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Punkt 11.

Status for Vindmølleplanlægningen og evt. yderligere udlæg af vindmølleområder.
2013-41493.
Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse status for
vindmølleplanlægningen og evt. yderligere udlæg af vindmølleområder.
Sagsbeskrivelse
Kommuneplantillæg H.025 Vindmølleplan med miljøvurdering (2. forelæggelse) blev behandlet i
Teknik- og Miljøudvalget 18. september 2013 (punkt 13) og godkendt i Byrådet 23. september
2013 (punkt 4).
Ved behandlingen i Teknik- og Miljøudvalgets møde fremkom følgende bemærkning: Udvalget
ønsker, at de projekter, der er kommet ind i offentlighedsfasen uden for de nu omfattede arealer,
tages op til en særskilt behandling inden udgangen af 2013.
Opsummering af vindmølleplanen
Udgangspunktet for vindmølleplanen var målsætningerne i klimastrategien for el produceret af
vindmøller. Ud fra det blev der fastsat en målsætning i 2025, svarende til den 12 års periode, der
planlægges for i kommuneplanen. Der er undersøgt og vurderet 65 mulige områder fordelt over hele
kommunen. Områderne er gennemgået ud fra en lang række planlægningsmæssige bindinger i forhold til naboer, natur og landskab, ligesom områdernes størrelse og potentiale til opstilling af vindmøller er indgået. Dette resulterede i en udpegning af 9 konkrete vindmølleområder, der samlet set
har et potentiale, der med en relativ stor margin kan medvirke til at sikre, at målsætningen i klimastrategien kan nås.
Prioriteringen for udpegningen var, at der så vidt muligt skulle ske en udskiftning/opgradering af
vindmøller i eksisterende vindmølleparker. Dernæst skulle der tilføjes yderligere vindmøller i eksisterende vindmølleparker med store vindmøller eller områder med større tekniske anlæg og landskaber. Lavest prioriteret var udlæg af nye vindmølleområder. Dette var ikke nødvendigt for at nå
målsætningen i 2025. Men i et længere tidsperspektiv vil det blive aktuelt.
Status på de 9 udlagte områder
Vindmølleplanen fastsætter, at det som udgangspunkt er indenfor de 9 fastlagte områder, at det
fremadrettet er muligt at opstille vindmøller. Med vedtagelsen af vindmølleplanen er det nu muligt
at igangsætte planlægningen for konkrete vindmølleprojekter indenfor de 9 områder. Der er en forholdsvis stor interesse for at udnytte en del af områderne og dermed igangsætte planlægningen ud
fra konkrete projekter.
Der er endnu ikke modtaget konkrete ansøgninger om igangsætning af planlægningen. Men der har
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været en indledende dialog med projektudviklere og/eller lodsejere, som arbejder med konkrete
vindmølleprojekter i 6 af de 9 områder; Lyngdrup, Øster Hassing Kær, Nordjyllandsværket, Milbakken, Bredhage og Nørrekær Enge. I takt med at der kommer konkrete ansøgninger om opstilling
af vindmøller, forventes det at planlægningen igangsættes med udarbejdelse af kommuneplantillæg
med VVM-redegørelse samt lokalplan.
Projekter indkommet i offentlighedsfasen
Som beskrevet indledningsvist ønskede Teknik- og Miljøudvalget, at de projekter, der er kommet
ind i offentlighedsfasen uden for de nu omfattede arealer, tages op til en særskilt behandling inden
udgangen af 2013. Det vil sige projekter udenfor de 9 områder, der er udpeget i vindmølleplanen.
Samlet set drejer det sig om 12 områder; Vejrholm, Hjortrimmen, Vester Hassing, Dall, Melholt, St.
Ajstrup, Skørbæk, Farstrup, Nejrup, Skudshale, Tuekær og Gåser Enge. På nær området ved Dall er
de øvrige områder en del af de 65 områder, der har været undersøgt og vurderet i forbindelse med
udarbejdelsen af vindmølleplanen. Områderne er således tidligere fravalgt af forskellige årsager, og
samlet set var det ikke nødvendigt at udlægge yderligere områder for at opnå de fastsatte målsætninger frem mod 2025. Ansøgningen ved Dall ændrer ikke på denne vurdering af, at det i forhold til
de fastsatte målsætninger ikke er nødvendigt at udlægge yderligere nye områder.
I forarbejdet til vindmølleplanen blev der arbejdet med udpegning af perspektivområder. Tanken
med denne udpegning var, at det var de områder, der primært ville komme i spil, hvis der med baggrund i nogle mere langsigtede målsætninger (efter 2025), skulle udpeges yderligere vindmølleområder. Her var der udpeget i alt 5 perspektivområder; Vejrholm, Gåser Enge, Tuekær, Louisendal og
Farstrup, men de kom ikke med som en egentlig udpegning i vindmølleplanen.
Hvis der skal arbejdes med andre områder end de 9 i vindmølleplanen vil det derfor være oplagt at
tage udgangspunkt i disse områder. Det kunne være som erstatning for et eller flere af de eksisterende områder, hvis det/de skulle vise sig ikke at kunne virkeliggøres, eller det kunne være supplerende områder.
De forskellige udpegninger er vist på kortbilag.
Testmøller eller produktionsmøller ved Nordjyllandsværket
I vindmølleplanen er der mulighed for både testmøller og produktionsmøller i det vindmølleområde
der er udlagt ved Nordjyllandsværket. Testmøllerne har haft første prioritet. I praksis har det betydet, at så længe der var interesse for at udnytte området til testmøller, ville der ikke blive igangsat
nogen planlægning i forhold til produktionsmøller. Der har været ansøgt om et konkret projekt til
etablering af testmøller, men denne ansøgning er nu trukket tilbage, da de møller det drejede sig om
ikke længere var aktuelle som testmøller.
I stedet er der nu kommet en konkret henvendelse om at ændre vindmølleområdet ved Nordjyllandsværket til produktionsmøller i stedet for testmøller. Baggrunden for at søge området ændret er,
at der vil være en række uafklarede forhold omkring de støjmæssige påvirkninger af testmøller, der
gør det meget vanskeligt at udnytte området til sådanne møller. Endvidere er der en problematik i
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forhold til ejerskab af sådanne testmøller. Ud fra det vurderer ansøger, at det ikke er realistisk at
anvende området til opstilling af testmøller.
Forvaltningen anbefaler, at området fremadrettet indgår som område for produktionsmøller og ikke
længere er forbeholdt testmøller.
Kortbilag over vindmølleområder
Beslutning:
Drøftedes.
idet vindmølleplanen fastholdes. Udvalget anbefaler, at næste udpegning af vindmølleområder sker
i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan i 2017. Kirsten Algren ønsker derimod, at de fem
perspektivområder allerede nu udpeges som reserveområder.
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