IDE-OPLÆG
INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER
VINDMØLLER VED VINGE
Indledning
Viborg Byråd indkalder hermed forslag og
ideer til et ansøgt projekt for 8-10 vindmøller ved Vinge.
Denne fase er første fase i en række aktiviteter frem mod en eventuel realisering
af vindmølleprojektet.
I denne fase har alle borgere, foreninger,
interesseorganisationer og myndigheder
mulighed for at komme med forslag og
idéer til, hvad der skal belyses i vurderingen af projektets miljøpåvirkninger samt
alternativer til det ansøgte projekt.
Illustration af projektet
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Projektet

Vindmølleprojektet omfatter 8-10 vindmøller med en totalhøjde på op til 149,9
m. Møllernes samlede effekt er op til
33–42 MW.
Møllerne placeres på en linje, der er lige
eller svagt buet og står i øst-vest-gående
retning. Et eksempel på opstilling af de
8-10 vindmøller er illustreret på luftfotoet
herunder.
De 8-10 vindmøller forventes at have
en samlet el-produktion på ca. 88-110
mio. kWh årligt svarende til det årlige

el-forbrug i ca. 22.000-27.000 enfamiliehuse med et gennemsnitligt årsforbrug på
4.000 kWh.
Området
De 8-10 vindmøller ønskes placeret mellem Vinge, Tjele og Kvorning inden for
det område, der er markeret med rødt på
kortet.Vindmølleområdet ligger sydøst for
Tjele Langsø.
Vindmølleprojektet placeres i umiddelbar
nærhed til en del af fuglebeskyttelsesområdet Tjele Langsø, og indenfor projektområdet findes nogle få naturbeskyttede
Oversigtskort

arealer.
Vindmøllerne placeres på landbrugsarealer.

IDE-OPLÆG
Plangrundlag og miljøvurdering
Projektets realisering kræver udarbejdelse
af et kommuneplantillæg, en lokalplan,
en miljøvurdering af planforslagene og en
miljøkonsekvensvurdering af projektet.
Miljøvurdering af planerne og miljøkonsekvensvurdering af projektet vil blive samlet i én miljørapport, som skal belyse de
miljømæssige konsekvenser af planerne
og projektet.
Miljørapporten vil bl.a. belyse vindmøllernes virkning på naboer, natur, landskab,
fuglebeskyttelsesområder og kulturmiljø.
Rapporten vil i øvrigt beskrive hvilke foranstaltninger, der kan laves for at afværge
uønskede miljøpåvirkninger og beskrive
den situation, hvor projektet ikke gennemføres.
Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK
nr 287 af 16/04/2018 )
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK
nr 1736 af 21/12/2015)
Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (BEK nr 1590
af 10/12/2014)
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi (LBK nr 1003 af 27/06/2018)
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017 )
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Hovedspørgsmål
En række hovedspørgsmål vil sammen med relevante idéer og forslag fra
debatfasen blive belyst i miljørapporten,
som udarbejdes efter denne fase. Relevante spørgsmål kan f.eks. være:

• Hvordan påvirkes naboer
visuelt, med støj og med skyggekast?
• Hvordan vil anlægget påvirke
nærliggende kulturmiljøer og
landskabs- og naturområder?
• Hvordan vil anlægget påvirke
fuglebeskyttelsesområder?
• Hvilke effekter har anlægget
på klima og miljø?
• Er der særlige forhold, der
bør tages højde for?
• Er der steder, som vindmøllerne bør visualiseres fra?

Den videre planlægning og krav
Når denne fase er slut, vil vi vurdere de
indkomne idéer og forslag, og udarbejde
planforslag og miljørapport.
Forslag til planer og miljørapport vil blive
offentliggjort i minimum 8 uger. Her får
du igen mulighed for at komme med
bemærkninger til planerne. Indkomne
bemærkninger vil indgå i beslutningen om
planernes endelige vedtagelse.
Til slut kræves en tilladelse efter § 25 i
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM). Når anlægget er sat i
drift har Viborg Kommune miljøtilsyn med
vindmøllerne og vi kan til enhver tid stille
krav om overholdelse af retningslinjer,
lovkrav og vilkår.

Vil du vide mere?
Hvis du har forslag, ideer eller bemærkninger til den forestående planlægning, vil
Byrådet gerne høre disse, så de evt. kan
indgå i planlægningen.
Du kan sende dem via kommunens
hjemmeside www.viborg.dk/fordebat via
boksen ”Indsend dit forslag”, så vi har
dem senest den 11.10.2018.
Du er også velkommen til at kontakte os
på tlf. 87 87 86 37 eller tlf. 87 87 86 26,
hvis du har spørgsmål.
Ide-oplægget kan ses på kommunens
hjemmeside www.viborg.dk/fordebat.
Der afholdes borgermøde den 27.09.18
kl. 17.00 i Tjelecenteret, Forsamlingshuset, Tjelevej 9, Ørum, 8830 Tjele.
På borgermødet vil der være mulighed for
at stille spørgsmål til projektet og processen og få afklaret, hvad der vil blive
undersøgt i næste fase.

