Afsender: Århus Kommune, Teknik og Miljø

Baggrund

Det vil sige vindmøller med en totalhøjde på 125 til 150 meter.

Århus Byråd har som mål, at Århus Kommune skal være CO2-

Totalhøjden er højden fra terræn til øverste vingespids.

neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder
for produktion af vedvarende energi.

Århus Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af
en vindmølle i området syd for Solbjerg. Ansøger ønsker at op-

På den baggrund er der i forbindelse med udarbejdelse af Kom-

stille en vindmølle med en totalhøjde på 130 til 140 meter. Med

muneplan 2009 gennemført en undersøgelse af placeringsmu-

dette debatoplæg gennemføres en 1. høringsfase – en såkaldt

ligheder for større vindmøller i Århus Kommune. Undersøgel-

forudgående offentlighed, der skal indkalde ideer og forslag til

sen er mundet ud i, at der i Kommuneplan 2009 er udpeget 6

indholdet i det kommende forslag til kommuneplantillæg med

områder, der umiddelbart findes egnede til placering af større

tilhørende VVM-redegørelsen m.v.

offentlig høring om

vindmølle ved
solbjerg

vindmøller.
Den videre planlægning vil afgøre om projektet kan realiseres.

Indkaldelse af ideer og
forslag fra offentligheden
til den videre planlægning

Vi hører gerne Deres mening

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG
Debatoplægget er udarbejdet og offentliggjort i
henhold til Planloven og Lov om Miljøvurdering
af planer og programmer.
Det ansøgte projekt respekterer de overordnede
rammer i Kommuneplan 2009. Dermed skal
den offentlige høring først og fremmest indkalde
forslag og ideer til, hvilke forhold der skal belyses i VVM-redegørelsen og Miljørapporten.Det
kan f.eks. være forslag til steder, hvorfra møllen
ønskes visualiseret eller der kan være særlige
forhold i relation til natur, arkæologi, landskab,
beboelse eller andet som ønskes belyst.
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Debatperioden varer fire uger og forløber fra
den 18. august til 15. september 2010.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Afdelingsarkitekt
Niels-Peter Mohr
Kommuneplanafdelingen
Planlægning og Byggeri
tlf. 8940 2620

astrup
ask

eller:
PLANLAEGNINGOGBYGGERI@AARHUS.DK

astrup

2
onsted

Forslag og ideer fremsendes til enten:
ÅRHUS KOMMUNE
Planlægning og Byggeri
Kalkværksvej 10
8000 Århus C

solbjerg
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Beskrivelse af projektet

Endvidere skal der udarbejdes et forslag til lokalplan, som

analyser, der bliver udført eller på baggrund af ønsker fra de

ejendomme og mulighederne for at søge om værditabserstat-

Projektforslaget i det udlagte vindmølleområde ved Solbjerg

blandt andet fastsætter møllernes præcise placering, størrelse,

omkringboende.

ning.

indeholder én vindmølle opstillet cirka 1.000 meter syd for Sol-

udseende m.v. samt vejadgangen til møllerne.
Lovgrundlag

Mødet skal afholdes senest fire uger inden udløbet af hørings-

og 112 meter og en navhøjde fra 79,50 til 90 meter, hvilket giver

Eventuelt kan lokalplanforslaget sendes i offentlig høring på

I forbindelse med opførelse af vindmølleprojekter findes forskel-

fasen for forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-

en totalhøjde mellem 130 og 140 meter. Nedenstående illustra-

samme tid som kommuneplanforslaget.

lige lovkrav. Vindmøllecirkulæret fastsætter en mindsteafstand på

redegørelse og Miljørapport.

bjerg. Vindmøllen forventes at få en rotordiameter mellem 90

tion viser en mølle på 140 meter.

fire gange møllens totalhøjde fra møllen til de nærmeste naboMiljøforhold, som vil blive undersøgt

beboelser. Ved Solbjerg vil det med den foreslåede vindmølle-

Erstatningen søges gennem Energinet.dk, som administrerer

Planprocessen og VVM

Vindmøller, der er op til 150 meter høje, er synlige på lang af-

kræve en afstand på mindst 520 - 560 meter.

ordningen med en vurderingskommission, der fastsætter om-

Første led i planlægningsprocessen er denne debatfolder, som

stand og vil nogle steder være visuelt dominerende tekniske

over en periode på fire uger giver borgere, interesseorganisatio-

elementer i landskabet. Projektområdet ved Solbjerg ligger i et

Støjbekendtgørelsen fastsætter grænser for den højst tilladte

ner, foreninger, myndigheder og andre interesserede mulighed for

storbakket ret åbent morænelandskab præget af landbrugsdrift.

støj, som de udendørs opholdsarealer i tilknytning til de nær-

Lokalt medejerskab

at fremsætte ideer og forslag til den forestående planlægning.

Området ligger tæt på et moseområde, og nær bysamfundet

meste nabobeboelser må udsættes for. Det drejer sig om 42

VE-loven fastsætter at bygherre skal udbyde mindst 20% af

Solbjerg samt de mindre landsbyer Onsted og Løjenkær.

dB(A) ved enkeltboliger i det åbne land og 37 dB(A) ved sam-

vindmøllernes produktion i andele til fastboende indenfor en

lede bebyggelser ved vindhastigheden 6 m/s. Ved 8 m/s må der

afstand på 4,5 km fra vindmøllen. Bliver andelene ikke solgt

Hvis Århus Kommune efter debatfasen fortsat ønsker at frem-

fanget af en evt. erstatning.

me projektet, vil der blive udarbejdet en VVM-redegørelse og en

I den forestående planlægningsfase skal det undersøges, hvor-

være 44 dB(A) henholdsvis 39 dB(A). Det skyldes at baggrunds-

indenfor en given frist, kan de tilbydes til fastboende i hele kom-

Miljørapport. En VVM-redegørelse er en Vurdering af Virkning

ledes vindmøllen påvirker oplevelsen af landskabet fra udsigts-

støjen stiger, når vindhastigheden stiger, og dermed bliver det

munen. Andelene skal sælges til kostprisen og skal tilbydes gen-

på Miljøet og er tilknyttet et kommuneplantillæg, som fastlæg-

punkter og rekreative områder.

sværere at høre vindmøllen.

nem annoncering. Ordningen administreres af Energinet.dk.

bl.a. redegøre for, hvorledes kommunen agter at overvåge even-

Endvidere skal det vurderes om vindmøllen påvirker oplevelsen

Der findes desuden en vejledende retningslinje for, hvor meget

Grøn ordning

tuelle miljøkrav til vindmøllerne. VVM-redegørelse og Miljørap-

af kirker i kulturlandskabet indenfor en radius på 4,5 km. For

skyggekast fra vindmøllens vinger målt i timer pr. år, en nabobe-

Med VE-loven er endvidere oprettet en Grøn ordning, hvor der

port vil foreligge i ét samlet dokument.

vindmøllen syd for Solbjerg er det særlig påvirkningen af ople-

boelse må udsættes for.

opspares 88.000 kr. pr. MW installeret vindmølleeffekt i en pul-

ger rammer og retningslinier for projektet. Miljørapporten skal

velsen af Astrup Kirke sydøst for Solbjerg, der skal undersøges.
Formålet med VVM-redegørelsen og Miljørapporten er at forbedre beslutningsgrundlaget ved at belyse projektets miljømæs-

Det skal desuden vurderes, hvorledes Solbjerg, Astrup, Onsted

sige konsekvenser og mulige gener for mennesker, natur og

og de nærmeste nabobeboelser påvirkes visuelt af vindmøllen,

landskab samt andre væsentlige virkninger på miljøet, før der

samt hvorledes de påvirkes af støj og skyggekast fra vindmøllen.

tages endelig stilling til projektet.

je, som er til rådighed for Århus Kommune på baggrund af en
Alle lovkrav og vejledende retningslinjer vil blive beskrevet i for-

ansøgning til Energinet.dk. Midlerne kan anvendes til styrkelse

bindelse med VVM-redegørelsen.

af lokale landskabelige, kulturelle og rekreative værdier, som
kan være med til at styrke accepten af vindmøller og vedvarende

Værditabsordningen

energi generelt.

VE-Loven (Loven for fremme af vedvarende energi) fra 2008
Analysen af vindmøllens visuelle påvirkning udføres blandt an-

åbner mulighed for kompensation af værditab på fast ejendom i

Et forslag til kommuneplantillæg samt VVM-redegørelse og Mil-

det ved hjælp af visualiseringer på fotografier. Visualiseringerne

forbindelse med opsætning af vindmøller. Bygherre skal informe-

jørapport vil efterfølgende blive sendt i offentlig høring i mindst

i denne debatfolder viser den foreløbigt skitserede opstilling,

re om værditabsordningen på et offentligt møde, hvor der rede-

otte uger.

som kan ændre sig i planprocessen bl.a. på baggrund af de

gøres for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende

Fotostandpunkt 1: Visualisering af en 140 m høj vindmølle fra Astrup Kirke nordøst for projektområdet

Fotostandpunkt 2: Visualisering af en 140 m høj vindmølle fra Onsted sydvest for projektområdet
astrup kirke

