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14. Vindmølleplanlægning - Overordnet proces - 
Godkendelse (D)

01.02.15-P15-8-18

Beslutning

Godkendt. Thomas Østergaard deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.  

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 12. juni 2018
Økonomi- og Planudvalget 19. juni 2018
Byrådet 25. juni 2018 

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 12. juni 2018, pkt. 8:
Anbefales. Udvalget anbefaler §17.4 udvalget tilkendegiver, at der bør gives mulighed for at 
interesserede byrådsmedlemmer kan deltage. 

Økonomi- og Planudvalget, 19. juni 2018, pkt. 18:
Anbefales. Udvalget anbefaler, at tidsplanen genovervejes, så konklusionerne kan drages 
tidligere end forudsat i tidsplanen. 

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at
 

 der bliver udarbejdet en strategi for vindmølleplanlægningen i kommunen
 der bliver nedsat et §17, stk. 4-udvalg til at varetage strategiarbejdet - formanden for 

§17.4 udvalget er identisk med formanden for Teknik- og Miljøudvalget
 den overordnede proces, som beskrevet i sagsbeskrivelsen godkendes.

 

Sagsfremstilling

Den 30. maj 2016 besluttede Byrådet at sætte vindmølleplanlægningen i kommunen i bero. 
Formålet var at afdække mulighederne for at placere vindmølleanlæg i områder med lav 
befolkningstæthed som f.eks. i tilknytning til plantager eller hedeområder.
 
Der ønskes en politisk drøftelse om vindmølleplanlægningen i kommunen. For at få det bedste 
grundlag at drøfte ud fra, anbefaler Teknisk Område, at der bliver udarbejdet et kommisorium 
og procesplan for udarbejdelse af en ny vindmøllestrategi. Formålet er at sikre et politisk 
vedtaget arbejdsgrundlag, som administrationen kan tage udgangspunkt i ved henvendelser 
fra borgere eller projektudviklere, der ønsker at rejse vindmøller i kommunen. 
 
I begyndelsen af 2016 sendte det daværende byråd et forslag til et Tematillæg om 
vindmølleplanlægningen i offentlig høring (Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 til 
Kommuneplan 2013). Da høringsperioden sluttede, havde Ikast-Brande Kommune modtaget 
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46 høringssvar – primært til de nye vindmølleområder i planforslaget. Eftersom at Byrådet i 
maj samme år besluttede at sætte vindmølleplanlægningen i bero, blev tematillægget aldrig 
vedtaget endeligt. Tematillægget vil ikke kunne blive vedtaget i den nuværende form, dels er 
der vedtaget en ny kommuneplan siden (Kommuneplan 2017), dels er der vedtaget 
selvstændig, endelig planlægning for to af de vindmølleområder, der var udlagt i planforslaget. 
 
Hvis Byrådet fortsat ønsker en samlet vindmølleplanlægning for kommunen, skal der være en 
ny debatfase og et nyt forslag til kommuneplantillæg, som igen skal i offentlig høring. 
 
Teknisk Område anbefaler, at der bliver nedsat et §17, stk. 4-udvalg til at udarbejde en ny 
strategi for vindmølleplanlægningen. Udvalgets opgave kan bl.a. være at rådgive Byrådet om, 
hvilke kriterier der bør ligge til grund for udlæg af nye vindmølleområder og hvordan tilgangen 
til naboer bør være, herunder mulighederne for tidlig borgerinddragelse i 
vindmølleplanlægningen. Udvalgets arbejde bør tage udgangspunkt i de ovennævnte, ændrede 
forudsætninger og de politiske overvejelser, der har været siden 2016. Sammensætningen af 
udvalget besluttes af byrådet, som også fastlægger de nærmere regler for §17, stk. 4-
udvalgets arbejde. Det anbefales, at formanden for Teknik- og Miljøudvalget udpeges som 
formand for §17.4-udvalget.
 
Hvis byrådet beslutter at lave ny planlægning for vindmølleområder i kommunen, vil 
vindmølleplanlægningen blive sammenfattet i et tematillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 
2017-2029. Der skal efterfølgende udarbejdes en lokalplan for hvert vindmølleområde, der 
bliver udlagt i kommuneplanen.
 
Teknisk Område anbefaler at Byrådet har vedtaget en ny vindmølleplan for kommunen inden 
udgangen af 2020. Så falder drøftelserne ikke sammen med de politiske drøftelser om 
revisionen af kommuneplanen, som skal være vedtaget inden udgangen af 2021. 
 
Overordnet proces for ny vindmølleplanlægning
Teknisk Område foreslår følgende overordnede proces for det videre arbejde med 
vindmølleplanlægningen:
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Efter endelig vedtagelse af tematillægget kan der blive igangsat lokalplanlægning for de 
konkrete vindmølleområder, der bliver udlagt i kommuneplanen.
 
  
Udvalget skal tage stilling til følgende
Udvalget skal beslutte, om man vil udarbejde en ny strategi for vindmølleplanlægningen i 
kommunen, om man vil nedsætte et §17, stk. 4-udvalg til at varetage strategiarbejdet, og om 
man vil godkende den overordnede proces, som beskrevet i sagsbeskrivelsen.
 
Planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold
Kommuneplanen er en 12-årig plan, som sammenfatter arealanvendelsen og 
bebyggelsesforholdene i kommunen og sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet 
ønsker at gennemføre en planlægning, der ikke er i overensstemmelse med den gældende 
kommuneplan, skal byrådet udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal ændre 
kommuneplanen, så der bliver overensstemmelse med den nye planlægning. Kommuneplanen 
er ikke direkte bindende for borgerne, de er ikke forpligtede til at overholde planen. Byrådet 
har dog pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan ikke meddele 
tilladelse eller stille vilkår på baggrund af en kommuneplan. Byrådet kan derfor heller ikke 
dispensere fra kommuneplanen.
 
Udvalget har følgende muligheder 

1. at beslutte, at der bliver udarbejdet en strategi for vindmølleplanlægningen i 
kommunen eller at afvise udarbejdelsen 
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2. at beslutte, at der bliver nedsat et §17.4 udvalg til at varetage strategiarbejdet eller at 
afvise nedsættelse af udvalget, samt at formanden for Teknik- og Miljøudvalget 
udpeges som formand.

3. at godkende den overordnede proces, som beskrevet i sagsbeskrivelsen eller at ændre 
eller afvise processen

4. at sende sagen tilbage til Teknisk Område til uddybende behandling. 
 

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.


