
Kort sammenfatning af forløbet vedr. vindmøller ved Saltø gods. 

 
Der er nu af flere omgange, blevet søgt om at opstille af møller i området ved Saltø gods. 

Det kommer til at påvirke at stort område og vi mener derfor at det er vigtigt, at få gjort 

de omkring boende opmærksomme på projektet. 

Vi har derfor oprettet en gruppe, som løbende vil komme med opdateringer. 

 

Først en kort gennemgang af projektet indtil nu. Mere information og dokumentation kan 

findes på lokalrådets website 

 

I den oprindelige plan, som blev sendt i høring i oktober 2011, blev området ved Saltø 

Gods vurderet til at kunne rumme 3 større vindmøller på ca. 125 meter. 

Vi I vindmøllegruppen er ikke bekendt med indsigelser. 

 

Dengang vurderede kommunen, at hensynet til Dronning Margrethes Høj kunne betyde, 

at der kun burde placeres vindmøller øst for denne. Og at der af hensyn til blandt andet 

kystlandskabet og de kulturhistoriske værdier i den sydøstlige del af godsets jorder, 

næppe ville kunne udvides til 7 møller.  

 

Først i marts 2012, blev der sendt ændringer til planen i høring.  

Ændringerne betød at den oprindelige placering af område blev fastholdt, altså at 

vindmøllerne kunne placeres øst for Dronning Margrethes Høj, og den østligste mølle 

kunne placeres øst for Saltøvej. Men at området nu, blev vurderet til at kunne rumme op til 

4-5 møller, på op til 140 m.  

 

Sidst i marts skrev Saltø gods, til Næstved kommune at det var deres overbevisning, at 

området burde udnyttes optimalt. Og at det derfor burde undersøges om området kunne 

rumme yderligere 1 eller 2 møller, og om mølles højden kunne øges op til 150 meter.  

Altså, i alt op til 7 møller, med totalhøjde på 150 meter.  

 

Til dette svarede Teknisk udvalg, at der kun kan opstilles 3 møller ved Saltø Gods, i 

overensstemmelse med den oprindelige plan. 

Økonomi udvalget kom med samme udmelding midt i april. 

 

Sidst i april anmoder Borgmesteren om, at vindmølleplanen blev sendt tilbage til Teknisk 

Udvalg, dette bliver vedtaget af byrådet. 

 

Teknisk udvalg, Økonomiudvalget, anbefalede at Saltø Gods fik tilladelse til at udarbejde 

en VVM (Vurdering af Virkning på Miljø), for at få afklaret miljø påvirkningerne ved 

placering af 4 møller, i området omkring Saltø Gods. Al planarbejde blev betalt af 

ansøger. 

 

Sidst i august 2012 vedtog kommunen en vindmølleplan, der blandt andet giver mulighed 

for at opføre store vindmøller ved Saltø Gods.  

Kommunen modtog en konkret ansøgning, om opførelse 4 eller 5 vindmøller på 140 - 149 

meter, syd for godset. 

 

Borgerne i området har af flere omgange, både som grupper og enkelt personer kommet 

med indsigelser imod de store møller.  


