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Byrådet i Randers vil ændre  
kommunens gældende planer for vindmøller.

Har du idéer, forslag eller bemærkninger til 
hvad den kommende planlægning skal handle om?

HVORFOR ER KOMMUNEN IGANG MED DENNE REVISION
Byrådet har i 2013 vedtaget en kommuneplan, som udpe-
ger en række rammeområder til etablering af vindmøller. 

Der kan ifølge kommuneplanens rammeområder opstil-
les 150 m høje vindmøller ved Tustrup, Kondrup, Kåtbæk, 
Vindbylund, Ringsbjerg, Binderup og Overgaard. Dette vil 
Byrådet nu lave om på. 

 
REVISIONENS INDHOLD

Hvad går denne fordebat ud på? 

Byrådet har besluttet at ændre en del af 

kommuneplanen, for at lave nye rammer for 

vindmøller i Randers Kommune.

Ifølge planloven skal der være en forudgående 

offentlig høring (en fordebat), inden kommu-

nen går igang med at udarbejde et forslag til 

et kommuneplantillæg for vindmøller.

Det kommende forslag til kommuneplantil-

læg  vil også komme i offentlig høring, inden 

Byrådet kan vedtage det endeligt.

Fordebatten går derfor ud på, at alle med 

interesse i sagen kan indsende forslag, idéer 

og bemærkninger til de planændringer, som 

Byrådet ønsker gennemført for vindmøller. (Se 

den gule boks til højre). 

Byrådet ønsker, at kommende planlægning handler om:

•	 At rammeområderne for 150 m høje møller ved  
Tustrup, Ringsbjerg og Binderup ophæves, så 
det ikke er muligt at opstille møller i disse områder.  

•	 At rammeområderne til 150 m høje møller ved  
Kondrup og Kåtbæk begrænses, så der ikke må 
være møller, som er højere end de møller der i dag 
allerede står der. 

•	 At rammeområdet for 150 m høje vindmøller ved 
Overgaard udvides,	så	der	kan	opstilles	flere	150	
m høje vindmøller ved Overgaard.
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Byrådet ønsker, at udvide de 
gældende rammer med dette nye 
område til 150 m høje vindmøller 
ved Overgaard

Byrådet ønsker, at begrænse 
højden på nye møller i dette  
rammeområde ved 
Vindbylund

Byrådet ønsker at ophæve 
dette rammeområde ved 
Ringsbjerg

Byrådet ønsker, at begrænse 
højden på nye møller i dette  
rammeområde ved 
Kondrup

Byrådet ønsker, at begrænse 
højden på nye møller i dette  
rammeområde ved 
Kåtbæk

Byrådet ønsker, at ophæve dette 
rammeområde ved Tustrup

Byrådet ønsker, 
at ophæve dette 
rammeområde 
ved Binderup.

Havndal

Gjerlev

Gassum

Assentoft

Spentrup

DETTE KORT VISER DE RAMMER I KOMMUNEPLANEN, 
DER ER OMFATTET AF DE KOMMENDE ÆNDRINGER, 
SOM BYRÅDET ØNSKER GENNEMFØRT

RANDERSRANDERSRANDERSRANDERSRANDERSRANDERSRANDERSRANDERSRANDERS

Fårup
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Ø. Tørslev

Ø. Bjerregrav
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Langå
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Tustrup
Byrådet ønsker, at rammeområdet ved Tustrup  
til 150 m høje vindmøller ophæves. 
Det vil betyde, at der ikke kan opstilles store  
vindmøller i området.

Ringsbjerg
Byrådet ønsker, at rammeområdet ved Ringsbjerg  
til 150 m høje vindmøller ophæves. 
Det vil betyde, at der ikke kan opstilles store  
vindmøller i området.

Hørning

Årslev

Vinstrup

Enslev

Stangerum
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Binderup
Byrådet ønsker, at rammeområdet ved Binderup  
til 150 m høje vindmøller ophæves. 
Det vil betyde, at der ikke kan opstilles store 
vindmøller i området.

Kondrup
Byrådet ønsker, at rammeområdet ved Kondrup  
til 150 m høje vindmøller begrænses, så der kun  
kan	være	74	m	høje	møller,	som	de	fire	møller	 
der i dag står i området.

Udbyhøj

Dalbyneder

Sødring

Kondrup

Bjergby

Asferg

Råsted
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Kåtbæk
Byrådet ønsker, at rammeområdet ved Kåtbæk  
til 150 m høje vindmøller begrænses, så der kun  
kan være 69 m høje møller, som de fem møller  
der i dag står i området.

Vindbylund
Byrådet ønsker, at rammeområdet ved Vindbylund  
til 150 m høje vindmøller begrænses, så der kun  
kan	være	69	m	høje	møller,	som	de	fire	møller	 
der i dag står i området.

Gassum

Kåtrup

Randrup

Gjerlev

Blenstrup

Stangerum
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Overgaard
Byrådet ønsker, at rammeområdet ved Overgaard udvides mod 
vest,	så	der	kan	opstilles	flere	150	m	høje	møller	i	området.	

Der står i dag 30 møller i området. De 20 nordligste møller er 
100 m høje og opstillet i 2002. De 10 sydligste møller er  
126 m høje og opstillet i 2008.

Inden for de gældende rammer kan der opstilles 125 - 150 m 
høje møller. Rammeområdet kan ikke udvides mod nord eller 
mod øst pga. fuglebeskyttelsesinteresser.

Bjerre

Udbyneder

Overgaard
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PLANPROCESSENS FORLØB

VI ER HER NU

6 - 8 MÅNEDER

HØRINGSPERIODE

Denne fordebat løber i 4 uger 

fra onsdag den 1. juni 2016 

til torsdag den 30. juni 2016. 

LOVGRUNDLAG

Ifølge planlovens § 23 c skal kommunen 

gennemføre en forudgående offentlig høring  

(en fordebat), inden der kan vedtages forslag 

til ny planlægning for større ændringer af  

kommuneplanen.

 

MERE INFORMATION

For mere information, se flg. link:
plan.randers.dk/vindmoellerevision

KONTAKTPERSONER I PLAN:
 

Ingeniør og planlægger

Anne Støy Rodil:   89 15 15 37

E-mail:    asr@randers.dk

Landinspektør og planlægger

Thomas Djernæs Secher: 89 15 15 60

E-mail:    tds@randers.dk

DEN VIDERE PLANPROCES
De høringssvar som kommunen modtager i løbet af fordebatten i 
juni 2016, vil blive behandlet af forvaltningen og forelagt Byrådet til 
beslutning efter sommerferien.

Forvaltningen vil herefter udarbejde udkast til forslag til kommune-
plantillæg for de ændringer, som Byrådet ønsker gennemført. Når 
forslaget til kommuneplantillæg er vedtaget af Byrådet vil forslaget 
blive sendt i en offentlig høring på mindst 8 uger.

BIDRAG TIL DEBATTEN

Du kan sende dine forslag, ideer og 
bemærkninger til os på e-mail 
eller med almindelig post til

plan@randers.dk

eller

Randers Kommune, Plan 
Laksetorvet 1, 8900 Randers C 

senest torsdag den 30. juni 2016.
Du bedes oplyse afsendernavn og adresse, samt at din henvendelse 

handler om denne fordebat om Temarevision for vindmøller.
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