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Danmarks Vindmølleforenings bemærkninger til Kommuneplan 2017
for Vejen Kommune
Vejen Kommune har fremlagt forslag til Kommuneplan 2017, som blandt andet
vil danne grundlag for udbygning og planlægning for vindmøller i kommunen de
kommende år.
Danmarks Vindmølleforening har – på baggrund af forslaget på
http://kommuneplan2017.vejen.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=239 - følgende
bemærkninger:


Danmarks Vindmølleforening bifalder Vejen kommunes Retningslinje for
opstilling af vindmøller (5.2.2), der følger den nationale lovgivning og
kommuneplanforslaget er således i overensstemmelse med Statslige
interesser i den kommunale planlægning, krav 3.4.1: Kommuneplanen
skal indeholde retningslinjer for placering af vindmøller i
overensstemmelse med Bekendtgørelsen om planlægning for og
tilladelse til opstilling af vindmøller.



Vi er uforstående over, hvorfor kommuneplanforslaget ikke indeholder
områder udpeget til vindmøller i Vejen kommune. Vejen kommune
udførte 2011-13 et omfattende analysearbejde med støtte af
Vindmøllerejseholdet. Arbejdet resulterede i identifikation af 12 mulige
områder, der efterfølgende blev reduceret til 8.
Danmarks Vindmølleforening opfordrer til, at disse 8 områder medtages
i kommuneplanen eller alternativt - at der snarest efter vedtagelse af
kommuneplanforslaget udarbejdes et kommuneplantillæg omfattende
disse 8 områder.



Idet vi antager, at kommuneplanforslagets Retningslinje for opstilling af
vindmøller også vil blive lagt til grund ved udarbejdelse af efterfølgende
kommuneplantillæg, opfordrer vi til, at punkterne Afstande til beboelser
og Lokal forankring i Redegørelser til retningslinje 5.5.4 ikke medtages i
kommuneplanen:
o Afstande til beboelse er håndteret i Retningslinje 5.5.2, hvorfor
afsnittet i 5.5.4 og brugen af det ikke definerede udtryk ’visuelle
afstandskrav’ vil skabe forvirring om, hvilke retningslinjer der
gælder.
o Lokal forankring er særdeles sympatisk, men nøgtern betragtet
indgår lokal forankring ikke som et kriterie, som planmyndigheden

skal tage hensyn til ved planlægning for vindmøller.


Det er særdeles positivt, at der under redegørelse til retningslinje 5.5.4
signaleres, at kommuneplanforslaget på fleksibel vis giver mulighed for
udpegning 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.

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