
Side 1 af 2 
 

Notat 

Vedrørende:  Mødenotat vedr. off. borgermøde i Udbyneder Forsamlingshus den 24. april 2017 

Sagsnavn: Lokalplan nr. 644, Kommuneplantillæg nr. 4, Miljøvurdering og VVM -  

                          Overgaard - 46 nye 149,99 m høje vindmøller 

Sagsnummer:  01.02.05-P16-2-16  

Skrevet af:  Majken Hentze / Thomas Djernæs   

E-mail:  plan@randers.dk 

Forvaltning:  Plan 

Dato:  02-05-2017 

Sendes til: sagen 

 

Referat fra offentligt borgermøde i Udbyneder Forsamlingshus den 24. april 2017 

Randers Kommune havde inviteret til borgermøde ved annoncering på kommunens hjemmeside, i 

Randers Onsdag og Hadsund Folkeblad samt ved henvendelse direkte til 542 beboere, ejere og 

virksomheder indenfor en afstand af 3 km fra de ansøgte møller. 

Borgermødet blev afholdt fra kl. 19.00 til ca. 21.30. Ca. 65 borgere fra lokalområdet var mødt frem 

for at høre om projektet. Fra Byrådet i Randers Kommune deltog 5 politikere. En mindre gruppe af 3-

4 borgere, der ikke er bosat i lokalområdet, var også mødt op for at høre om projektet og deltage i 

debatten. 

På mødet blev der uddelt papirkopi af debathæfte, oversigtskort, flyers med henvisning til 

information på kommunens hjemmeside og folderen ”12 mytedræbere”. 

På mødet deltog repræsentanter fra: 

SE Blue Renewables: Palle Hinze Jensen og Jan Pedersen 

Wind Estate: Erik Abraham og Peter Dueholm 

Arkitektfirmaet Mogens Leth ApS: Mogens Leth 

Randers Kommune: 

Chef for Plan, Byg og Veje: Rune Asmussen 

Planlæggere: Thomas Djernæs og Majken Hentze 

1. Rune Asmussen bød velkommen og takkede for det fine fremmøde. Herefter fulgte en kort 

introduktion til aftenens program og en opfordring til, at deltagerne fik svar på så mange 

spørgsmål som muligt i løbet af aftenen. Deltagende projektmagere og politikere 

præsenterede sig kort. 

 

2. Plangrundlag og den efterhånden omfattende historik blev introduceret og gennemgået af 

Thomas Djernæs. Thomas gennemgik det hidtidige forløb, som har ført frem til igangsætning 

af en samlet planlægning for nye vindmøller ved Overgaard.  
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Omfanget af den nye planlægning og den videre proces blev ligeledes gennemgået.  

Herefter blev der stillet/besvaret spørgsmål fra deltagerne om bl.a. placering af 

erstatningsskov for fredskov, mulighed for kystnær placering af møllerne, levetider på møller, 

samfundsøkonomi, støj og klima (CO2-fortrængning). 

 

3. Projektet for møllerne blev herefter gennemgået af Mogens Leth, som varetager 

udarbejdelse af miljøvurdering og VVM for projektet. Herunder en introduktion til 

variationen af mølletyper, afstandskrav, krav til naturbeskyttelse, støjkrav m.v. 

Herefter fulgte spørgsmål, drøftelser og svar på bl.a. afstandskrav (herunder 7 gange 

møllehøjde), støjberegninger, mulig konflikt med gyldighed af lovgivning, lavfrekvent støj, 

definition af samlet bebyggelse (særligt vedrørende Bjerre), tidsplan, 

økonomi/skattekroner/tilskudsordninger. 

 

Projektet er i den indledende fase. Detaljer for projektet fremlægges i forbindelse med den 

forestående udarbejdelse af miljørapporten. 

 

4. Farvel og tak for i aften. Tak for deltagelse. Alle interesserede opfordres til at følge sagen på 

kommunens hjemmeside: www.plan.randers.dk/overgaard. Alle med interesse for sagen 

opfordres til at fremsendes deres evt. bemærkninger til plan@randers.dk, inden for 

høringsfristen, der udløber onsdag den 3. maj 2017. 
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