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Danmarks Vindmølleforenings bemærkninger til Kommuneplan 2017
for Assens Kommune
Assens Kommune har fremlagt forslag til Kommuneplan 2017, som blandt
andet vil danne grundlag for udbygning og planlægning for vindmøller i
kommunen de kommende år.
Vi bemærker, at Assens kommune, der ifølge SparEnergi.dk i 2015 havde en VE
andel på 18 %, i den grad har behov for at få opsat vindmøller, såfremt Assens
ønsker at bidrage til at nå målet om 50 % vedvarende energi i 2020.
Danmarks Vindmølleforening har – på baggrund af forslaget på
https://www.assens.dk/kommuneplan/- følgende bemærkninger:


Tolket positivt udmærker kommuneplanforslaget sig ved på fleksibel vis
at åbne op for udlægning af nye vindmølleområder, således at
vindmøller – f.eks. på grundlag af initiativ fra lokale borgere og/eller
foreninger - kan benyttes som et instrument ved sanering af boliger og
ved udvikling af lokalområder.



Ifølge Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017
fremgår det af 3.4.2, at Kommunerne skal redegøre for beslutningen,
hvis der reduceres i udpegningerne af arealer til opstilling af vindmøller,
der medfører en reduktion i kapaciteten.
Vi finder redegørelsen for, hvorfor alle nuværende vindmølleområder
udtages, overfladisk og holdt i generelle termer uden relation til de
konkrete områder. Udtagningen og mangel på udlægning af områder
står i skærende kontrast til Energiplan Fyn’s Kortlægning af
vindenergipotentialet på Fyn, hvor der peges på – bedømt ud fra
generelle kriterier - en række velegnede steder til placering af
vindmøller i Assens kommune.



Danmarks Vindmølleforening opfordrer til, at 5.1 Redegørelse afsnittet
”Ud over at tage udgangspunkt i den kommende Energiplan Fyn samt i
den nye viden om landskabet skal en fornyet vindmølleplanlægning også
foretages med udgangspunkt i de beslutninger, der tidligere er truffet i
byrådet om vindmølleplanlægningen, så der sikres en kontinuitet i den
førte politik” slettes. Et kommende nyt byråd, der forhåbentlig positivt
tager ansvar i indsatsen mod klimaforandringer, bør alene være bundet
af kommuneplanens rammer og retningslinjer.

Danmarks Vindmølleforening har ikke yderligere bemærkninger til
høringsmaterialet men står naturligvis til rådighed for en uddybning i relation til
høringssvaret.
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