
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny planlægning for vindmøller ved Låstrup 

Viborg Kommune har modtaget ansøgning fra Carsten Jensen, Risgårdsvej 1, 
8832 Skals, der ønsker at etablere 4 vindmøller nord for Låstrup. 

Klima- og Miljøudvalget igangsatte på møde den 16. juni 2016 planlægningen og 
fordebatten for teknisk område til vindmøller ved Låstrup. Planlægningen forventes 
at give mulighed for opstilling af 4 vindmøller med en højde på op til 150 meter på 
et markareal mellem Skivevej og Nørremarksvej.   

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan samt en miljørapport 
der beskriver vindmøllernes påvirkning af omgivelserne. 

Du/I modtager dette brev, da du/I bor / er grundejer i eller i nærheden af 
planområdet eller har interesser i planlægningen i området.  
 
Klima- og Miljøudvalget opfordrer alle til at deltage i debatten og komme med 
forslag og idéer til planlægningen. 

Der er vedlagt et debatoplæg, som kort beskriver projektet og planlægningen.  
Det kan også ses på www.viborg.dk/plan  

 

Der holdes borgermøde tirsdag den 16. august 2016 kl. 17.00-19.00 i Låstrup 

Forsamlingshus, Låstrupvej 45, 8832 Skals. Alle er velkomne. På mødet vil der 

blive orienteret om planerne og projektet, og der vil være mulighed for at stille 

spørgsmål. 

 

Eventuelle bemærkninger sendes til Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Plan, 
Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, gerne pr. e-mail: plan@viborg.dk senest den  
7. september 2016. 
 

Udvalget vil tage stilling til høringssvarene enten umiddelbart efter fordebatten eller 

i forbindelse med den endelige vedtagelse af forslagene. Du vil herefter modtage 

et brev om den politiske beslutning. 

 

 

 

 

 

Låstrup Lokalråd 

att. Børge Nielsen 

Sendt pr. mail: laastrup@worldonline.dk 

Teknik & Miljø 

Plan 

 

Prinsens Allé 5 

8800 Viborg 

 

Tlf.: 87 87 87 87 

 

plan@viborg.dk 

www.viborg.dk 

Dato: 10-08-2016 

 

Sagsnr.: 16/16628 

Sagsbehandler: vpadno 

 

Direkte tlf.: 87 87 86 26 

 

 



Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkomne til at kontakte sagsbehandler 
Anna Dorte Nørgaard på telefon 87 87 86 26 eller e-mail plan@viborg.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karl Johan Legaard Jensen 

Planchef 

 

 

 

Bilag:  

Debatoplæg 


