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328. Temarevision for vindmøller - Fordebat 
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Resumé

Den 17. maj 2016 besluttede byrådet at igangsætte en fordebat om revision af vindmølleplanen. 
Fordebatten har fundet sted fra den 1. juni til den 30. juni 2016. Der er kommet 8 høringssvar. Inden der 
udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, skal der tages stilling til, om fordebatten skal give anledning 
til ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 17. maj 2016 besluttet at igangsætte en fordebat om 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.

2. At der meddeles afslag på at igangsætte planlægning for den konkrete ansøgning om 
etablering af 5 nye 130 m høje vindmøller ved Kåtbæk.

3. At vindmølleområder i Kåtbæk og Vindbylund reduceres fra 150 m vindmøller til alene at 
omfatte de eksisterende 69 m høje møller.

4. At vindmølleområder Ringsbjerg og Thustrup udgår af kommuneplanen.
5. At vindmølleområder Binderup udgår af kommuneplanen.
6.  At vindmølleområdet ved Kondrup reduceres til alene at omfatte de eksisterende møller.
7. At det debatteres, hvorvidt vindmølleområdet i Overgaard kan udvides mod vest, så der kan 

etableres i alt 26 nye 150 m høje vindmøller.

Fordebatten har fundet sted fra den 1. juni til den 30. juni 2016. Materiale fra fordebat er i bilag 1. Der er 
kommet 8 høringssvar. Forvaltningen har lavet et resume af høringssvarene i bilag 2. Høringssvarene i 
deres fulde længde ses i bilag 3. 

Det fremgik af sagsfremstillingen den 17. maj 2016, at høringssvarene vil blive forelagt miljø- og 
teknikudvalget til behandling, så udvalget har mulighed for at tage stilling til høringssvarene og på den 
baggrund fastlægge indholdet i forslaget til kommuneplantillæg - vindmølleplanen. 

Hvis det besluttes, at høringssvarene ikke skal give anledning til ændringer, vil forvaltningen udarbejde 
et forslag til revision af kommuneplanens rammer og retningslinjer for vindmøller som besluttet af 
byrådet den 17. maj 2016, dvs. med følgende indhold:

 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.
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 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 op til 150 meter.

 

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

I forbindelse med kommuneplantillægget vil der blive udarbejdet miljøvurdering. Desuden vil der ved 
efterfølgende lokalplanlægning for konkrete projekter blive udarbejdet miljøvurdering og VVM. 

Indstilling:
Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at der tages stilling til, om høringssvar fra fordebatten skal give anledning ændringer, og

at der tages stilling til om forslag til kommuneplantillæg skal udarbejdes med følgende indhold:

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

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

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

4. vindmølleområderne med op til 150 meter høje vindmøller ved Kondrup begrænses, så der 
ikke må være vindmøller, som er højere end de vindmøller der i dag allerede står der.

5. vindmølleområderne med op til 150 meter høje vindmøller ved Vindbylund begrænses, så der 
ikke må være vindmøller, som er højere end de vindmøller der i dag allerede står der.

6. vindmølleområderne med op til 150 meter høje vindmøller ved Kåtbæk begrænses, så der ikke 
må være vindmøller, som er højere end de vindmøller der i dag allerede står der.

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

 

  

 

Miljø- og teknikudvalget, 8. september 2016, pkt. 160:

Tiltrådt, dog således, at 4. Kondrup fremsendes uden indstilling.

Udvalget behandlede de 7 områder separat:

1. Tustrup - forvaltningens indstilling enstemmigt tiltrådt.

2. Ringsbjerg - forvaltningens indstilling enstemmigt tiltrådt.

3. Binderup - forvaltningens indstilling tiltrådt med 4 stemmer for og 3 imod. Imod stemte Jens Peter 
Hansen, Lars Søgaard og Kim Kristensen.

DQ24236
Fremhæv

DQ24236
Fremhæv



Byrådet
3. oktober 2016 kl. 16:00
Referat

Randers Kommune
Side 2 af 6

4. Kondrup - fremsendes uden indstilling. For forvaltningens indstilling stemte Iben Sønderup, Christian 
Brøns og Frank Nørgaard. Imod stemte Jens Peter Hansen, Lars Søgaard og Kim Kristensen. Torben 
Hansen tog forbehold.

5. Vindbylund - forvaltningens indstilling tiltrådt med 5 stemmer for og 2 imod. Imod stemte Jens Peter 
Hansen og Kim Kristensen.

6. Kåtbæk - forvaltningens indstilling tiltrådt med 5 stemmer for og 2 imod. Imod stemte Jens Peter 
Hansen og Kim Kristensen.

7. Overgaard - forvaltningens indstilling enstemmigt tiltrådt.

Jens Peter Hansen begærede sagen i byrådet.  

Økonomiudvalget, 26. september 2016, pkt. 312:

Indstilles tiltrådt, og de 7 områder behandledes separat således: 

Tustrup - forvaltningens indstilling indstilles enstemmigt tiltrådt.  

Ringsbjerg - forvaltningens indstilling indstilles enstemmigt tiltrådt. 

Binderup - forvaltningens indstilling indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 2 imod. Imod stemte Jens 
Peter Hansen, og Bjarne Overmark. 

Kondrup - forvaltningens indstilling indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 2 imod. Imod stemte Jens 
Peter Hansen, og Bjarne Overmark. 

Vindbylund - forvaltningens indstilling indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 2 imod. Imod stemte Jens 
Peter Hansen, og Bjarne Overmark.

Kåtbæk - forvaltningens indstilling indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 2 imod. Imod stemte Jens 
Peter Hansen og Bjarne Overmark. 

Overgaard - forvaltningens indstilling indstilles enstemmigt tiltrådt. 

Ellen Petersen deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

Beslutning
At 1) Tustrup. Tiltrådt med 30 stemmer for. Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

At 2) Ringsbjerg. Tiltrådt med 30 stemmer for. Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

At 3) Binderup. Tiltrådt med 24 stemmer for og 6 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Radikale 
Venstre, Jens Peter Hansen og Lars Søgaard. Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

At 4) Kondrup. Tiltrådt med 23 stemmer for og 6 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Radikale 
Venstre, Jens Peter Hansen og Lars Søgaard. Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti undlod at 
stemme.
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At 5) Vindbylund. Tiltrådt med 24 stemmer for og 5 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Radikale 
Venstre og Jens Peter Hansen. Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

At 6) Kåtbæk. Tiltrådt med 24 stemmer for og 5 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Radikale 
Venstre og Jens Peter Hansen. Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

At 7) Overgaard. Tiltrådt med 30 stemmer for. Det Konservative Folkeparti undlod at stemme.

 

Velfærdslisten bemærkede følgende: ”Velfærdslisten undlader at stemme til projekterne i Kondrup, 
Vindbylund og Kåtbæk, idet vi finder, at det er udemokratisk og skadeligt, at private profitinteresser 
styrer planlægningen. Velfærdslisten har fremlagt et forslag, der vil sikre en demokratisk og strategisk 
planlægning, der ikke er styret af private profitmotiver (forslaget er vedhæftet som bilag til punktet). 
Velfærdslisten ønsker at fremme grøn energi, herunder vindenergi. Velfærdslisten stemmer for at 
udvide vindmølleområdet ved Overgaard.” 

 

Karen Lagoni deltog som stedfortræder for Fatma Cetinkaya.

Øzcan Deveci deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.

Jens Nørager deltog som stedfortræder for Helle Skøtt.

 

Bilag

 Bilag 2 Høringssvar fordebat KPT 27 samlet
 Bilag 1 Resume af høringssvar fordebat KPT 27
 Bilag 1 Debathæfte, Temarevision for vindmøller, i 4 ugers off. høring fra 1. juni til 30. juni 2016
 Punkt 165 fra byrådets møde 17. maj 2016

Bilag/Punkt_328_Bilag_1_Bilag_3_Hoeringssvar_fordebat_KPT_27_samlet.pdf
Bilag/Punkt_328_Bilag_2_Bilag_2_Resume_af_hoeringssvar_fordebat_KPT_27.pdf
Bilag/Punkt_328_Bilag_3_Bilag_1_Debathaefte_Temarevision_for_vindmoeller_i_4_ugers_off_hoering_fra_1_juni_til_30_juni_2016.pdf
Bilag/Punkt_328_Bilag_4_Punkt_165_fra_byraadets_moede_17_maj_2016.pdf
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