 
Vi kan ikke se hvorfor økonomiudvalget tilsidesætter Teknisk Udvalgs indstiling til Byrådet 
vedat tillade Saltø Gods at arbejde videre med en plan om at placere op til 7 møller i 
området.  
Det kan kun opfattes som manglende respekt for beboerne i området, og for arbejdet i 
Teknisk Udvalg. 
 
Vi kan derudover kun opfatte økonomiudvalgets beslutning, som et målrettet forsøg på at 
få placeret så mange møller i området som muligt, og gerne så tæt på beboelserne i 
området som lovgivningen giver mulighed for. 
 
Når sagen er sendt til fornyet behandling forventer vi imidlertid også, at sagen sendes til 
fornyet høring hos alle de beboere i området, der bliver berørt, og ikke kun de få udvalgte, 
der blev inddraget i den seneste høring. 
Store møller vil uvægerligt påvirke miljøet i en større omkreds end mindre møller. 
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En sammenfatning af vore indsigelser vedr. den påtænkte placering af  140 – 150 m høje 
vindmøller omkring Saltø Gods, er formuleret i disse punkter. 
 
 

1. Den oprindelige placering skal fastholdes. 
Altså ingen vindmøller mellem Saltøvej og Saltø Å, da de vil påvirke beboerne i 
området og områdets fauna negativt.  
Området er hver vinter raste- og fouragerings område for store flokke af gæs af alle 
slags. 

  
2. Den oprindelige størrelse af møllerne fastholdes.  

 
3. Alle, der bliver påvirket af møllerne bliver hørt. 

Det er ikke rimeligt, at undlade at inddrage alle interessenter i en supplerende 
høring med den begrundelse, at det vil kræve udsendelse af 2000 breve.  
Beboerne i området kan risikere at skulle leve med møllerne i mange år fremover, 
og for en del er der en begrundet frygt for en forringelse af ejendommenes værdi. 

 
4. 1 Km. til en mølle på 140 meter er ikke ret langt.  

Der er allerede en del små møller i området, som vi alle kan se og høre.  
Afstanden til disse møller er for en del af os længere end afstanden til de møller, vi 
kan risikere der bliver rejst mellem Saltøvej og Saltø Å. 
Der er derfor ingen tvivl om at den nye placering vil betyde større gener for flertallet 
af beboerne i området. 

 
5. At der er 12 boliger inden for en afstand af 1 km (oplyst af ansøger, jf Hvidbogen nr. 

84) er 12 boliger for meget, da det næppe er ansøgeren selv, der bebor disse 
boliger. 

 
6. Der ikke er argumenter for at gå ned til to gange den lovpligtige naboafstand, når en 

større afstand kan tilvejebringes. 
 

7. Den dominerende vindretning i Danmark er vestenvind, og at vinden transporterer 
støj. Støjbelastningen i Bistrup, som måske ikke er stor, vil under alle 
omstændigheder øges jo østligere møllerne placeres 

 
8. Den primære lyd fra nyere vindmøller er suset fra vingernes passage gennem luften 

(Kommunens svar til de generelle bemærkninger ad Naboforhold i øvrigt) Beboerne 
i de 12 ejendomme ønsker næppe at få denne "tinnitus"? 

 
9. Vi er enige i, at vi skal passe på vore fortidsminder, men at flytte møllerne nærmere 

på bebyggelserne i området, fordi Dronning Margrethes Høj ellers ville blive meget 
”klemt”, har vi ikke forståelse for. 
Det må først og fremmes være befolkning der tages hensyn til, og først derefter 
Dronning Margrethes Høj, hvis beboere – hvis nogen – helt sikker ikke vil gøre 
indsigelse. 
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Spørgsmål 
 

 
[kort kopieret fra Skyggeberegning dateret 13-12-2011] 
 
”Økonomiudvalget anbefaler, at Saltø Gods gives tilladelse til at udarbejde en VVM for 
afklaring af placering af 4 møller i området omkring Saltø Gods” kan udlægges som en 
”gavebod” sammenholdt med Godsets ønsker om op til 7 møller. Bliver der udarbejdet 
VVM for alle 7 møller? 
 
Hvordan vælges de 4 placeringer i så fald blandt de 7 undersøgte? Er det ansøger der 
vælger/udpeger, hvis for eksempel 5 møller ”består” VVM-redegørelsen, eller samfundet? 
 
Er nummereringen på ansøgers kortmateriale en prioritering? 
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[kort kopieret fra svar på partshøring Saltø Gods 20. marts 2012] 
 
Er der en grund til, at Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 – 2012, 
Vindmølleplan, 16. marts 2012, ikke stemmer overens med Teknisk Udvalgs beslutning(er) 
ved mødet 26. marts? 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Kim Jacobsen 
 
på vegne af: 
Aase Nielsen, Bistrupgade 16, 4700 Næstved 
Mogens Nielsen, Bistrupgade 16, 4700 Næstved 
Lene Rosendahl, Bistrupgade 20, 4700 Næstved 
Jens Rosendahl, Bistrupgade 20, , 4700 Næstved 
Susanne Jørgensen, Bistrupvej 5, 4700 Næstved 
Kim Jacobsen, Bistrupvej 5, 4700 Næstved 
Sonja Persson, Bistrupvej 20, 4700 Næstved 
Per R. Persson, Bistrupvej 20, 4700 Næstved 
Lis Nielsen,Søndervej 40, 4700 Næstved 
Michael Nielsen, Søndervej 40, 4700 Næstved 
Bonnie Høgdall, Søndervej 48, 4700 Næstved 
Johnny Rother,Søndervej 48, 4700 Næstved 
 
 
 
 

Kasper Nielsen, Bistrupvej 8, 4700 Næstved 
Karen Nielsen, Bistrupvej 8, 4700 Næstved 
Connie Larsen, Bistrupvej 29, 4700 Næstved 
Ole Larsen, Bistrupvej 29, 4700 Næstved 
Jan Pedersen, Bistrupgade 4, 4700 Næstved 
Norma Pedersen, Bistrupgade 4, 4700 Næstved 
Lars Nielsen, Søndervej 42, 4700 Næstved 
Vibe Rostrup, Bistrupgade 23, Næstved 
Svend Rostrup, Bistrupgade 23, 4700 Næstved 
Heidi Colberg, Søndervej 58, 4700 Næstved 

Robert Ploug Jensen, Søndervej 58, 4700 Næstved 


