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Indledning

Nærværenderedegørelsetil LokaiplanH.2.2. er udarbejdeti henhold
til Planlovens§ 16, og oplyserom lokaiplanensformål, intentionerog
forhold til andenplanlægningog lovgivning, der måtte gælde for
lokaiplanområdetog til lovgivningeni øvrigt.

Lokalpianener udarbejdetpå baggrundaf en henvendelsefra Jysk
Vindkraft A/S, der har ønsketat realisereregionplanensog kommu-
neplanensoverordnedeintentioner,om at etablereenvindmølleparki
området.

Pågrundaf projektetsomfang,er derudarbjedetet regionplantillæg,
der bygger på en forudgåendeundersøgelseaf vindmølleparkens
indvirkning på miljøet (VVM). I VVM-redegørelsener der redegjort
for tre projekter (små og mangemøller, store og færre møller,
forskellige opstillingsmønstre).I undersøgelsener der blandt andet
redegjortfor vindmølleparkensindflydelse på områdetsfugleliv og
møllernesvisuelle indflydelsepå landskabet.

På baggrund af vurderingerne i VVM-redegørelsen peger
regionplantillæggetpå et projekt med 25 vindmøller med en total
m.øllehøjdepå 100 meter.Det svarertil en mølle medeneffektpå Ca.
1,65 MW. Dermedbliver vindmølleparkensårligeelproduktionpå Ca.
50 MW.

Lokalpianens område

Lokalpianområdeter beliggendei MariagerKommunesydersteøstlige
del, helt ud til Kattegat.

Lokalplanområdetsbeliggenheder vis på Bilag 3

Arealet drives i dag landbrugsmæssigt,Den nordligedel af området
omfatter Overgaardsjorder, mens den sydlige del omfatter mange
mindre lodder med forskellige lodsejere. Samtlige ejendommei
lokaiplanområdeter omfattetaf landbrugspligt,dog undtagetarealer
medfredskovspligt.

Områdeter megetlavtliggende(marint forland) beliggendei Ca. kote
0 og afgrænsesmod vestaf dengamlekystskrænt.Modnordvestligger
OvergaardGods og ud mod Kattegatog indløbet til MariagerFjord
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afgrænsesområdetaf de inddæmmedearealer.

Henholdsvissydvestog sydfor områdetliggerde to landsbysamfund
Udbynederog Bjerre, men inde i selve området findes der ingen

bebyggelse

Områdetforbliver i landzone.

2. Lokalplanens formål

Lokaiplanensformål er at åbnemulighed for etableringaf en vind-
mølleparkvedOvergaard.

Som nævnthar Århus Amt udarbejdetet regionpiantillægfor vind-

mølleparkenmed baggrund i en VVM-redegørelse,hvor parkens
indflydelsepå miljøet er vurderet.Regionplantillæggetsretningslinier
er såledesmed til at sikre, at vindmølleparkenetableresunderstørst
mulig hensyntagentil landskabog dyreliv i og omkringvindmølleom-
rådet.

For atkommuneplanenskal stemmeoverensmed regionplanen,er der
udarbejdetet Tillæg nr. 12 til Kommuneplan1991-2002for Mariager
Kommune.Kommuneplantillæggetsrammer er med til at sikre, at
regionpiantillæggetsretningslinieropfyldes ved udarbejdelsenaf en
lokaiplan.

Det er derforet af lokalpianensvigtigstemål, at densrammerer med
til sikre og underbyggekommuneplantillæggetsrammer og dermed
ogsåregionpianensretningslinierog VVM-redegørelsensforudsæt-
ninger.

Da vindmølleparkenplaceresi et område,der driveslandbrugsmæssigt,
vil lokalpianenogsåsøgeat sikre, at der i videstmuligt omfangbliver
tagethensyntil landbrugsdriften.Det er dogumuligtatplaceresamtlige
møller lige hensigtsmæssigti forhold til denlandbrugsdriften,idet de
landskabsmæssigehensynogsåskal tilgodeses.

3. Lokaiplanens indhold

Lokalpianen fastsætterbestemmelser,der er med til at sikre, at
lokalpianensformålbliver opfyldt.
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Derer blandtandetfastsatbestemmelser,somregulerer:

• Møllernesudseende(størrelse,former, dimensionerog farver).
• Forholdetmellemnavhøjdeog rotordiameter.
• Opstillingsmønsterfor’ møllerne.

• Udlægaf veje.
Retableringefterendtvindmølledrift.

• Vindmølleparkensmaksimaleårlige elproduktion.

4. Lokalpianens forhold til anden planlægningog lovgivning

4.1. Regionpianen

Vindmoller
I Regionpian97 er derudlagtet områdepåarealerneøstfor Overgaard
Gods til en større vindmøllepark. Vindmølleområdeter langt det
rummeligstei ÅrhusAmt og harbetydningfor opfyldelseaf amtrådets

målsætningi regionplanenfor vindenergiområdet.

Ved udlæggetaf vindmølleområdernei regionpianener der taget
udgangspunkti møllestørrelserpå op til 65 meter. Regionpianen
udelukkerikke, at deropføresstørremøller,hvis en konkretvurdering
afde landskabeligekonsekvenserm.v. ikke talerimod, og vindmøllerne
opstillesmedbaggrundi en forudgåendelokaiplanlægning.

Dennekonkretevurderinger foretageti forbindelsemedTillægnr. 5 til
Regionplan97 og ikke mindsti forbindelsemedVVM-redegørelsen,der
ligger til grundfor tillægget.

Konklusionener, at de landskabeligekonsekvenserikke taler mod
opførelsenafenvindmølleparkmed25 møller,derharenmaks.totalhøj-
depå 100meter.

Påbaggrundaf dennevurderingerderi regionpiantillæggetudstukket

følgendesupplerenderetningsliniertil Regionpian97,somlokaiplanen
skalopfylde:

Stk. 1. Inden for den på figur 1 og bilag 1 viste vindmollepark
(lokalpianområdet,jf. lokalpianensBilag i og 2)kan der,medbaggrund
i en lokalpian, opstillesialt 25 stk moller meden totalhojdepå 100m.
De enkeltemøller og tilhorende 60/10 kV transformerstationskal
placeressomvistpåfigur i ogbilag 1 (jf. lokaiplanensBilag i og 2).

Stk2.Indenfor vindmolleparkområdetmådensamledeelproduktionpå
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årsbasisikke blive størreend53 MW Alle møller skalentenopstilles
samtidigeller i etaper.Vælgesen etapedeltudbygningskalførsteetape
værepå 20 MW. Efterfølgendeetaperskal værepå hver 10 MJ’V. En
etapevisudbygningskal skepå en sådanmåde,at molleenhedernetil
enhvertidfremstårsometfærdigudbyggetstørretekniskanlæg.

Stk3. Deenkeltemøllerskalhavedensammegråfarve, konstruktionog
udseende.Mollevingerneskalværeantirefleksbehandledesvarendetil et
glanstalpå30%. Deskalhavesammelængdeog omdrejningsretning.
Bortsetfra et mindrefirmalogopå møllehattenmåder ikke opsættes
reklamerpå mollerneeller indenforvindmolleparkområdet.

Stk 4. Det skal vurderesog sikresi lokaiplanlægningen,atforholdet
mellemnavhøjdeog rotordiameter, indenfordentilladelige totalhojde
afmollernepå 100m, bliver visueltacceptabel.

Stk 5. Transformerstationerved de enkeltemøller skal indbyggesi
tårnkonstruktionen.

Stk. 6. Vindmolleparkenmedtilhørende installationer skal opstil-
les/konstrueres,så det ikke udelukkes, at den tidligere naturlige
vandstandi områdetkan genetableres.

Stk 7. El-ledninger,såvelindenforsomudenforvindmolleområdet,må
kunfremføressomjordkabler.

Stk8. Deenkeltemøllerskalvedligholdes,såde er dr?ftsklare.Hvisde
ikkehar væreti drift i etår, skaldefjernes.

Stk9. Regionpianretningslinierneogde i VVM-undersogelsenomtalte
forudsætningerskal sikresopfyldtgennemlokalplanlægningenogved
særskiltetilladelserefterlovgivningen.

Lavbundsarealer
Lavbundsarealerer f.eks.kunstigtafvandedeeller drænedearealer,som
tidligerevarstrandenge,enge,moser,lavvandedesøerog fjorde, og som
rummermulighedfor atudvikle sig til områderafstorværdi for naturen.

I henhold til Regionpian 1997, pkt 2.6. om lavbundsarealerskal
lavbundsarealersåvidt muligt friholdesfor byggeriog anlæg.Eventuelle
anlægm.v. pålavbundsarealerbørudformesunderhensyntil mulighe-
dernefor enfremtidig andennaturmæssiganvendelseaf arealerne.

Vindmølleparkenplaceresi et lavbundsområde,jf. regionpianenspkt.
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2.6. Områdeter ikke udpegetsom et af de områder,der er udpegeti
Regionplantillægnr. 3 omgenopretningafvådområder,derkan mindske
mængdenafnitrat,somvandløbeneførerud til fjord og hav.

Skov-ogNaturstyrelsenhari forbindelsemedforoffentlighedsfasengjort
opmærksompå, at opstillingenaf vindmøller ikke må forhindre, at
dæmningerneomkring Overgaard(incl, de gamle dænmingerfra
omkring århundredeskiftet)evt, en dag fjernes. Det må sikres, at
vindmøllerneopstilles/konstrueressåledes,atdekantåle,atdennaturlige
vandstandog bølgedynamikgenetableresi området.

Områder af særliglandskabeliginteresse
Lokalplanområdeter i sin helhedbeliggendei et område,der i Regi-
onplan97 er udlagt som områdemed særlig landskabeliginteresse,.
Regionplanensretningslinierforeskriver,at størreteknisk anlægsom
udgangspunktskalundgåsplacereti disseområder.

Hvis der skal placerestekniskanlægm.v. i disseområder,skal detske
undersærlighensyntagentil landskabet.Dettehensyner tageti forbin-
delsemedden landskabs-og visualiseringsrapport,derer udarbejdeti
forbindelsemedVVM-redegørelsenog dermedogsåi regionplantillæg-
getsretningslinier.

Skovrejsningsområder
Et mindre område umiddelbartvest for Julianeholm-skovener i
Regionplan1997udlagtsommuligt skovrejsningsområde.

Ifølge regionplanenhar skovrejsningsområderikke karakter af
arealreservationerog er såledesikke til hinder for opstilling af en
vindn’iøllepark.

4.2. Kommuneplanen
Lokalplanområdeteromfattetaf Tillægnr. 5 til kommuneplan1991-2002
for MariagerKommune- vindmolleplanlægningog er udlagt til vind-
møllepark.

Kommuneplantillæggeterudarbejdetefterpålægfra Miljøministeriet og
påbaggrundafretningslinierudstukketafÅrhusAmt. Disseretningslini-
ertogudgangspunkti en maks.total møllehøjdepå65 meter,menamtets
retningslinierforvindmølleplanlægningenudelukkerdogikke,at derkan
opføresstørremøller, med baggrundi en nærmerelandskabeligvur-
dering.

Somnævnthar ÅrhusAmt foretagetdennevurderingi forbindelsemed
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Tillægnr. 5 til Regionplan97 og tilhørendeVVM-redegørelseog har
konkluderet,at der kanopføres25 møller meden maks. totalliøjdepå
100 meter

Forat f~akommuneplanentil atstemmeoverensmedregionplanener der
udarbejdetet Tillægnr. 12 til Kommuneplan1991-2002for Mariager
Kommmune,derindarbejderretningsliniernei Regionplantillægnr. 5 i
kommuneplanen.Dermedsikres,at en lokaiplanfor områdetopfylder
regionplantillæggetsretningslinierog de forudsætninger,derer forudsat
i VVM-redegørelsen.

Kommuneplantillægnr. 5 er imidlertid stadiggældende,og Kommu-
neplannr. 12 skal altsåbetragtessomet supplementtil dette.

4.3. Sløj
Vindniølleparkenskal overholdedenpå opstillingstidspunktetgældende
bekendtgørelsefra Miljøministeriet om støj fra vindmøller. På
tidspunktetfor vedtagelsenafnærværendelokalplanerBekendtgørelse

nr. 304 af 14.maj 1991 omstøj fra vindmøller gældende.

Støjbelastningenmå i henholdtil bekendtgørelsenved
envindhastighedpå 8 m/s målt i 10 metershøjdeikke
overskride:

45 dB(A) ved udendørsopholdsarealeri
umiddelbartilknytning til boligeri det åbne
land.

40 dB(A) ved udendørsopholdsarealeri
boligområderog ved områdermed anden
støjfølsom arealanvendelse(f.eks. som-
merhus-og instituionsområder).

Indenopstilling af vindmøllerskalbygherrepåvise,at
miljøministerietsstøjkravkanoverholdes.Beregnin-
gerneskal tagehøjdefor det samledestøjbidrag,når
alle vindmøller indenfor det enkelte områdereali-
seres.Århus Amt påserat støjkravneoverholdes.

Støjniveauet
Lydstyrkenmålesi decibel - forkortet dB. Det menneskeligeøre kan
lige akkuratopfatteen forandringi lydstyrkenpå i dB. Hvis lydens

Forskellige typer støj

/ Grænseværdier

150

Forskellige typer støj - -

Jetfly på 25 meters afstand

Jetfly på 100 meters afstand

100

I—
50

—

—

Jernbanestoj, vejl. —

Vejstoj, vejl. —

Vindmoller, krav —

Smertegrænse

Rock’ koncert

Hojtspillende radio

Industristøj

Trafikstoj

Legende barn

Almindelig tale

Sagte tale

Hjemmefred

Hvisken

Stille soveværelse

Raslende blade

Horetærskel
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styrkestigermed10 dB, oplevesdet, som lydensstyrke fordobles.En
dæmpningaf lydenpå 10 dB er altsåenhalveringaf lydstyrken.Ved
måling af lydensstyrkebrugesen særligmetode,somefterlignerørets
følsomhed.Nårmanmålerpå dennemåde,kaldesmåleenhedendecibel
A - forkortetdB(A).

Støjberegninger
I forbindelsemedVVM-redegørelsenerder påbaggrundafetprogram,
Windpro, udviklet af Energi- og Miljødata i Aalborg, foretaget
støjberegningerfor vindmølleparken.

Beregningerneviserat støjniveauetveddennærmestebolig i det åbne
landmedtilknyttedeopholdsarealerbliver36 dB(A). Altså ikke overde
tilladte 45 dB(A). Afstandentil de nærmestemøllerbliver 909meter.

I forhold til detnærmestbeliggenderekreativeområdenordfor Mariager
Fjord vil støjniveauetværeca. 15,7 dB(A). Altså væsenligtunderde
tilladte 40 dB(A). Afstandentil nærmestemøllebliver påca. 3 km.

Sammenfattendekan detkoniduderes,at vindmølleparkenoverholder
støjkravenei Bekendtgørelse nr. 304 af 14.maj 1991 om støj fra

vindmøller. -

4.4. Skyggevirkningerog reflektioner
Ligesom alt andet, der rager op i landskabet,kasteren vindmølle
skygge, når solen skinner. Hvis vingerne drejer rundt, rammes
omgivelserneperiodevisaf roterendeskyggerfra vingerne.Der kan
ogsåoplevesrefleksblinkfra møllevingerne,selvomdeproduceresmed
englat overfladefor atproducereoptimalt og for at afvisesnavs.Helt
refleksfrivingerkannemlig ikke produceres,og erfaringerneviser, at
der indenfor de førsteår skeren reduktionaf refleksvirkningen.

Der foreligger ikke lovmæssigereguleringereller vejledendenormer
for skyggevirkningerog reflektioner,mengenerneer et ikkeuvæsent-
ligt vurderingsgrundlagi forbindelsemedstillingtagentil miljøkonse-
kvensernefor omgivelserne.

I forbindelsemed VVM-redegørelsener der derfor påbaggrundaf
programmetShadow(udvikletafEnergi-og Miljødatai Aalborg) udført

skyggeberegninger,der viser, at detaleneer de to nærmesteboliger,
derkan blive berørtaf skygge-og refleksvirkningerfra vindmøllepar-
ken. Denenebolig vil kunneblive berørti 0,07 timepr. dag i ca. 98
dagepr. år omkring kl. 12.28, og den andenbolig vil kunne blive
berørti 0,05 time pr. dag i ca. 126 dagepr. år omkringkl. 11.25.
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4.5. Internationale naturbeskyttelsesområder

Bekendtgørelsenr. 782 af 1. november 1998 om afgrænsning og
administration af international naturbeskyttelsesområder
Lokalplanområdetliggerudenfor, mengrænserop modet internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde,der omfatterEF-fuglebeskyttelsesområde
nr. 15, EF-habitatsområde nr. 14 og Ramsarområde nr. ii. Området
er fastlagt i Bekendtgørelsenr. 782 af 1. november1998omafgræns-
ning og administration af international naturbeskyttelsesområder.

Naturbeskyttelsesområdetstotale arealer på 390,4 km2 (334,1 kni
saltvand,ii km2 kær/mose/eng,45 km2 rest).

I henholdtil bekendtgørelsens§ 6 skal der i redegørelsentil et planfor-

slagoplysesom virkningernepådet internationalebeskyttelsesområde.

Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale
naturbeskyttelsesområdesintegritet, atplanenvil indebæreforringelser
af områdetsnaturtypereller levestederfor arterne,eller at planenkan
medføreforstyrrelser,der har betydeligekonsekvenserfor de arter,
områdeter udpegetfor, kanplanenikkegennemføres.

UdpegningsgrundlagetforEF-fuglebeskyttelsesområdet/Ramsarområdet
er primærtde store forekomsteraf trækgæsterneknopsvane,sangsva-
ne,knortegås,gravand,bjergand,ederfugl,sortand,fløjlsandog stor
skallesluger. -

Derudoverer der en regelmæssigforekomstaf en rækkearter, der
entenynglereller rasterindenfor EF-fuglebeskyttelsesområdet,og som
er omfattetaf EF-fuglebeskyttelsesdirektivetsBilag 1. Det drejersig
om skarv,blå kærhøg,hjejle, brushane,klyde, havterneog fjordterne.

Indenfor EF-habitatsbeskyttelsesområdeterogsåen rækkenaturtyper,
samtplante- og dyrearterknyttet til disse, beskyttet. I nærhedenaf
vindmølleparkområdetforekommer strandengesamt mudder- og
sandfiader,derer blottetvedebbe.

Undersøgelseaf vindmølleparkensindflydelse påområdets fugleliv
For at undersøgeforholdenetil bunds,har DanmarksMiljøundersø-
gelser i forbindelse med VVM-redegørelsen udarbejdet en
undersøgelsesrapportom “Effekten på sangsvaner ved, etablering af
vindmøllepark ved Overgaard Gods” samtrapportom “Vurdering af
effekten af en vindmøllepark ved Overgaard Gods på forekomsten af

rastendeog ynglendefugle i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15”.
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Rapporternegennemgårforekomstenaf de arter, som indgår i udpe-
gelsesgrundlagetfor EF-fuglebeskyttelsesområdet.Derudoverbehand-
les forekomstenaf enrækkearter, derynglereller rasterindenfor EF-
fuglebeskyttelsesområdetog er omfattetef EF-fuglebeskyttelsesdirek-
tivets Bilag i.

I rapporterne konkluderes,at for alle de behandledearter, på nær
sangsvaneog hjejle, vil gennemførelsenaf vindmølleparkenikke få
nogennegativbetydningfor arternesfremtidigeforekomstog statusi
EF-fuglebeskyttelsesområdet/EF-habitatområdet.Enforudsætningfor
dennekonklusioner, at de behandledearter ikke ændrerføde- og
habitatvalgi området.

For hjejlens vedkommendenåsden sammekonklusion, for så vidt
angårhjejlernesudnyttelseaf det internationalenaturbeskyttelsesom-
rådesomdagrasteplads.Deter ikke muligt påbaggrundafdet forelig-
gendematerialeat vurdereeffektenaf vindmølleparkenpåhjejlernes
udnyttelseaf det internationalnaturbeskyttelsesområdesomnatfoura-
geringsområde.

For sangsvanernesvedkommendeerder ingentvivl om, atet betydeligt

fourageringsområde,somsvanernehidtil harbenyttetvedOvergaard,
går tabt somfølgeaf etableringaf vindmølleparken.Såledeser 23-26%
af svanerneinden for Overgaard-områdetregistreretinden for de
påvirkedeområder.Deter dog kun i størrelsesordenen1-2,5% af det
tabteareal,der ligger indenfor EF-fuglebeskyttelsesområdet,og det
antages,at de fortrængtesvaner naturligt vil søge føde på andre
markarealerindenfor EF-fuglebeskyttelsesområdet.

Af de i VVM-redegørelsenvurderedeprojekter, er det valgte, den
løsning,dergiver mindstkollisionsrisiko for sangsvanerne,idet deres
flyvehøjdehovedsageligtliggerundermøllevingerne,samtkorridorerne
mellemmøllerneherer størst.

I VVM-redegørelsenharundersøgelsernegivet anledningtil følgende
konklusion:

Undersøgelserne giver ikke belæg for at konstatere, at etableringen af
vindmølleparkenmedførerforstyrrelser, der har betydeligekonse-
kvenserfor de arter, områdeter udpegetfor, ellersomer omfattetaf
direktivetsBilag 1, herunderogsåi forhold til naturtyperog levesteder.

Der er ikke grundlagfor at antage,at svanerneikke vil finde andre
fourageringsområderinden-eller udenfor det internationalenaturbe-
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skyttelsesområde.

For hjejlernesvedkommendeforekommerde typisk1-1,5km. vækfra
den sydøstligemølle. Medudgangspunkti erfaringerfra en 10meter
lavere, menkraftigere2 MWmøllemedtilhørende meteorlogimaster
ved Tjæreborg, hvor hjejlernes reaktionsafstander noteret til 800
meter, er der næppe-grund til at antage, at vindmølleparkenvil få
betydeligekonsekvenserforforekomstenafhjejler i området.

4.6. Kystnærhedszonen
Lokaiplanområdeter i sin helhed beliggende
kystnærhedszonen.I henholdtil Bek. nr. 563 af 30.
planlægning skal kystområdernesøgesfriholdt
anlæg,somikke er afhængigaf kystnærhed.

indenfor 3 km.
juni 1997aflovom
for bebyggelseog

Mangeafde vindgodeområderer imidlertid beliggendetætved kysten,
og Vejledning omplanlægning i kystområderne (Miljø & Energimii-
stenet1995) foreskriverda også,at placeringaf vindmøller i kyst-
nærhedszonenikke er udelukket.Det forudsætterdog, at placeringen
af vindmøllerneafvejesmodhensynettil kystenslandskabog natur.

Med vedtagelsenaf Regionplan1997og Tillæg nr. 5 til Kommuneplan
1991-2002 for Mariager Kommune er de forskellige interesseri
områdetopvejetmod hinanden,og deter fundetprincipielt forsvarligt
at opføre en størrevindmølleparki området.Derer imidlertid ikke
samtidigttagetstilling til underhvilke betingelser,vindmølleparken
bedstmuligt kan indpassesi området.

Detinternationalenaturbeskyttelsesområde
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Derfor er der i forbindelsemed VVM-redegørelsenudarbejdeten
omfattendelandskabs- og visualiseringsrapport,som redegør for
vindmølleparkensvisuelle indflydelsepå landskabet.I landskabs-og
visualiseringsrapportener der tillige redegjortfor to andreprojekter.

Alle treprojekterervurderetog deterkoniduderet,atdetprojekt, som
nærværendelokalplanomhandler,bedstkan tilpasseslandskabet.

Vindmølleparkenharet regulært,klart defineretog let opfatteligtydre
og bibeholdertillige en indregeometriskstruktur.Anlæggetfremstår
somen samlethelhed,hvilket synesvigtigt, idet det givne landskab
ikke rummer markanteelementer,der afgørendevil kunne være
retledendefor mølleparkensform og opstilling.

Der findes ikke andrestørretekniskeanlægi området,og vindmølle-
parkenvil uden tvivl betyde en kraftig forandring af landskabet.
Anlæggetvil blive et karakteristiskog markantelement i det flade
landskab.

Vindmølleparkenplaceressålangt modøstsom muligt. Formentager
retningefter diget på grænsentil det internationalenaturbeskyttelses-
område,ligesomdenrelaterersig til kanalstruktureni området.

Opstillingenholderenrimelig afstandtil dengamlekystskræntmodvest
ved overgangentil morænelandskabet.Der opståren synlig afstand,
hvorfravindmøllernekanbetragtes.

Vindmøllerparkensudformningog opstillingsprinciptagerikke udgangs-
punkti kystliienmodMariagerFjord eller Kattegat.Vindmølleområdet
holderen naturlig,nærmestpåtvungenafstandtil kysteni form af det
nord-og østforliggendeinternationalenaturbeskyttelsesområde.

Den visuelle effekt fra fjernzonenvurderesat væreringe. Det vestfor
liggende morænelandskabog beplantningenhæmmer udsynet til
møllerne.

Parkensindregeometrigiver sig udtryk vedenvisuel rolig fremtoning.
Størrelsen,antallet og den indbyrdesafstandmellem møllernefore-
kommerafpassettil landskabetsskala.

Den østligeplaceringmindskerden visulle influenspå de beboedeog
befærdedeområdermodvestvedUdbynederog vedOvergaardGods.

FraOvergaardGodssynesvindmølleparkeni harmonimedlandskabets
skalaog sætterlandskabeti perspektiv.
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Det er muligt fra Udbynederat observerevindmøllerne,men kun i
begrænsetomfang.Beplantningenhæmmerudsynettil vindmølleparken,
og typiskvil kuntoppenværesynlig.

FraAls Oddevil vindmøllerneværeklart synlige,menstadigfremstå
somen samletenhed.

VedBjerrekommermøllernepånærthold og vil virke store,mensom
en samletenheder opstillingenstadigoverskuelig.Vindmølleparkens
ydre form og indregeometrivil stadigkunnefornemmes.

Samlet vurderesdet, at projektetfremstårmed et regulærtog klart
defineretydre og med en indre geometriskkonstruktion, der giver
vindmølleparkenen rolig velafbalanceretfremtoningi detpågældende
landskab.Anlæggetsdimensionerharmonerermed landskabetsstore
skala og fremståri landskabetsom en samlet enhed. Den østlige
placeringmedførerennedsatvisuelinfluenspådebeboedeog befærdede
områdermodvest.Alt i alt måprojektetsigesatværeetyderstvelegnet
forslagtil opførelsenafen vindmølleparkpåarealerneøst for Overgaard
Gods.

Da offentlighedsfasenfor lokalplanener samtidig med VVM-rede-
gørelsens,henvisestil dennem.h.t. enmeredetaljeretredegørelsefor
vindmølleparkensvisuellepåvirkningaflandskabet.

4.7. Nalurbeskyllelsesloven
Skovbyggelinier
Der placeres møller indenfor skovbyggelinierne(300 meter) for
Julianeholmskovenog Bjørnholmskoven.

Forudfor opførelseafdissevindmøllerskalderderforsøgesdispensation
for skovbyggeliniernehosÅrhusAmt.

Åbeskyttelseslinien
Der vil blive opstillet møllerindenforbeskyttelsesliienfor vandløb(150
meter).

Forudfor opførelseafdissevindmøllerskalderderforsøgesdispensation
fra åbeskyttelseslinienhosÅrhusAmt.

§ 3-områder
Dervil ikke blive placeretvindmølleri § 3-områder
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Nogle få af vindmøllernevil blive opstilletpå fredskovspligtigearealer
i Julianeholmskovenog i Bjørnholmskoven.

Førderkanopføresmøller påfredskovspligtigearealer,skal der søges
dispensationhosFussingøStatsskovdistrikt.

FussingøStatsskovdistrikthar deltageti de indledendedrøftelserom
etableringaf vindmølleparkenog har tilkendegivet,atskovbrugsmæssi-
ge hensyn, herunder også ved placering af enkelte møller på
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ge hensyn, herunder også ved placering af enkelte møller på
fredskovspligtigearealerog evt, nødvendigeudtyndinger,ikke giver
anledningtil afgørendebetænkeligheder.

4.9. Tilslutning til elnettet
ElselskabetElro har i samarbejdemedMidtjyske Net beregnetkon-
sekvensernei forhold til netudbygningeni forbindelsemedetableringen
afvindmølleparken.

Resultatetaf beregningerneviser, at den samfundsøkonomiskemest
optimalenetudbyging,i forbindelsemeddetprojektlokalplanenåbner
mulighedfor, skerved,at der føreset 60 kV jordkabel til en ny 60/10
kV-stationvedvindmølleområdet.Udbygningenkanmesthensigtsmæs-
sigt ske i etaperå 10 MW, svarendetil udbygningen af 60/10 trans-
formere.

På grund af kravenetil netudbygningenog de dermedforbundne
investeringerhar Elro vurderet,at det umiddelbartvil væreproble-
matisk med en vindmølleudbygning i området på over 53 MW,
medmindrestartudbygingen-bliver påmindst 53 MW. Ved ensådan
startudbygingvil netudbygingenogsåkunneskerationelt.

Nårdetpågrundaf de samfundsmæssigeinvesteringervurderesatvære
vigtigt at tilrettelæggevindmølleudbygningeni denævnteetaper,har
det sammenhængmed,at en udbygningtil over 20 MW vil medføre
forudgåendeinvesteringeraf størrelsesordenen15 mill. kr. Investerin-
gernevil værespildte, hvis der ikke skeren udbygningpå over 20
MW. Det sammeer tilfældet, hvis derplanlæggesen vindmølleudbyg-
ing påover 20 MW, dersenerepåregnesudbyggettil over 53 MW.

4.10. Landbrug
Langtstørstedelenaf vindmøllerneopstillespå landbrugsarealer.

Strukturdirektoratet har i forbindelse med foroffentlighedsfasen
henstillet,at derovervejeset nord-sydgåendeopstillingsmønster,og at
landskabsæstetiskebetragtningervægtesoverfor jordbrugsmæssige
interesser.Dethenstillesendvidere,at der ved opstilling af møllernei
videstmuligt omfangtageshensyntil dendagligedrift af de omkring-
liggendelandbrugsarealer.

Lokalplanensopstillingsmønsterer søgttilpassetStrukturdirektoratets
henstilling om en nord-sydgåendeplacering af møllerne samt en
mølleplacering,der i videstmulig omfangtagerhensyntil dendaglige
drift af landbrugsarealerne.Valgetaf opstillingsmønsterog orienterin-
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gen af vindmølleparkenskal imidlertid tilpassesde særligenatur-,
landskabs-og visuelle-hensyn.Dettemedfører,at hensynettil land-
brugsinteresserneikke i alle situationerharkunnetprioriteres.

Dyrkningen af landbrugsaralernevil i nogengrad blive berørt af
driftgenerog -begrænsningersomfølgeaf deenkeltemølleplaceringer
og de interne adgangsveje.Det er imidlertid, med de bindingerde
natur-, landskabs-;og visuelle hensynnødvendiggør,i videstmuligt
omfangtilstræbtatplaceresåvelmøller som adgangsveje,sågenerne
minimeresmestmuligt.

5. LOKALPLANFORSLAGETS RETSVIRKNINGER

Nåret forslagtil en lokaiplaner offentliggjort, måejendomme,derer
omfattetaf forslagetikke bebyggeseller i øvrigtudnyttespåenmåde,
der skaberrisiko for en foregribelseaf den endeligeplans indhold
(Planlovens§ 17).

Der gældersåledeset forbud modudstykning,ændretanvendelseog
bebyggelsemed mindre en byggetilladelseer givet inden offent-
liggørelsenafforslaget.

Forslagetsforeløbigeretsvirkningergælderindtil denendeligtvedtagne
lokalplaner offentliggjort dog højestet år efter forslagetsoffentlig-
gørelse.

Når fristen for fremsættelseaf indsigelser og ændringsforslager
udløbet,kanbyrådettillade, at en ejendom,der er omfattetafplanen,
bebyggeseller i øvrigtudnyttesi overensstemmelsemedlokalplanen,
såfremtdetteer i overensstemmelsemedkommuneplanenog, at der
ikke er tale om påbegyndelsenaf et byggearbejdem.v., der er
lokalplanpligtigefterPlanlovens§~13, stk. 2 og 19, stk. 2.

6. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

Når der er foretagetoffentlig bekendtgørelseaf en endeligtvedtaget
eller godkendtlokaiplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres
forhold i strid med lokalplanensbestemmelser,medmindre der
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meddelesdispensationefterreglernei Planlovens§~19 eller 40.

Deneksisterendelovlige anvendelseaf enejendomkan fortsættessom
hidtil. Lokalpianenmedførerikke i sig selv krav om etableringaf de
anlægm.v., derer indeholdti planen.

I henholdtil Planlovens§ 47, kan der foretagesekspropriationaf
- private-ejendommeeller private rettighederover fast ejendom,når -.

ekspropriationenvil væreaf væsentligbetydningfor virkeliggørelsen
aflokalplanen.
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LOKALPLAN -

BESTEMMELSER



Anmelder:
Mariagerkommune
Fjordgade5
9550 Mariager

LokalplanH.2.2. for envindmølleparkved Overgaard.

I henholdtil Lovbekendtgørelse nr. 563 af 30 juni 1997 af lov omplanlægning, fastsættes
hermedfølgendebestemmelserfor det i § 2 nævnteområde:

§ i LOKALPLANENS FORMÅL

1.1. Lokalplanensformåler:

at sikre mulighedfor etableringaf envindmølleparkmedpladstil 25
vindmøllermedenmaksimaltotalhøjdepå 100 meter.

at indpassevindmøllerneunderhensyntagentil landskabet,flora, fauna
og de landbrugsmæssigeinteresser.

at sikre så stor en elproduktionfra vindmøllernesommuligt, indenfor
de rammer,somde forskelligeplanlægningsmæssigehensynsætter.

at sikreet visuletacceptabelforholdmellemnavhøjdeog rotordiameter

§ 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1. Lokalplanenafgrænsessomvist på Bilag i og 2 og omfatterfølgende
matrikelnumre:

Overgaard Hgd., Udbyneder:

Del af matr.nre:
i a og i d
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Udbyneder by, Udbyneder:

§3

Matr.nre.:
4 h, 9 1, 10 h, 10 r, ii c, 14 h, 14 n, 14 p, 14 t, 15 k, 15 m, 15 n,
2Op, 20q, 22h, 221, 22m, 22z, 30a,30h, 32a, 391,54d, 67d.

og del af matr.nre.:
4 c, 4 n, 6 r, 7 b, 7 d, 8 f, ii x, 12 i, 13 a, 14 o, 14 s, 15 p, 16 q,
20e,23a,24c,25h,26e,26f,28f,29a,29h,38i, 50.

samtalle parceller,derefterdatoenfor nærværendelokalpiansendelige
vedtagelse,udstykkesfra de nævnteejendomme.

Alle ejendommenei områdeter omfattetaf landbrugspligt,undtagende
arealer,someromfattetaffredskovspligt.

2.2. Lokalpianensområdeerbeliggendei og forbliver i landzone.

OMRÅDETSANVENDELSE

3.1. Områdetmåkim anvendestil etableringafenvindmøllepark,meddertil
hørendevindmøllerbygninger,transformatorer,vejeog andreanlæg,der
ernødvendigefor vindmølle-og landbrugsdriften.

3.2. Arealernemåfortsatbenyttessomlandbrugsarealer

§4 UDSTYKNING

§ 5

4.1.

VEJ- OG

Udstykning skal godkendesaf kommunalbestyrelsen,og skal ske i
overensstemmelsemedopstillingsmønsteretangivetpå Bilag 1.

STIFORHOLD

5.1. Al trafik til vindmølleparkenskal skevia adgangsvejene fra Over-
gaardsvejog Bjerrevej,somvist påBilag 2.

5.2. Adgangsvejenetil de enkeltemøllerudlæggesi overensstemmelsemed
Bilag 1. Vejen skal anlæggessom grusvejei enkørebanebreddepå 5
meter
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§ 6 LEDNINGSANLÆG

6.1. Elkablermellemde enkeltevindmøllerog transformatorernemåalene
udføressomjordkabler.

6.2. Forbindelsentil elnettetudføresligeledessomjordkabler.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1. Vindmøllerneskalplaceresi områdeti detopstillingsmønster,derer vist
påBilag 1.

7.2. Vindmøllernemåopføresmedenmaksimaltotalhøjdepå100 meterover
naturligterræn.

7.3. Indenfor totalhøjdenkannavhøjdenændresi intervallet65-67 meterog
rotordiametereni intervallet68-72meter.

7.4. Alle vindmøllerneskalhavesammenavhøjdeog sammerotordiameter.

7.5. Transformerstationerved de enkeltemøller skal indbyggesi tåmkon-

struktionen.

7.6. 60/10-transformerstationenskal placeressomvist påBilag 1.

7.7. 60/10-transformerstationenmåkun opføresmedénetageog enhøjdepå

max.4 meter.

7.8. Fundamentertil vindmøller skal tildækkessåhøjst i meteraf funda-
menteter synligt over terræn.Tildækningmåikke udføresmedstørre
hældningend1:5.

7.9. Vindmølleparkenmedtilhørendeinstallationerskalopstilles/konstrueres,
sådetikke udelukkes,atdentidligerenaturligevandstandi områdetkan
genetableres.

7.10. Indenforvindmølleparkområdetmådensamledeelproduktionpåårsbasis
ikke blive størreend53 MW.

§ 8 OMRÅDETS FASTSATTE ETAPEUDBYGNING

8.1. Alle møller skalentenopstillessamtidigteller i etaper.
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§9

8.2. Vælges en etapedelt udbygning, skal det af hensyn til den
samfundsøkonomiskemestoptimaleudbygningafelnetteti tilknytning
til vindmølleparken,skei etaper,hvor førsteetapeerpå 20 MW og de
efterfølgendeetaperpå 10 MW.

8.3. Denetapeviseudbygningskalskepåensådanmåde,atmølleenhederne
til enhvertid fremstårsomet færdigbyggetstørretekniskanlæg.Dette
skerefterByrådetsvurderingpå grundlagafen samletplanfor heleom-
rådet.

BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

9.1. De enkeltemøller skal have den sammegrå farve, konstruktionog
udseende.Møllevingerneskalværeantirefleksbehandledesvarendetil et
glanstalpå30%og havesammelængde.

9.2. Alle vindmøllerskal havesammeomløbsretning.

9.3. Mølletårnemåkun udføressomkoniskerørtårne.

9.4. Bortsetfra et mindrefirmalogopå møllehatten,måder ikke opsættes
reklamerpåmøllerneeller indenforlokalpanområdeti øvrigt.

9.5. Udvendigebygningssiderog tagepå transformerkiosker,kontrolbyg-
ningerm.v. måkun fremståmeddiskretefarver,somertilpassetomgi-
velserne.

§ 10 STØJFORHOLD

§ 11

10.1. Mølleparkenskal overholdeden på opstillingstidspunktetgældende
bekendtgørelsefra Miljøministeriet om støj fra vindmøller.

DRIFT OG OPHØR

11.1. De enkeltemøller skal vedligeholdes,såde er driftsklare.

11.2. Når en mølle har væretude af drift i i år skal fundament,
installationerm.v. fjernes,udenudgifterfor detoffentlige.

tekniske

11.3. Arealerneskalretablerestil landbrugsmæssigdrift.
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§ 12 BONUSVIRKNING

Planloven

12.1. I medføraf Planlovens§ 35 stk. 4, er MariagerKommunelandzone-
myndighedindenforområdet.

I henholdtil planlovens§ 15 stk. 4 er der med lokalplanensendelige
- vedtagelsesamtidig meddelttilladelse efter Planlovens§ 35 stk. 1
(landzonetilladelse)til anlægog opstilling afde i § 5, 7 og 9 beskrevne
veje, vindmøller og transformerhuseunder forudsætningaf, at vind-
møllernem.v. fjernes, og arealerneretableresuden udgifter for det
offentlige,hvis vindmøllemei mereendi år ikke harværetanvendttil

energiforsyning.

Byggeloven

12.2. Lokalplanenindebærerdispensationfra Bygningsreglementetskap. 3.2
(for højdei forhold til modståendevejliie), kap. 3.3 (for afstandtil
naboskel)ogkap.3.5 (for højdei forhold til andenbebyggelsepåsamme
grund)i medførafByggelovens§ 6 c stk. 4 og § 9 stk. 2.

§ 13 TILLADELSE ELLER DISPENSATION FRA ANDRE MYN-
DIGHEDER

13.1. Uansetforanståendebestemmelsermå anlægsarbejdernei forbindelse
medvindmølleparkenikke påbegyndesfør:

- derer opnåetdispensationfra Århus Amt vedr. åbeskyttelseslinien,
skovbyggelinienog støjkravene.

- der er opnåetdispensationfra Skov- og Naturstyrelsenvedr.
skovloven.

- derer udstedten attestfra StatensLuftfartsvæsenved opførelseaf
vindmøllerpå 100 meterog derover(Lov om Luftfart, § 67 a)
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VEDTAGELSESPÅTEGNING

Såledesvedtaget ana byrådden

nik ‘ .e-ga rd elsen
Borgmester

13. april 2000

Niels Højga~r~
Kommunaldirektør

den -10. august 2000

Niels Højga(rd<
Kommunaldirektør

NærværendeLokaiplan H.2.2. for envindmølleparkved Overgaardbegærestinglyst
påmatr.nre.:

Overgaard Hgd., Udbyneder:

i a og i d

Udbyneder by, Udbyneder:

4c,4h,4n,6r,7b,7d,8f,91,bh, lør, 11 c, lix, l2i, 13 a, 14h, 14n, 14o, i4p,
14 s, 14 t, 15 k, 15 m, 15 n, 15 p, 16 q, 20 e, 20 p, 20 q, 22 h, 22 1, 22 m, 22 z, 23 a,

24c,25h,26e,26f,28f,29a,29h,30a,30h,32a,38i,39l,50,54d,67d.

MariagerKommune,TekniskForvaltning,den -

L..AesperVrå Andersen
Landinspektør

Lokaiplantillæggetsretsvirkningerindtræderden 16. august 2000.
Det vil sige, datoenfor offentliggørelsenaf detendeligtvedtagnelokalplantillæg.

Endelig vedtaget
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