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for Vejle Kommune
Vejle 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.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-2029/ - følgende
bemærkninger:


Det er 17 år siden, at der sidst blev opsat større vindmøller i Vejle
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. Kommende møller ved Klink samt forhåbentligt
ditto ved Svindbæk er en positiv kursændring, der burde fortsættes ved
udlægning af flere områder i til vindmøller.



Vejle kommune har tidligere udført et omfattende analysearbejde med
støtte af Vindmøllerejseholdet. Arbejdet resulterede i identifikation af 12
mulige områder, og i den efterfølgende debatfase blev der identificeret
yderligere to områder. Det vil sige, at der er et potentiale for flere
vindmøller i Vejle kommune.
Danmarks Vindmølleforening opfordrer derfor til, at Retningslinje for
Vindmølleområder: Der må kun opstilles nye vindmøller inden for de
udpegede vindmølleområder suppleres med en bemærkning om, at
opstilling af vindmøller uden for disse områder kan ske ved udarbejdelse
af efterfølgende kommuneplantillæg, således at der på fleksibel vis gives
mulighed for udpegning af nye vindmølleområder, hvor 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.



Med vedtagelse af kommuneplanforslaget udtages vindmølleområde
99.T.10 Vandel, hvilket klart strider mod nationale interesser jf.
Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017 og
bemærkninger til forslag om Lov om ændring af lov om planlægning, lov
om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
(Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og
virksomheder i hele landet) hvor der i relation til Planlovens § 29, stk. 1,

1. pkt fremhæves, at Desuden er det en national interesse, at der
fremadrettet planlægges for opsætning af vindmøller, testcentre for
vindmøller,… (s. 76).
Naturstyrelsen har i forbindelse med disput mellem Vejle kommune og
Århus Stift om påvirkning af udsigten fra Randbøl kirke forholdt sig til
Vandel som vindmølle område. Det fremgår af afgørelsen (J.nr. NST122-630-00103) at
Placeringen for de 14 vindmøller er blevet til på baggrund af en samlet
vurdering af Vejle Kommunes arealanvendelse. Vejle Kommune har
dermed lavet en afvejning af interesser på kommunens arealer, og
fundet at placeringen ved Vandel var mest hensigtsmæssig. Endvidere
har Vejle Kommunen, ud fra diverse henvendelser i forbindelse med
planprocessen, reduceret antallet af vindmøller i projektet, og dermed
tilpasset projektet ud fra interesserne i området. Disse lokale interesser
er bl.a. en forhindringsgrænseplan for Billund Lufthavn, stilleområdet
ved Randbøl Hede, forholdene til naboer, herunder støj og skygge.
Dermed er projektet tilpasset i forhold til en lang række interesser.
Danmarks Vindmølleforening opfordrer Vejle kommune til – i
overensstemmelse med nationale interesser – at opretholde 99.T.10
Vandel som vindmølleområde i Kommuneplan 2017-2029.
Danmarks Vindmølleforening har ikke yderligere bemærkninger til
høringsmaterialet men står naturligvis til rådighed for en uddybning i relation til
høringssvaret.
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