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Punkt 12: Politiske anbefalinger til opstilling af
landvindmøller i Ikast-Brande Kommune (D)

01.02.00-G01-30-18

Beslutning

Godkendt.

 

Henrik Engedahl deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

 

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 11. juni 2019

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 13. juni 2019

Økonomi- og Planudvalget 18. juni 2019

Byrådet 24. juni 2019 

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 20:
 Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget, 18. juni 2019, pkt. 29:
 Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af afbud.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

 

Afrapporteringen af §17.4 udvalget ang. vindmøller tages til efterretning.

 



Sagsfremstilling

På baggrund af arbejdet i §17.4-udvalget for vindmølleplanlægning fremsættes hermed et
forslag til en samlet politisk anbefaling for vindmølleprojekter i Ikast-Brande Kommune.

 

Som bilag til aftalen er vedlagt to kort, der viser neutralzoner for opstilling af hhv. 150 og
200 m høje møller. Kortene viser desuden fredsskovsarealer.

 

Fredskovsarealer er arealer, der er pålagt fredskovspligt i henhold til skovloven. Det er
Miljøstyrelsen, der ajourfører de fredskovspligtige arealer. Skovloven giver i dag ikke
mulighed for at rejse vindmøller på fredskovsarealer, men de er taget med på kortene, fordi
den politiske aftale om vindmølleplanlægningen lægger op til, at byrådet skal arbejde for en
lovændring.

 

Neutralzoner er de områder i kommunen, hvor projektudviklere og borgere som
udgangspunkt kan forvente, at byrådet vil fremme vindmølleprojekter. Vurderingen af det
enkelte vindmølleprojekt vil tage udgangspunkt i en specifik, planmæssig begrundelse samt
byrådets kommende anbefalinger til projektudviklerne. Særlige lokale hensyn, hensyn til
nabokommuner, tidligere politiske beslutninger, særlige lovkrav eller afstandskrav til andre
vindmølleprojekter kan medføre, at Byrådet ikke ønsker at fremme vindmøller i et givent
område indenfor neutralzonen. Bemærk, at neutralzonerne godt kan indeholde boliger, der
måske skal opkøbes for at realisere eventuelle vindmølleprojekter! 

 

Neutralzonerne er fundet ved at frasortere de arealer, hvor man som udgangspunkt ikke kan
forvente at få udlagt et nyt vindmølleområde. De frasorterede arealer er arealer, der f.eks. er
underlagt beskyttelseshensyn i lovgivningen, herunder naturbeskyttelse, fredskov, Natura
2000 områder, fortidsminder, kirkebyggelinjer, sø- og åbeskyttelseslinjer samt afstandskrav
til andre tekniske anlæg, veje og respektafstande til Karup Lufthavn. Derudover er der i
afgrænsningen af neutralzoner taget hensyn til en række andre interesser, som f.eks., byzoner,
sommerhusområder, landsbyafgrænsninger, samt kulturhistoriske-, geologiske og
landskabelige interesser. Endeligt er er der taget hensyn til aftalens anbefalinger om, at der
skal være en afstand på mindst 12 x vindmøllehøjden rundt om udlagte boligområder og
områder til blandet bolig og erhverv, herunder landsbyområder.

 

Ovenstående har udmøntet sig i den vedlagte politiske aftale med anbefalinger ved etablering
af vindmøller i Ikast-Brande kommune.

 

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.



Bilag

Anbefalinger §17-4 udvalget_vindmølleplanlægning 160519

Kort med neutralzoner for opstilling af 150 m og 200 m møller
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