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Redegørelse vedrørende KP-tillæg 311-063, udformet til Kommuneplan
2009, til endelig politisk behandling ved Kommuneplan 2017
Kommuneplantillægget var i høring d. 29.05.2017-18.08.2017. Den endelige politiske behandling af
kommuneplantillægget blev udskudt.
D. 14.12.2017 blev en total revision af kommuneplanen, Kommuneplan 2017 for Vesthimmerlands Kommune,
vedtaget.
I Kommuneplan 2009, gav retningslinjerne ikke mulighed for mindre afvigelser i indbyrdes afstand mellem
vindmøllerne, hvorfor retningslinjerne i Kommuneplantillægget giver den mulighed. Muligheden for mindre
afvigelser i afstanden mellem vindmøllerne er allerede indarbejdet i Kommuneplan 2017, hvorfor retningslinjen i
Kommuneplantillægget ikke længere er relevant.
Kommuneplantillægget giver mulighed for at der opstilles vindmøller på flere rækker i vindmølleområde 311,
denne mulighed indføres sidst i retningslinje 2.2.2 i Kommuneplan 2017.
I Kommuneplan 2009, var der indført en retningslinje for et bestemt harmonikrav for vindmøller. Da vindmøller
markant har ændret sig siden 2009, giver Kommuneplantillægget mulighed for et andet harmoniforhold.
Kommuneplan 2017, stiller ikke krav til harmoniforholdet for vindmøller, hvorfor retningslinjen i
Kommuneplantillægget ikke længere er relevant.
For kommuneplantillæg 311-063 relevante ændringer, fra Kommuneplan 2009 til Kommuneplan 2017:
Kommuneplantillæg 311-063 til Kommuneplan 2009- retningslinjer for vindmøller:
Kommuneplantillægget supplerer retningslinje 3.1.2 og 3.1.3 i Kommuneplan 2009 med særlige bestemmelser
for vindmølleområde 311 Nørrekær Enge.
I supplerende retningslinje 3.1.2.2 for område 311 gives mulighed for mindre afvigelse i forhold til indbyrdes
afstand mellem vindmøllerne, såfremt særlige hensyn ligger til grund herfor.
I supplerende retningslinje 3.1.3.1 for område 311 ændres harmonikravet (tårnhøjde og rotordiameter) i forhold
til gældende generelle retningslinje for opstilling af vindmøller.
Idet vindmøllerne i Nørrekær Enge placeres på flere rækker med tilnærmelsesvis samme afstand mellem
møllerne, tilføjes ny retningslinje 3.1.2.2 for område 311: ”Inden for vindmølleområde 311 skal vindmøllerne
placeres i flere rækker med tilnærmelsesvis ens afstand mellem de rækkerne og med møller i hver række
placeret, så de fremstår med lige indbyrdes afstand.”
Kommuneplan 2017- retningslinjer for vindmøller:
I Kommuneplan 2017, giver retningslinjerne for vindmøller mulighed for mindre afvigelser i forhold til indbyrdes
afstand mellem vindmøllerne, derudover er harmonikravet for vindmøller fjernet. Muligheden for etablering af
flere rækker møller ved vindmølleområde 311 tilføjes, ved vedtagelse af kommuneplantillægget, sidst i
retningslinje 2.2.2.
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Retningslinje 2.2.2
Store vindmøller skal placeres på en ret ubrudt linje og med tilnærmelsesvis samme indbyrdes afstand.
Vindmøllerne skal visuelt fremstå med lige indbyrdes afstand.
Uddybende bemærkninger til 2.2.2
Mindre afvigelse i indbyrdes afstand giver mulighed for tilpasning af møllernes placeringer så beskyttet natur,
diger og lignende ikke berøres af projektet. Dog forudsættes, at de visuelt fremstår med lige indbyrdes afstand.
Vindmøller skal placeres, så de belaster det omgivende landskab mindst muligt. Normalt opnås dette gennem
opstilling på rette linjer med tilnærmelsesvis lige indbyrdes afstand. Der kan dog være tilfælde, hvor
landskabsformerne taler for et andet mønster. Dette skal i givet fald påvises gennem visualisering. Erfaringerne
med visualisering af store møller viser, at opstilling i et meget stramt mønster, som den rette linje, er nødvendigt
for at opnå et harmonisk udtryk.
Inden for vindmølleområde 316 skal vindmøllerne placeres i to rækker med tilnærmelsesvis ens afstand mellem
de to rækker og med møller i hver række placeret, så de fremstår med lige indbyrdes afstand.
I retningslinje 2.2.2 tilføjes sidst:
Inden for vindmølleområde 311 skal vindmøllerne placeres i flere rækker med tilnærmelsesvis ens afstand
mellem rækkerne og med møller i hver række placeret, så de fremstår med lige indbyrdes afstand.

Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017
Øvrige bestemmelser i Kommuneplantillæg 311-063 bliver ved endelig vedtagelse, indarbejdet i Kommuneplan
2017.
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