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Besvarelse af spørgsmål stillet i Byrådets spørgetid 24. januar 2017
I mail af 24. januar 2017 fremsendte du på vegne af en initiativgruppe bestående af
naboer til det område, hvor der foreslås opstilling af vindmøller ved Hallendrup/Hadbjerg nedenstående spørgsmål til besvarelse i Byrådets spørgetid:

31. januar 2017

”Spørgsmål til Favrskov Kommunes (FK) byråd i forbindelse med plan for opstilling af
vindmøller ved Hallendrup.

Tlf. 8964 6109

Spørgsmål 1:
1. Projektoplægget mangler angivelse af støjkonsekvens området for de opstillede
vindmøller. Det kan således ikke vurderes, om støjgrænserne rækker udenfor standardafstandskravet på 4 x møllehøjden.
Hvordan tænker FK at borgerne med bopæl omkring møllerne skal kunne forholde sig
til projektet, når der mangler vitale oplysninger om møllernes påvirkning af dem? ”
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Svar til spørgsmål 1:
Det kan oplyses, at der aktuelt er igangsat en fire ugers fordebat (fra 3. – 31. januar
2017), som har til formål at afdække ideer til, hvilke forhold, der skal belyses i projektet
i den kommende planlægnings- og vurderingsfase. Projektet forudsætter, at der efterfølgende skal udarbejdes såvel lokalplan og laves VVM (Vurdering af Virkninger på
Miljøet) inden, det kan realiseres. I lokalplanen og VVM-redegørelsen vil relevante miljøforhold - herunder støjudbredelsen - blive belyst. Lokalplanforslaget og VVMredegørelsen vil efterfølgende skulle fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger
med mulighed for, at naboer og andre interessenter kan indsende bemærkninger til
projektet på et belyst grundlag.
Spørgsmål 2:
”2. Der har siden før 2015 været en undersøgelse i gang omkring vindmøllestøjs påvirkning på menneskers helbred. Resultaterne skulle have været forelagt allerede i
2015, men er endnu ikke offentliggjort. Andre kommuner har udsat opstilling af vindmøller indtil, problematikken er klarlagt. Hvorfor vælger FK ikke dette – ikke mindst af
hensyn til deres borgeres helbred? ”
Svar til spørgsmål 2:
Projektet skal overholde de aktuelle bestemmelser, der gælder for støjudbredelse. I
den kommende VVM-redegørelse vil spørgsmålet om støj blive beskrevet yderligere.
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Spørgsmål 3:
”3. Der er åbenbart i projektet problematikker i forhold til gældende anbefalinger og
regler, som mølleprojektet skal have dispensation for – så som:
1. Opstilling af møllerne i område med særligt drikkevandsfølsomme interesser.
2. Opstilling af møllerne i §3 område.
3. Opstilling af møllerne indenfor den anbefalede afstand af 28 x møllehøjden fra andre
mølleklynger.
Hvordan kan FK acceptere dette? ”
Svar til spørgsmål 3:
Til spørgsmålene vedrørende tre konkrete forhold om drikkevand, natur og afstandskrav kan følgende oplyses:






Udpegning af området med særlige værdifulde drikkevandsinteresser medfører ikke forbud mod opsætningen af vindmøller, men spørgsmålet vil blive undersøgt i
de kommende VVM-undersøgelser.
Det kan også oplyses, at de opstillede møller ikke ligger i områder, som er udpeget
som bevaringsværdig natur, men også her gælder, at spørgsmålet om møllernes
påvirkning af den omkringliggende natur vil blive belyst i VVM-arbejdet.
Afstandsangivelsen på 28 gange totalhøjden på de nye møller er ikke fastsat som
et ufravigeligt krav i lovgivningen. I den konkrete sag findes grupper af vindmøller
nær kommunegrænsen til Aarhus og Randers Kommuner, samt enkelte møller i
Favrskov Kommune. Disse eksisterende møller vil indgå i de videre undersøgelser
af projektets landskabelige påvirkning herunder, hvordan de vil spille sammen med
de bestående møller i området.

Spørgsmål 4:
”4. De landskabelige påvirkninger af opstillingen af vindmøllerne skal vurderes på baggrund af visualiseringer.
Hvorfor er der ingen visualiseringer fra naboejendomme, der kan vise det daglige billede, der skal møde naboerne? ”
Svar til spørgsmål 4:
Der vil i forbindelse med det videre arbejde blive lavet supplerende visualiseringer som
afdækker vindmøllernes landskabelige påvirkning. Der laves ikke visualiseringer af
vindmøllerne fra samtlige omkringliggende ejendomme, men foretages udpegning af
standpunkter, som giver et repræsentativt billede af møllernes landskabspåvirkning.
Visualiseringerne bliver suppleret af beskrivelser og vurderinger i den kommende
VVM-redegørelse.
Spørgsmål 5:
”5. Energi- og klimaministeren har udtalt på altinget, at fremtiden for opstilling af vindmøller er på havet og ikke kystnært eller på landjorden.
Hvorfor vil FK fortsætte opstillingen af vindmøller på land, velvidende at det er til stor
gene for ALLE naboerne til vindmøllerne, der mister miljømæssig herlighedsværdi, og
bliver udsat for økonomisk tab på ejendomme? ”

Svar til spørgsmål 5:
Etablering af vedvarende energianlæg i Favrskov Kommune udspringer af fastlagte
klimamål, og vindmøller udgør aktuelt en effektiv type af energianlæg, som kan etableres med et lavt arealforbrug og miljøpåvirkning generelt set.
Den konkrete placering af vindmølleanlæg vil derimod skulle gennem en grundig undersøgelse og offentlighedsproces, inden der træffes afgørelse om, det kan godkendes. Det er i dette lys, at Favrskov Kommune har indledt planlægningsprocessen.
Til din orientering kan jeg oplyse, at dit spørgsmål og svaret vil blive sendt til lokalpressen samt offentliggjort på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

Venlig hilsen

Ulrich Remien Zickert
Sekretariatschef

