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Resumé

Miljø- og teknikudvalget har senest den 10. december 2015 drøftet indholdet i en revision. 

Forvaltningen foreslår på baggrund af tidligere drøftelser, at udvalget træffer beslutning om at 
igangsætte forudgående offentlighed for planlægning for vindmølleområder ved Kondrup, Overgaard og 
Binderup. 

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2014 besluttet en revision af vindmølleplanen. Principperne for revision af vindmølleplanen 
er senest drøftet på miljø- og teknikudvalgets møder den 30. september, den 29. oktober og den 10. 
december 2015. 

Byrådet har den 8. februar 2016 besluttet at udskyde behandlingen af ansøgning om igangsætning af 
planlægning for et revideret projekt for 5 nye 130 m høje vindmøller ved Binderup til efter revisionen af 
vindmølleplanen har fundet sted.

I den gældende Kommuneplan 2013 er der på nuværende tidspunkt syv rammeområder, hvor der ifølge 
gældende kommuneplanbestemmelser kan opføres nye 150 m høje vindmøller. Områderne fremgår af 
bilag 1.

I bilag 1 indgår desuden to mulige vindmølleområder ved hhv. Ilshøj og Nørbæk, som er medtaget på 
baggrund af konkrete forespørgsler. De to områder har tidligere været forelagt udvalget. Det skal 
bemærkes, at området ved Nørbæk tidligere har været udlagt som vindmølleområde, men at dette 
område blev taget ud af planlægningen ved vedtagelsen af Kommuneplan 2013.

Der er yderligere modtaget en konkret ansøgning om opstilling af 5 nye 130 m høje vindmøller ved 
Kåtbæk vest for Gassum, til erstatning for de 5 eksisterende 69 m høje møller samme sted. Placeringen 
af de ansøgte møller ved Kåtbæk er vist i bilag 1.

Desuden har SydEnergi ved foretræde for udvalget den 10. december 2015 fremlagt planer for en 
udbygning af Overgaard med 26 nye vindmøller på maks. 150 m totalhøjde. Forventet placering af de 
26 nye møller fremgår af bilag 1. SydEnergi overvejer, at udskifte 12 gamle 2 MW møller på 100 m, 
med 12 nye 3,5 MW møller på 150 m, samt at opsætte 14 nye 3,5 MW møller på 150 m, på placeringer, 
hvor der ikke hidtil har været opstillet vindmøller. De ansøgte placeringer overholder national lovgivning 
om mindste afstand på 4 gange møllehøjden til nærmeste naboer. Ud af de 26 forespurgte møller ligger 
3 møller uden for det gældende rammeområde og 7 møller ligger nærmere end 7 gange møllehøjden i 
forhold til de nærmeste naboer. Forvaltningen har pr. 18. april 2016 endnu ikke modtaget en konkret 
ansøgning vedr. udvidelsen.
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I forlængelse af debatten i byrådet den 8. februar 2016 om afstanden mellem vindmølleområder er bilag 
1 desuden suppleret med bufferzoner omkring eksisterende og ansøgte vindmøller på 28 gange 
totalhøjden på de enkelte møller. Placeringen af kirker på landet fremgår ligeledes af bilag 1.

Miljø- og teknikudvalget har senest den 10. december 2015 drøftet principperne for en revision af 
vindmølleplanen. Som bilag til udvalgets drøftelse indgik 20 mulige scenarier, som fremgår i en 
opdateret udgave af vedlagte bilag 2.

På baggrund af udvalgets tidligere drøftelser har forvaltningen udarbejdet en oversigt over effekten af 
nye vindmøller i Overgaard, Binderup og Kondrup. Dette fremgår af bilag 3.

Fordebat - indkalde forslag og ideer til planlægningen

Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen, der ikke fremgår af planstrategien, er 
planlægningen omfattet af planlovens krav om fordebat, hvor byrådet skal indkalde ideer og forslag til 
planlægningen.

På baggrund af de tidligere drøftelser i udvalget, foreslår forvaltningen, at der igangsættes fordebat i 
form af indkaldelse af forslag og ideer til vindmølleplanlægning ud fra følgende principper:

- at der meddeles afslag på at igangsætte planlægning for at udlægge nye vindmølleområder ved 
Nørbæk og Ilshøj, som forespurgt den 8. oktober 2015,

- at der meddeles afslag på at igangsætte planlægning for den konkrete ansøgning om etablering af 5 
nye 130 m høje vindmøller ved Kåtbæk, som ansøgt den 8. oktober 2015,

- at områderne Kåtbæk og Vindbylund (hvor der nu er mulighed for 150 m høje møller) reduceres til at 
omfatte de eksisterende 69 m høje møller, der allerede er opstillet i de to områder,

- at de uudnyttede vindmølleområder Ringsbjerg II og Tustrup ophæves,

- at det debatteres, om området Binderup (hvor der jf. gældende kommuneplan er mulighed for 150 m 
høje møller) skal reduceres til at opfatte 5 nye 130 m høje vindmøller, som ansøgt den 18. november 
2015,

- at det debatteres, om området Kondrup (hvor der nu er mulighed for 150 m høje møller) fortsat skal 
være udlagt til 150 m høje møller, og

- at det debatteres, hvorvidt området Overgaard skal udvides mod vest, for at imødekomme SydEnergis 
planer, om etablering af 26 nye 150 m høje vindmøller.

Forvaltningen foreslår, at der foretages en fire uger lang forudgående offentlig høring i løbet af maj og 
juni måned. Debatmaterialet vil indeholde en beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen 
samt en illustration af mulige vindmølleområder i Kondrup, Binderup og Overgaard. 

Forvaltningen foreslår, at de høringssvar, som modtages i løbet af den forudgående offentlige høring 
forelægges for Miljø- og teknikudvalget til behandling, så udvalget har mulighed for at tage stilling til 
høringssvar og på den baggrund fastlægge indholdet i forslag til kommuneplantillæg – vindmølleplanen. 
Der vil således først skulle tages stilling til, hvilke områder der skal indgå i et forslag til et 
kommuneplantillæg for vindmøller efter fordebatten. 

Det skal bemærkes, at der ikke er tale om forudgående offentlighed i forhold til VVM på de konkrete 
projekter. Der vil således i forbindelse med lokalplanlægning og VVM for konkrete projekter skulle 
gennemføres yderligere end forudgående offentlighedsfase samt efterfølgende offentlig høring af 
planforslag.
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Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v. 

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

at forudgående offentlighedsfase igangsættes ud fra ovennævnte principper.

Miljø- og teknikudvalget, 28. april 2016, pkt. 67:

Indstilles tiltrådt, dog således, at princippet om Binderup fremsendes til byrådet uden indstilling. Der 
blev stemt om alle forslag til principper enkeltvis:

- at der meddeles afslag på at igangsætte planlægning for at udlægge nye vindmølleområder ved 
Nørbæk og Ilshøj, som forespurgt den 8. oktober 2015: Forvaltningens forslag indstilles enstemmigt.

- at der meddeles afslag på at igangsætte planlægning for den konkrete ansøgning om etablering af 5 
nye 130 m høje vindmøller ved Kåtbæk, som ansøgt den 8. oktober 2015: Lars Søgaard (V), Frank 
Nørgaard (O) og Christian Brøns (V) stemte for, Kim Kristensen (L) og Jens Peter Hansen (V) stemte 
imod, Karen Lagoni (A) og Torben Hansen (A) tog forbehold. Forvaltningens forslag indstilles dermed 
godkendt.

- at områderne Kåtbæk og Vindbylund (hvor der nu er mulighed for 150 m høje møller) reduceres til at 
omfatte de eksisterende 69 m høje møller, der allerede er opstillet i de to områder: Lars Søgaard (V), 
Frank Nørgaard (O) og Christian Brøns (V) stemte for. Kim Kristensen (L) og Jens Peter Hansen (V) 
stemte imod. Karen Lagoni (A) og Torben Hansen (A) tog forbehold. Forvaltningens forslag indstilles 
dermed godkendt.

- at de uudnyttede vindmølleområder Ringsbjerg II og Tustrup ophæves: Forvaltningens forslag 
indstilles enstemmigt.

- at det debatteres, om området Binderup (hvor der jf. gældende kommuneplan er mulighed for 150 m 
høje møller) skal reduceres til at omfatte 5 nye 130 m høje vindmøller, som ansøgt den 18. november 
2015,

Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag: At det uudnyttede område Binderup ophæves. For stemte 
Frank Nørgaard (O). Imod stemte Lars Søgaard (V), Kim Kristensen (L) og Jens Peter Hansen (V). 
Christian Brøns (V), Karen Lagoni (A) og Torben Hansen (A) tog forbehold.

Jens Peter Hansen (V) stillede ændringsforslag: ”At den nuværende planlægning fastholdes med 5 150 
m høje vindmøller". For stemte Jens Peter Hansen (V) og Kim Kristensen (L). Imod stemte Torben 
Hansen (A), Frank Nørgaard (O), Christian Brøns (V) og Lars Søgaard (V). Karen Lagoni (A) tog 
forbehold.

Oprindelig formulering: For stemte Christian Brøns (V) og Lars Søgaard (V). Imod stemte Frank 
Nørgaard (O), Jens Peter Hansen (V), Kim Kristensen (L). Karen Lagoni (A) og Torben Hansen (A) tog 
forbehold.
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Dette forslag til princip fremsendes dermed uden indstilling.

- at det debatteres, om området Kondrup (hvor der nu er mulighed for 150 m høje møller) fortsat skal 
være udlagt til 150 m høje møller: 

Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag: At området Kondrup reduceres til at omfatte de eksisterende 
ca. 70 meter høje møller. For stemte Frank Nørgaard (O). Imod stemte Christian Brøns (V), Karen 
Lagoni (A), Torben Hansen (A), Jens Peter Hansen (V), Kim Kristensen (L) og Lars Søgaard (V).

Jens Peter Hansen (V) stillede ændringsforslag: At den nuværende planlægning fastholdes med 150 
meter høje vindmøller. For stemte Jens Peter Hansen (V), Kim Kristensen (L) og Torben Hansen (A), 
Imod stemte Frank Nørgaard (O), Christian Brøns (V) og Lars Søgaard (V). Karen Lagoni (A) tog 
forbehold.

Oprindelig formulering: For stemte Christian Brøns (V), Lars Søgaard (V), Frank Nørgaard (O) og 
Torben Hansen (A). Imod stemte Jens Peter Hansen (V) og Kim Kristensen (L). Karen Lagoni (A) tog 
forbehold. Forvaltningens forslag indstilles dermed godkendt.

- at det debatteres, hvorvidt området Overgaard skal udvides mod vest, for at imødekomme SydEnergis 
planer om etablering af 26 nye 150 m høje vindmøller: Forvaltningens forslag indstilles enstemmigt 
godkendt.

Økonomiudvalget, 9. maj 2016, pkt. 160:

Fremsendes til byrådets behandling uden indstilling. 

Bjarne Overmark henholdt sig til Kim Kristensens stemmeafgivning i Miljø- og teknik-udvalget. 

Beslutning

Der gennemføres en fordebat for en revision af vindmølleplanen ud fra følgende principper: 

1.       At der meddeles afslag på at igangsætte planlægning for nye vindmølleområder ved Nørbæk og 
Ilshøj, hvorfor disse områder ikke indgår i fordebatten: Tiltrådt. 

2.       At der meddeles afslag på at igangsætte planlægning for den konkrete ansøgning om etablering 
af 5 nye 130 m høje vindmøller ved Kåtbæk: Tiltrådt med 24 stemmer for og 7 stemmer imod. Imod 
stemte Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Jens Peter Hansen. 

3.       At vindmølleområder i Kåtbæk og Vindbylund reduceres fra 150 m vindmøller til alene at omfatte 
de eksisterende 69 m høje møller: Tiltrådt med 25 stemmer for og 6 stemmer imod. Imod stemte 
Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Jens Peter Hansen. 

4.       At vindmølleområder Ringsbjerg II og Thustrup udgår af kommuneplanen: Tiltrådt. 

5.       At vindmølleområder Binderup udgår af kommuneplanen (forslag fra Socialdemokratiet og Anders 
Buhl-Christensen): Tiltrådt med 25 stemmer for og 6 stemmer imod. Beboerlisten, Socialistisk 
Folkeparti, Jens Peter Hansen og Lars Søgaard stemte imod. 
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6.       At vindmølleområdet ved Kondrup reduceres til alene at omfatte de eksisterende møller (forslag 
fra Anders Buhl-Christensen): Tiltrådt med 19 stemmer for og 12 stemmer imod. Imod stemte 
Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Jens Peter Hansen, Lars 
Søgaard, Torben Hansen, Michael Firlings Mouritsen, Fatma Cetinkaya og Iben Sønderup. 

7.       At det debatteres, hvorvidt vindmølleområdet i Overgaard kan udvides mod vest, så der kan 
etableres i alt 26 nye 150 m høje vindmøller: Tiltrådt med 29 stemmer for og 1 stemme imod. Det 
konservative Folkeparti stemte imod. Radikale Venstre undlod at stemme. 

Et ændringsforslag fra Jens Peter Hansen (vedlagt nedenfor) forkastet med 5 stemmer for og 24 
stemmer imod. Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti og Jens Peter Hansen stemte for. Radikale Venstre 
og Velfærdslisten undlod at stemme.

Ændringsforslag fra Jens Peter Hansen: ”Revision af vindmølleplanlægning Planlovens 23c stk. 2 
tilsiger, at indkaldelse af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den 
forestående planlægning. Disse hovedspørgsmål skal omfatte

- I hvilket omfang udlagte vindmølleområder i nuværende kommuneplan skal fortsætte eller fjernes fra 
kommuneplanen.

- Hvorvidt max. højde af vindmøller skal fastsættes til 130 m, 150 m eller - forudsat at den nationale 
lovgivning ændres - 200 m?

- Spørgsmål om vindmøller højder diskuteres for hvert enkelt områder.”

Sagerne 164 og 165 blev behandlet sammen.

Karsten Ulstrup Kristensen deltog som stedfortræder for Daniel Madié.

Bilag

 Bilag 1. A3 oversigtskort over vindmølleområderne
 Bilag 2. Skema over 20 scenarier
 Bilag 3. Skema effekt og produktion
 To ekstrakort af 13.05.2016, Kondrup og Binderup, afstande til naboer, t....pdf
 Notat af 13.05.2016 til byrådsmøde 17.05.2016 vedr. byrådsmøde i februar....pdf

Bilag/Punkt_164_Bilag_1_SAMLET_KORTMAPPE_af_18042016_TIL_MTU_28042016_webversion_12_Mb.pdf
Bilag/Punkt_164_Bilag_2_BILAG_2_skema_over_20_scenarier_021215_MTU_280416.pdf
Bilag/Punkt_164_Bilag_3_BILAG_3_skema_effekt_og_produktion.pdf
Bilag/Punkt_164_Bilag_4_To_ekstrakort_af_13052016_Kondrup_og_Binderup_afstande_til_naboer_tpdf.pdf
Bilag/Punkt_164_Bilag_5_Notat_af_13052016_til_byraadsmoede_17052016_vedr_byraadsmoede_i_februarpdf.pdf
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