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224. Jens Peter Hansen stiller forslag om gennemførelse af helhedsorienteret og 
sammenhængende planlægning for hele vindmølleområdet ved Overgaard
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Resumé

Jens Peter Hansen foreslår, at der gennemføres en helhedsorienteret og sammenhængende 
planlægning for hele vindmølleområdet ved Overgaard.

Sagsfremstilling

Jens Peter Hansen har i mail af 14. december 2016 anmodet om, at følgende forslag behandles i miljø- 
og teknikudvalget:

"Helhedsplanlægning for vindmøller ved Overgaard

På Miljø- og teknikudvalgets møde d. 10.11.2016 blev der i sagen 193 Igangsætning af planlægning for 
vindmøller ved Overgaard besluttet, at planlægningen for et af SE Blue Renewables fremsendt projekt 
for opstilling af 26 nye 149,99 m høje vindmøller i den nordlige del af Overgaard Vindmøllepark 
igangsættes med det samme.

Udvalget var orienteret om, at virksomheden WindEstate ønskede, at planlægningen skulle omfatte hele 
vindmølleområdet. Forvaltningen indstillede bl.a. til udvalget ”at planlægningen kan udvides til at 
omfatte hele vindmølleområdet, hvis kommunen modtager et konkret projekt om dette inden 1. januar 
2017.”

Ud fra vurderinger om, at det næppe var sandsynligt, at der kunne indkomme et konkret projekt for 
resterende møller inden 1. januar 2017, var der i udvalget flertal for ikke at vedtage ovennævnte 
indstilling.

Nu har Randers kommune 13.12.2016 modtaget et konkret projektforslag om udskiftning af 18 
eksisterende vindmøller med 19 nye vindmøller i Overgård I og II. Projektforslaget er udarbejdet af 
WindEstate, der har fået fuldmagt fra samtlige lodsejere og vindmølleejere i dette område.

Set i lyset af, at der nu foreligger et konkret projektforslag for resterende vindmøller ved Overgård, og 
med henblik på at sikre maksimal udnyttelser vindressourcer i området, indstiller Jens Peter Hansen 
(V), at Miljø og teknikudvalget beslutter

- at der gennemføres en helhedsorienteret og sammenhængende planlægning for hele 
vindmølleområdet ved Overgård, idet projektforslaget fra WindEstate behandles sammen med det 
allerede igangsatte fra SE Blue Renewable."
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Forvaltningen afholder møde med Wind Estate den 16. december 2016 og vil på den baggrund 
udarbejde et uddybende notat, der eftersendes sagsfremstillingen.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v. 

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at der tages stilling til Jens Peter Hansens forslag.

Beslutning

Der gennemføres en helhedsorienteret og sammenhængende planlægning for hele vindmølleområdet 
ved Overgård. 

Bilag

 Notat af 19.12.2016 til MTUs møde 22.12.2016, vedr. WEs anmeldelse af 19 møller
 Bilag 1, Anmeldelse af 13.12.2016 af 19 møller fra Wind Estate
 Bilag 2, Oversigtskort, 1-20.000, til MTU-møde, 22.12.2016
 Bilag 3, Præsentation MTU RK 16.12.16

Bilag/Punkt_224_Bilag_1_Notat_af_19122016_til_MTUs_moede_22122016_vedr_WEs_anmeldelse_af_19_moeller.pdf
Bilag/Punkt_224_Bilag_2_Bilag_1_Anmeldelse_af__13122016_af_19_moeller_fra_Wind_Estate.pdf
Bilag/Punkt_224_Bilag_3_Bilag_2_Oversigtskort_120000_til_MTUmoede_22122016.pdf
Bilag/Punkt_224_Bilag_4_Bilag_3_Praesentation_MTU_RK_161216.pdf
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