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Offentlig høring - Planforslag og miljørapport for vindmøller ved Overgaard 
Høringsfristen forlænges fra 8 til 10 uger 
 
Efter anmodning fra naboer på Under Bakken ved Sødring, om at forlænge høringsfri-
sten for planforslag og miljørapport for vindmøller ved Overgaard, har Randers Kom-
mune besluttet at forlænge den offentlige høring fra 8 til 10 uger. 
 
Beslutningen om forlængelse sker med henvisning til, at forvaltningen typisk forlæn-
ger høringsfrister hen over sommerferien med to uger. Derimod er der ikke er praksis 
for at forlænge høringer hen over fx efterårsferie og vinterferie.  Da der i dette til-
fælde er tale om en større plansag med en stor miljørapport, og høringen løber hen 
over jul, hvor der er mange helligdage, forlænges høringsperioden med to uger. 
 
Fastsættelse af høringsfrist efter planlovens § 24 er et retligt spørgsmål, som kan på-
klages til Planklagenævnet, når en endelig plan er endeligt vedtaget af byrådet.  Jf. 
planlovens kap. 14 om klage og søgsmål, § 58, stk. 1, nr. 3. 

 
Om dette brev og yderligere information 
Dette brev er sendt til samtlige 569 lodsejere og beboere over 18 år inden for 3 km af 
de planlagte vindmøller. Såfremt du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til 
at kontakte undertegnede på e-mail, tds@randers.dk, og på telefon, 89 15 15 60. 
 

Planforslag og miljørapport samt beskrivelser af planprocessen kan ses på Randers 

kommunes informationsside på Internet på plan.randers.dk/overgaard.  
 
 

Med venlig hilsen 
 

Thomas Djernæs 
Landinspektør og planlægger 

10 ugers offentlig høring og mulighed for at indsende høringssvar 
Den offentlige høring løber fra d. 8. november 2017 til d. 17. januar 2018. Såfremt 
du har bemærkninger, forslag eller indsigelser til sagen, så skal de være skriftlige og 

sendes til Randers Kommune, plan@randers.dk, senest onsdag d. 17. januar 2018. 
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Fakta-ark om offentlige høringer og offentlige borgermøder vedr.  

planlægning for vindmøller ved Overgaard 

I sagen om planlægning for vindmøller ved Overgaard har der været afholdt følgende 

offentlige høringer og offentlige borgermøder: 

Kommuneplantillæg nr. 101 fra 2010 for vindmøller, inkl. vindmøller ved Overgaard 

(Området ved Overgaard udlægges til 150 m høje vindmøller) 

8 ugers offentlig høring 

Kommuneplan 2013, inkl. vindmøller ved Overgaard 

(Området ved Overgaard udlægges til 150 m høje vindmøller) 

8 ugers offentlig høring 

Kommuneplan 2017, inkl. vindmøller ved Overgaard 

(Området ved Overgaard udlægges til 150 m høje vindmøller) 

8 ugers offentlig høring 

Fordebat om revision af rammer for vindmøller, inkl. vindmøller ved Overgaard 

(Området ved Overgaard udlægges til flere 150 m høje vindmøller) 

4 ugers offentlig høring 

Fordebat om planlægning for 26 vindmøller ved Overgaard 

Offentlige borgermøde i Udbyneder Forsamlingshus den 28. november 2016 

4 ugers offentlig høring 

Fordebat om planlægning for 46 vindmøller ved Overgaard 

Offentlige borgermøde i Udbyneder Forsamlingshus den 24. april 2017 

4 ugers offentlig høring 

Planforslag og miljørapport for 46 vindmøller ved Overgaard 

Offentlige borgermøde i Udbyneder Forsamlingshus den 4. december 2017 

10 ugers offentlig høring 

Opsamling 

Samlet set har der i løbet af godt 7 år været afholdt 7 offentlige høringer på i alt 46 

ugers varighed om vindmøller ved Overgaard. (Herunder er fordebatter på kommu-

neplantillæg og kommuneplaner på i alt 6 - 12 uger ikke talt med). 

Siden den 28. november 2016 er der afholdt 3 offentlige borgermøder i Udbyneder 

Forsamlingshus om vindmøller ved Overgaard. Ved hvert offentligt borgermøde har 

ca. 60 – 65 borgere mødt op for at høre om planer og projekter. Inden for 3 km fra de 

planlagte vindmøller er der 596 lodsejere og beboere over 18 år. 


