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Landzonetilladelse til husstandsvindmølle 
Helsingevej 77  1A Ludshøj By, Blistrup 
 
Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opsætning af en 
husstandsvindmølle på ejendommen Helsingevej 77, Blistrup. 
 
Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1. 
 
Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 13.09.22 
med efterfølgende supplerende bilag modtaget 06.11.22. 
 
Landzonetilladelsen gives på disse vilkår: 

1. at husstandsvindmøllen, inklusive fundament og nedgravet kabel, 
fjernes såfremt møllen henstår ude af drift i 1 år eller mere. 

2. at der kun kan ske udskiftning og sanering af den eksisterende 
husstandsvindmølle uden tilladelse, hvis møllens fysiske udseende 
ikke ændres væsentligt. I modsat fald stilles krav om ny 
landzonetilladelse. 

3. at museet skal kontaktes forud for gravearbejde. 
 
Vilkår 1-2 skal i henhold til planlovens § 55 tinglyses på ejendommen. 
Gribskov Kommune foretager tinglysningen på ejers regning. Når 
tinglysning er gennemført, vil ejer få orientering herom via besked om 
tinglysningsgebyr fra Opkrævningen i Gribskov Kommune. 
 
Du kan læse om de øvrige krav ved udnyttelse af tilladelsen i Del 3. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Kommunen vurderer, at husstandsvindmøllen kan indpasses på 
ejendommen uden væsentlige visuelle eller fysiske gener i forhold til det 
omgivende landskab, naboer og ejendommens bygninger. Møllen forventes 
at kunne overholde gældende støjkrav. 
 
Det bemærkes, at møllen er en erstatning for en nyligt nedtaget og 
totalskadet mølle på ejendommen. En mølle har således i en årrække været 
en del af landskabsbilledet.  

Sag: 01.03.03-G01-70-22 
 
24. november 2022 
 

Ejer af ejendommen 
Helsingevej 77 
3230 Græsted 
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Den nye mølleposition ligger lidt højere i terrænet end den tidligere 
mølle, men er til gengæld rykket længere væk fra nærmeste beboelser.  
Møllepositionen er fortsat i umiddelbar nærhed af maskinhuset, 30 meter fra 
bygningshjørnet. Med denne afstand sikres det, at møllen ikke vil 
kunne ramme den nært liggende bygning ved et evt. styrt, jævnfør 
anbefaling fra Energistyrelsen. Den nye placering vil tillige muliggøre 
opførelse af fremtidige driftsbygninger på et velegnet sted, der hvor den 
gamle mølle stod. Endvidere tillægges det vægt, at der sker en optimering 
af strømproduktionen, hvis møllen rykkes væk fra turbulens fra en stor 
tagryg.  
 
Tilknytningskravet vurderes at være opfyldt. Den øgede afstand op til 30 
meter fra nærmeste bygning vurderes at være uden betydning i forhold til 
landskabsoplevelsen og møllens visuelle fremtræden som en del af 
ejendommen. Der vil være en visuel sammenhæng mellem møllepositionen 
og ejendommens store bygningskompleks også set fra omkringliggende 
veje. 
 
Lovgrundlag 

1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01. juli 2020 med senere 
ændringer). 

2. Kommuneplan 2021- 2033 for Gribskov Kommune 
3. Planhabitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. 

november 2016 om administration af planloven i forbindelse med 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter) 

4. Bekendtgørelse 135 af 07.02.2019 om støj fra vindmøller 
 
Eventuelle spørgsmål til afgørelsen 
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen 
til at kontakte Agnete Mortensen på telefon 72 49 67 51 eller på e-mail: 
aosoe@gribskov.dk. 
 
Bilag til landzonetilladelsen 

1. 4 situationsplaner 
2. Datablade og typecertifikat fra ansøgningen 

 
Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 
Danmarks Naturfredningsforening - Lokalafdeling 
Museum Nordsjælland - Hillerød 
Friluftsrådet 
 
 
For redegørelse i sagen, se Del 2, redegørelse. 
 
For udnyttelsesmulighed og klagevejledning, se Del 3, udnyttelse og 
Klage. 
 

mailto:aosoe@gribskov.dk
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Med venlig hilsen 
 
Agnete Odgaard Mortensen 
Landskabsarkitekt 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

Landzone 
 
Gribskov Kommune 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 67 51 
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Del 2: Redegørelse for sagen 
 
Redegørelse for ansøgningen 
Ejer af Helsingevej 77 har indsendt ansøgning om landzonetilladelse til at 
opsætte en husstandsvindmølle. 
 
Projektet indebærer opsætning af en ny 25 m høj mølle til erstatning for en 
nyligt nedtaget mølle på ejendommen. Kortmateriale og datablade fra 
ansøgningen vedlægges som bilag. 
 
Ejer oplyser, at den hidtidige husstandsvindmølle på ejendommen er 
erklæret totalskadet, og på baggrund af dette ønskes en ny mølle opstillet, 
så ejendommen fortsat kan bidrage til den grønne omstilling og nedbringe 
CO2-udslippet. Møllen skal supplere husstandens energiforbrug med 
vedvarende energi. 
 
Den ansøgte mølle er en 10 kW husstandsvindmølle på en 21m galvaniseret 
gittermast, og med en totalhøjde på 25 meter. Vingediameter 
(rotordiameter) er 7,13 meter. Farven på vingerne og kåben er hvid i et 
ikke-reflekterende plastmateriale. Vingerne er af glasfiber med tipbremse. 
Fundamentet måler 3,3 x 3,3 meter med en dybde på ca. 1,5 meter. 
 
Placeringen ændres en smule i forhold til den gamle mølle, fordi en position 
nordøst for maskinhuset vil give mulighed for en bedre udnyttelse af møllen. 
Møllepositionen er fortsat i umiddelbar nærhed af maskinhuset, 30 meter fra 
bygningshjørnet. Denne afstand er valgt for at sikre, at møllen ikke vil 
kunne ramme den nært liggende bygning ved et evt. styrt, jævnfør 
anbefaling fra Energistyrelsen. Den nye placering vil muliggøre opførelse af 
fremtidige driftbygninger, hvor gammel mølle er placeret. Endvidere peger 
ansøger på, at der sker en optimering af strømproduktionen, hvis møllen 
rykkes væk fra turbulens fra en stor tagryg. 
 
Der er indsendt støjrapport, og møllen forventes herudfra at kunne opfylde 
gældende støjkrav, og dermed at kunne miljømæssigt godkendes med den 
valgte placering knap 250 m fra nærmeste nabobeboelse. 
 
Møllen er dansk produceret, og kommer fra firmaet Thy-Møllen, som har 
mere end 420 møller i drift i Danmark, (hvoraf 211 stk. er 10kW) og har 
mere end 30 års driftserfaring. 
 
Oplysninger om ejendommen 
Helsingevej 77 er en landbrugsejendom på godt 95 ha. Bygningsmassen i 
tilknytning til stuehuset består ifølge BBR af 5 maskinhuse på samlet 3076 
m2. Ejendommen ligger i det åbne agerlandskab sydøst for Blistrup. Det er 
ifølge Gribskov Kommuneplan 2021-33 et værdifuldt landbrugsområde. Der 
er ikke udpeget yderligere beskyttelsesinteresser. 
 
I kommuneplanen er angivet, at husstandsvindmøller skal placeres således, 
at de visuelt opfattes som tilhørende ejendommens bygningskompleks. Der 
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skal fra møllen være en afstand på mindst 300 meter til byområde og anden 
beboelse, og møllen skal placeres under størst mulig hensyntagen til 
naboejendomme og landskab. Den retningsgivende afstand til nabobeboelse 
er i det konkrete tilfælde overskredet, da den nærmeste nabobeboelse ligger 
i en afstand på ca. 250 meter, hvilket i det konkrete tilfælde skønnes 
forsvarligt. 
 
Ved besigtigelse på ejendommen den 02.11.22 er det konstateret, at der i 
det umiddelbare nærområde kan ses en større og en mindre mølle, en 
antennemast samt et højspændingstracé. Det er således ikke et helt uberørt 
landskab. Samtidig er der visuel sammenhæng mellem møllepositionen og 
ejendommens store bygningskompleks også set fra omkringliggende veje. I 
al væsentlighed vil møllen blive oplevet som fuldt tilknyttet ejendommen på 
grund af ejendommens store bygninger og afstanden til Blistrup bygrænse 
og øvrig bebyggelse. Endvidere vil der set fra vest og nord være terræn, der 
hæver sig bag møllen og dermed visuelt får den ned i skala. 
Tilknytningskravet til eksisterende bebyggelse anses derfor for at være 
opfyldt. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 
Helsingevej 77 ligger ikke i eller nær et Natura 2000-område. Nærmeste 
Natura 2000-område er nr. 133: Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret 
Skov. Aggebo Hegn, som er en del af det udpegede område, ligger ca. 1,7 
km væk. Gribskov Kommune vurderer på grund af afstanden, at denne 
landzonetilladelse ikke vil medføre forringelse eller forstyrrelse af den 
særligt beskyttede natur eller de udpegede arter i det internationale 
naturbeskyttelsesområde. 
 
Strengt beskyttede arter 
Gribskov Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for 
dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Vi har dog ikke 
detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området. 
 
Naboorientering 
Ansøgningen har i henhold til planlovens § 35, stk 4 været i 
naboorientering. Der er ikke indkommet indsigelser. 
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Del 3: Udnyttelse og klage 
 
Andre nødvendige tilladelser/dispensationer 
Jf. Bekendtgørelse 135 af 07.02.2019 om støj fra vindmøller skal der 
indsendes anmeldelse af husstandsvindmøllen. Gribskov Kommune kan ud 
fra det fremsendte ansøgningsmateriale anerkende opsætning af den 
ansøgte mølle i f.t. nævnte bekendtgørelse. 
 
Udnyttelse af tilladelsen 
Du må først udnytte tilladelsen, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver 
klaget, har klagen den virkning, at tilladelsen kun må udnyttes, hvis 
Planklagenævnet bestemmer det. Kommunen vil orientere dig, hvis der 
bliver klaget over tilladelsen. 
 
Det ansøgte kræver byggetilladelse i henhold til byggelovens § 16. Vær i 
den forbindelse opmærksom på, at krav i henhold til bygningsreglementets 
bestemmelser efterfølgende skal kunne overholdes. 
 
Vi har modtaget din ansøgning om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk.  
Du må ikke påbegynde byggearbejdet, før du har modtaget en 
byggetilladelse. Vi behandler først byggesagen efter udløb af 
landzonetilladelsens klagefrist. Læs mere om byggesagsbehandling, frister 
og gebyrer m.v. på kommunens hjemmeside. En byggesagsbehandler vil 
kontakte dig, hvis du skal oplyse eller afklare yderligere forhold i forbindelse 
med vores behandling af byggesagen  
 
Du skal være opmærksom på, at Museum Nordsjælland - Hillerød skal 
kontaktes, hvis der er risiko for at støde på fortidsminder under eventuelt 
gravearbejde. Du kan kontakte museet på e-mail post@museumns.dk.   
 
Tinglyste deklarationer 
Det er dit ansvar at overholde tinglyste deklarationer om de 
bebyggelsesregulerende forhold på ejendommen. Hvis der er bestemmelser 
heri, som kan have betydning for byggeriet, skal du sende os en kopi af 
deklarationen, før vi kan give byggetilladelse. 
 
Du kan sende forespørgsler og bestille attester digitalt via hjemmesiden 
www.tinglysning.dk. 
 
Forældelse, jf. planlovens § 56 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er 
meddelt. 
 
Klagevejledning, jf. planlovens §§ 58, 59 og 62. 
Klageberettigede 
Du kan klage over afgørelsen. Afgørelsen kan også påklages af 
miljøministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald. 
 
Forhold, der kan påklages 

http://www.bygogmiljoe.dk/
mailto:post@museumns.dk
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Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og 
skønsspørgsmål. 
 
Klagemyndighed 
Klagemyndighed er Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som 
findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du finder også et link hertil på 
forsiden af klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/. Du logger 
på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEMID. 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 
kr. 900, mens organisationer og virksomheder skal betale et gebyr på kr. 
1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Gebyr 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af din klage, at du 
indbetaler ovennævnte gebyr. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret 
er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 
2) den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises 
(som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 
klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence). 
 
Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets 
hjemmeside https://naevneneshus.dk/.  
 
Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 
offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside 
www.gribskov.dk/afgoerelser den 24.11.22. 
 
Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort. 
 
 
 
 

https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.gribskov.dk/afgoerelser






Nyropsgade 30 • 1780 København V     
Support: support@miljoeportal.dk

Målforhold: 

12-09-2022

1:2000Kortbilag 

Dato:

Placering af ny THY 10 kW vindmølle

Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks 
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.
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Nyropsgade 30 • 1780 København V     
Support: support@miljoeportal.dk

Målforhold: 

12-09-2022

1:500Kortbilag 

Dato:

Placering af ny THY 10 kW vindmølle

Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks 
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.
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THY WindPower.

THY WindPower er stiftet i 2010 af Leif Pinholt og Flemming & Bent Grønkjær.
Leif har arbejdet i vindmølleindustrien siden 1985 primært med renovering og eksport af ældre
vindmøller fra danmark til udlandet. Fra 1988 til 2003 har han arbejdet for Micon, (nu del af Vestas)
og senere for Bonus (nu del af Siemens).
Flemming og Bent Grønkjær er 3. generation på Grønkjær’s Maskinværksted, et mellemstort
maskinværksted i Hurup Thy stiftet i 1927.
Sidst i 1970’erne udviklede Flemming den første THYmølle. En 7.5 kW mølle med en 12 m mast.
Senere kom en 11 kW’s variant til. Den dag i dag kører der stadig THYmøller fra dengang.

Den ny THYmølle (TWP40) er baseret på de ældre og gennemtestede modeller fra 1980’erne, 
men selvfølgelig er der foretaget visse opdateringer. F.eks. PLC controller-styring, nyt fail-safe 
bremsesystem, glasfibervinger m.v. Vi anvender kun høj-kvalitets standard industrikomponenter.
Møllen yder maximalt p.g.a. den effektive rotor og den høje mast/tårn.
THYmøllerne er de mest støjsvage møller på markedet.
Det er vigtigt for dig, da du selv er “nærmeste nabo” de næste mange, mange år.

Energiproduktion     TWP40-6kW  TWP40-10kW
ved en middelvindshast. 7,5 m/s ca. 28.000 kWh/år 35.000 kWh/år
ved en middelvindshast. 5,0 m/s  ca. 15.000 kWh/år 18.000 kWh/år
(ved luftmassefylde 1.225 kg/m3)

30 års kontinuerlig drift uden udskiftning eller reparation af hovedkomponenterne.

Det er pålidelighed!

no
v.
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Den nye THYmølle.

 Den smukke, harmoniske og stille THYmølle i landskabet.

www.thymoellen.dk - made in ThyTHYmøllen

Thy Windpower ApS
Oddesundvej 183
7755 Bedsted Thy, Danmark

+45 7199 0600

Vindmøllersiden 1983



Tekniske data: 6kW 10kW
Nav højde 21.4 21,4 m
Rotor diameter 7.13 7.13 m
Rotor hastigh. (m/uret) ca. 100 105 rpm
Nacelle vægt 850 950 kg
Gitter mast (2 sektioner) 21 21 m
Gittermast vægt 2.500 2800 kg
Fås også på rørtårn - ingen barduner.
Startvind 3-4 3-4 m/s
Stop vindhastighed 25 25 m/s
Overlevelsesvindhastighed 60 60 m/s

Støj:
Lwa, ref @ 8 m/s 80,8 86,8 db(A)
Lwa, ref @ 6 m/s 79,2 84,3 db(A)
Min. afstand t. nabo i meter 10 45 m

Generator:
3 x 400 V / 50 Hz
asynkron

Controller:
PLC- controller med:
- Aktiv krøjning.
- Automatisk kabeludsnoning.
- Kontrol af rotor- og generatorhastighed, vindhastighed og retning, vibrationer samt el-net.
Option:  VindLogger (web-baseret datalogger) Adgang vis PC / smartphone.

Gear:
Renold (UK)
Parallelakslet, skråfortandet.

Bremsesystem:
Hydraulisk fail-safe skivebremse
Vingetip luftbremser (nødbremse)

Vinger:
Glasfiber

no
v.
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www.thymoellen.dk - made in ThyTHYmøllen

TWP 40



 

SO-NWC-20001 Side 1 af 2 

 
 

 

 Typecertifikat 
Småvindmølle 

 
SO-NWC-20001 

 
Dette certifikat er udstedt til producenten: 
 

 

 
For vindmøllen: 
 

TWP 10-40 
 

Vedrørende: 
 

Småmølle typegodkendelse (40 m2) 
  

Beskrivelse af mølle: 
 

Møllen er en 3 bladet opvinds propel mølle. 

Aktiv krøjning med krøjegear. 

Rotordiameter: 7,13 m. 

Nominel effekt: 10 kW.  

Nominelt omdrejningstal: 105 o/min. 

Gearkasse og asynkron generator. 

Mekanisk/hydraulisk bremse. 

Vinger af glasfiber med tipbremse. 

21 m gittermast eller 21 m rørtårn. 

Møllen kan leveres med forskellig løsning på frekvensrespons. 
 

Mølle kan leveres i flere versioner: 

F1: Frekvensresponset reguleres i 4 step. 

F2: Version til Ø-drift med batteri styring 

F3: Statik af frekvensrespons reguleres ud fra Pn 

F4: Version hvor softwaren kan opdateres. 

F5: Synkrongenerator. 
 

Certifikatet attesterer at godkendelsen af småvindmøllen er udført i henhold 
til Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2013:  
Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller, §5, stk. 2 og 
bilag 1 pkt. 1. 

 
Der er ingen udestående forhold. Møllen er godkendt til opstilling og drift. 
Typecertifikatet er gyldigt i 5 år fra godkendelse. 
 
På side 2 er listet de dokumenter der er indgået til godkendelsen. 

 
 

Gyldig til: Underskrift: 
3. november 2025 Strange Skriver 
  
 3. november 2020 
  

 

Thy Møllen Aps 
Ved Bent og Flemming Grønkjær 
Industrivej 5 
7760 Hurup Thy 
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Typecertifikatet er baseret på følgende rapporter og bilag: 

 
 

Thy Windpower - datablad 
0513_001. Hydraulik diagram 
DV-R5393. Rapport over afprøvning af styrke af vinge. 
Risikovurdering Thy Møllen 01 
Thy Windpower-TF 3 2 1-Bilag 1 2 4 (2) 
DV-R5666. Trækprøvning af mast. Sikkerhedsafprøvning. Driftsafprøvning 
DV-R6636. Trækprøvning af glasfiber vinge leveret af Olsen Blades 
Opstalt. 21 m rørtårn 
Flangesamling. 21m rørtårn 
90029495 Tårntegning 
21 m - 12 sidet - Kantbukket monopole - rev. 1 - EuroCode 
21 m - 12 sidet - Kantbukket monopole - EuroCode 
DV-R6931. Trækprøvning af 21 m rørtårn fabrikeret af Pries 
Log testmølle 14-08-13 
90029495 Tårntegning 
21 m - 12 sidet - Kantbukket monopole - rev. 1 - EuroCode 
21 m - 12 sidet - Kantbukket monopole - EuroCode 
0647_001 Gearkasse og bremse 
Thy trebenet- 21m-10kW - Samlinger - 2013-09-16 
Thy trebenet- 21m-10kW - Global beregning - 2013-09-16 
90032889-2 Gittermast 
90032889 Gittermast 
Risikovurdering Thy Møllen 10 kW - Del 2 
10kW vingefastgørelse 14i11i13 
Thy Windpower 10 kW bek 1284_P6.027.13 (kildestøjmåling) 
DV-R7161 Trækprøvning af vinger og tårn. Afprøvning af sikkerhed. 
Betjeningsvejledning TWP 40-10 ver. 2.1 
Fundament THY møllen (nyt fundament design til gittermast) 
0935_001 (tegning af rørtårn, nyt design) 
1031_001 (tegning af nedstøbte bolte til nyt design) 
twp-frekvensrespons_v01 
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