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Danmarks Vindmølleforenings bemærkninger til Kommuneplan 2017
for Middelfart Kommune
Middelfart Kommune har fremlagt forslag til Kommuneplan 2017 (KP17), som
blandt andet vil danne grundlag for udbygning og planlægning for vindmøller i
kommunen de kommende år.
Det er 17 år siden, at der sidst blev opsat større vindmøller i Middelfart
kommune. Denne tilbageholdenhed er ikke i overensstemmelse med borgernes
ønsker: I en meningsmåling foretaget af analysebureauet Wilke for
EnergiWatch svarer næsten 60 pct. af de adspurgte, at de er "helt enige" eller
"enige" i, at der gerne må installeres flere vindmøller i den kommune, de bor i.
Danmarks Vindmølleforening har – på baggrund af forslaget på
http://middelfart.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/ - følgende bemærkninger til
det fremlagte kommuneplanforslag:


Danmarks Vindmølleforening finder det positivt, at der af redegørelsen til
temaet 5.5a Vindmøller – Middelfart fremgår, at Byrådet er positivt overfor
at udarbejde tillæg til kommuneplanen, såfremt projekter ikke strider mod
beskyttelsesinteresser eller er i konflikt med øvrige udlagte vindmølle
områder. Denne fleksible tilgang åbner mulighed for, at vindmøller kan
benyttes som et instrument ved sanering af boliger og ved udvikling af
lokalområder.



Af kommuneplanforslaget fremgår, at Byrådet i Middelfart vægter at yde sit
til, at det fælles mål om mere vedvarende energi i Danmarks
energiforsyning kan nås. Det hænger slet ikke sammen med, at det af
kommuneplanforslaget fremgår, at der blot er udlagt et enkelt område med
plads til op til fem møller og endnu værre – deres maksimale højde er
begrænset til 85 meter.



Den nuværende tilskudsordning til vindmøller ophører pr. 21. februar 2018.
En ny ordning er endnu ikke på plads, men set i lyset af EU krav vil en ny
ordning med stor sandsynlighed blive baseret på udbud. Da de foretrukne
møller på markedet – 3 til 3.3 MW & 150 m - er væsentlig billigere end
mindre møller pr. produceret kWh, er højdebegrænsningen på 85 meter i
det udlagte vindmølleområde i forslaget til KP17 reelt et signal om, at her
ønskes ikke vindmøller. Det er utænkeligt, at 85 m høje vindmøller kan
klare sig i en udbudsrunde i forhold til 150 m vindmøller.



Begrænsning af møllestørrelse skal være begrundet i planlægningsmæssige
hensyn og bygge på en konkret afvejning af forskellige interesser. Det er
ikke klart, hvilket planlægningsmæssigt hensyn, der ligger til grund for
begrænsningen i møllehøjde i det udpegede område.



Danmarks Vindmølleforening opfordrer til, at kommunen udelader
højdebegrænsningen, således der kan planlægges inden for de kommunale
rammer på op til 150 meter eller efter en konkret vurdering af det enkelte
område.

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