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193. Igangsætning af planlægning for vindmøller ved Overgaard
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Resumé

Et firma søger konkret om igangsætning af planlægning for opstilling af 26 nye 149,99 m høje
vindmøller i den nordlige del af Overgaard Vindmøllepark. Et andet firma ønsker generelt, at den
kommende planlægning kommer til at omfatte hele vindmølleparken.

Vindmøllerne forudsætter kommuneplantillæg, lokalplan, VVM og miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 3. oktober 2016 besluttet indholdet i et forslag til en revision af kommuneplanens
rammer og retningslinjer for vindmøller.

Det blev besluttet, at

• vindmølleområderne for op til 150 meter høje vindmøller ved Tustrup, Ringsbjerg og Binderup
ophæves, så det ikke er muligt at opstille vindmøller i disse områder.

• vindmølleområderne for op til 150 meter høje vindmøller ved Kondrup, Vindbylund og Kåtbæk
begrænses, så der ikke må være vindmøller, som er højere end de vindmøller, der i dag
allerede står der.

• vindmølleområdet for op til 150 meter høje vindmøller ved Overgaard udvides mod vest, så der i
dette område kan opstilles flere vindmøller på op til 150 meter.

Ovennævnte ændringer i form af områder, der ophæves, eller hvor højden begrænses, indgår i udkast
til forslag til Kommuneplan 2017.

Da etablering af vindmøller ved Overgaard afhænger af et konkret projekt og forudsætter
lokalplanlægning samt VVM og miljøvurdering foreslår forvaltningen, at udvidelsen af ”Overgaard III”
gennemføres som en særskilt planproces. Der er således ikke indarbejdet ændringer vedr. Overgaard i
udkast til forslag til Kommuneplan 2017.

Overgaard vindmøllepark er i Kommuneplan 2013 opdelt i tre områder, Overgaard I, II og III:

• I 2002 etableres vindmølleparken ved Overgaard med 20 stk. 100 m høje vindmøller.
(Overgaard I - ramme nr. 5.00.T.4).

• I 2008 udvides vindmølleparken med 10 nye 127 m høje vindmøller mod syd (Overgaard II -
ramme nr. 5.00.T.6).
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• I 2010 vedtager Byrådet en vindmølleplan, der udvider rammerne til vindmøller mod vest
(Overgaard III - ramme nr. 5.00.T.18). Samtidig blev den tilladte højde på vindmøller i alle tre
rammeområder udvidet til 125 - 150 m.

• I 2013 vedtager Byrådet, at rammerne fra vindmølleplanen for Overgaard skulle indarbejdes
uændret i den nye Kommuneplan 2013.

Jf. Kommuneplan 2013 kan der således planlægges for opstilling af møller i alle tre rammeområder ved
Overgaard, hvor højden på møllerne er på 125 - 150 m.

Såfremt kommunen modtager en konkret ansøgning om igangsætning af lokalplanlægning for op til 150
m høje møller ved Overgaard, i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme, har
kommunen pligt til at igangsætte planlægning inden for et år.

Konkret projekt for 26 vindmøller i den nordlige del af vindmølleparken ved Overgaard
Forvaltningen har den 5. oktober 2016 modtaget en konkret anmeldelse fra SE Blue Renewables, om
opstilling af i alt 26 nye 149,99 m høje vindmøller ved Overgaard. Se anmeldelsen i bilag 1. Placeringen
af de 26 nye møller kan ses på oversigtskortet i bilag 2. Støjberegninger kan ses i bilag 3.

Det er det samme projekt, som miljø- og teknikudvalget blev præsenteret for, da SE Blue Renewables
havde foretræde for udvalget den 10. december 2015.

9 af de ansøgte møller ønskes opstillet i ”Overgaard III”. Der har ikke tidligere været opstillet møller i
dette område. Rammeområdet skal udvides mod vest for at give plads til de tre vestligste møller,
hvorfor det forudsætter et kommuneplantillæg. Udvidelsen af ”Overgaard III” mod vest svarer til den
udvidelse, der indgik ved fordebatten om vindmølleplanlægning i juni 2016.

12 af de ansøgte møller ønskes opstillet ved udskiftning af 12 eksisterende 100 m høje vindmøller i de
tre nordligste rækker af ”Overgaard I”.

5 af de ansøgte møller ønskes opstillet inden for ”Overgaard I”, på arealer med fredskov, hvor der ikke
tidligere har været opstillet møller. Naturstyrelsen (nu Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, SVANA)
har den 23. januar 2013 givet tre-årig dispensation til at fjerne fredskov i området svarende til opstilling
af 5 møller. Dispensationen udløb i januar 2016. Det forventes, at dispensationerne kan fornyes ved
ansøgning til SVANA.

Forespørgsel på at udvide planlægningen til hele vindmølleparken ved Overgaard
Forvaltningen har den 14. oktober modtaget en kort henvendelse fra Wind Estate, der ejer nogle af de
10 møller i Overgaard II. Se henvendelsen i bilag 4.

Wind Estate foreslår at udvide planlægningen for udskiftning af vindmøller ved Overgaard, så
planlægningen kommer til at omfatte udskiftning af alle møller ved Overgaard til 149,99 m høje
vindmøller. Baggrunden for henvendelsen er, at Wind Estate gerne vil have mulighed for på sigt at
udskifte nogle af de sydlige møller. Der er ikke umiddelbart noget konkret projekt eller støjberegninger
for den planlægning, som foreslås af Wind Estate. Forvaltningen foreslår, at med mindre Wind Estate
kommer med et konkret projekt inden 1. januar 2017, udarbejdes planlægning alene for ovennævnte 26
møller.

Såfremt der skal gennemføres en planlægning for hele vindmølleparken, vil der i så fald blive tale om
kommuneplantillæg, lokalplan, VVM og miljørapport for i alt 44 nye 149,99 m høje vindmøller, hvor 30
eksisterende møller udskiftes, og 14 nye møller opstilles på placeringer, hvor der ikke tidligere har
været møller.

Fordebat VVM og miljøvurdering
Projektet og planlægningen er omfattet af krav om VVM-redegørelse og miljøvurdering.
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Når et projekt er omfattet af krav om VVM-redegørelse, er der krav om, at kommunen skal indkalde
ideer og forslag fra offentligheden til brug for fastlæggelsen af VVM-redegørelsens indhold. Dette svarer
til, at der skal gennemføres en ny mere detaljeret fordebat, hvor det konkrete projekt beskrives, fx. i en
debatfolder på kommunens hjemmeside. Der kan fx også afholdes offentligt borgermøde, hvor det
konkrete projekt forklares af ansøger og af forvaltningen.

Forvaltningen foreslår, at indkaldelsen af idéer og forslag offentliggøres i 4 uger, og at materialet
sendes til tilgrænsende naboer, samt at starten på denne proces offentliggøres i Ugeavisen Randers
Onsdag og på kommunens hjemmeside. Det foreslås også, at der sammen med projektudvikler
afholdes et offentligt borgermøde i et lokalt forsamlingshus i midten af den offentlige høring.
Fordebatten igangsættes først, når der foreligger en afklaring i forhold til, om hele vindmølleområdet
skal indgå.

Forholdet til klimaplanen
De 26 nye vindmøller vil tilsammen kunne producere i alt ca. 260 - 338 mio. kWh/år, hvilket svarer til det
årlige elforbrug i ca. 65.000 - 84.500 parcelhuse ved et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh /hus. Til
sammenligning producerer de 12 vindmøller, som nedtages, i alt ca. 44 mio. kWh om året, hvilket svarer
til det årlige elforbrug i ca. 11.000 parcelhuse. Udvidelsen vil altså kunne øge produktionen af
vedvarende energi fra Overgaard med mellem ca. 590 % og 768 %.

Vindmølleprojektet indgår i forslaget til ny Klimaplan 2035 og vil øge den vedvarende energi med godt 5
%. Såfremt de resterende 18 vindmøller, som ikke indgår i dette projekt, på et tidspunkt bliver udskiftet
til 150 m møller vil dette kunne forøge den vedvarende energiprocent yderligere med minimum ekstra 3
%, opgjort i forhold til det seneste energiregnskab fra 2013.

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

Opstilling af 26 nye vindmøller vil udløse et tilskud fra Statens Grøn Ordning til Randers Kommune på
omkring 5 mio. kr. Penge der kan anvendes til almengørende formål, til gavn for lokale borgere i
området ved Overgaard.

VVM og miljøvurdering skal afklare de miljømæssige konsekvenser af projektet og af planerne.
Derudover kan VVM også undersøge alternativer eller ændringer af bygherrens projekt. Samtidig giver
VVM proceduren offentligheden og myndighederne mulighed for at komme med forslag eller indsigelser
i forbindelse med projektet eller de vilkår, det kan realiseres under.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at der igangsættes planlægning, VVM og miljøvurdering for det konkrete projekt for 26 møller,

at der afholdes borgermøde i løbet af fordebatten, og

at planlægningen kan udvides til at omfatte hele vindmølleområdet, hvis kommunen modtager et
konkret projekt om dette inden 1. januar 2017.
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Beslutning

Tiltrådt, dog således at planlægningen for det fremsendte projekt igangsættes med det samme. Tiltrådt
med stemmerne 6 for og 1 imod.

Jens Peter Hansen stemte imod, idet han mener, at vi bør strække os langt i planlægningen med
henblik på at sikre maksimal udnyttelse af vindressourcerne i området.

Bjarne Overmark deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.

Bilag

• Bilag 1 - Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Overgård Gods
• Bilag 2 - Oversigtskort - 1 : 40.000
• Bilag 3 - Støjberegninger
• Bilag 4 - Henvendelse fra Wind Estate
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