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Bemærkninger til Tillæg 14 til Kommuneplan 2010-2022, Varde Kommune
Varde Kommune har fremlagt forslag til kommuneplantillæg, hvorved der udlægges nye
vindmølleområder i kommunen.
Forslaget til kommuneplantillæg er udgangspunkt for udbygning og planlægning for vindmøller
i kommunen.
Vindmølleindustrien er i store træk enige i kommunens tilgang til planlægningsarbejdet og ser
forslaget som udtryk for et ønske om at foretage en grundig og langsigtet planlægning.
Vindmølleindustrien har følgende konkrete bemærkninger til forslaget.
Beregninger af støj fra vindmøller
Støj fra vindmøller er reguleret i bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006. Heraf fremgår
det, at mølleopstiller ved anmeldelse af vindmøllen skal dokumentere, at vindmøllerne
overholder støjgrænserne. Dette sker på baggrund af målinger af støj fra et eller flere
eksemplarer af den pågældende mølletype.
Det fremgår af bilag 1 til kommuneplantillægget, at der i VVM-redegørelsen for
vindmølleprojekter skal indgå en sikkerhedsmargin på 2 dB(A) i støjberegningerne. Dette er en
stramning af de krav til vindmøller, som fremgår af bekendtgørelsen af støj fra vindmøller og en
de facto skærpelse af grænseværdien for støj fra vindmøller.
Naturstyrelsen har i notat af 11. april 2011, som er offentliggjort på styrelsens hjemmeside,
redegjort for kommunernes hjemmel i forhold til kommune- og lokalplanlægning for
vindmøller. Heraf fremgår det, at kommunerne ikke har hjemmel til at fastsætte grænseværdier,
der adskiller sig fra grænseværdierne angivet i bekendtgørelsen.
Varde Kommunes tilkendegivelse om et krav om en sikkerhedsmargin på 2 dB(A) strider mod
retningslinjerne i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller og er jf. Naturstyrelsens notat af 11.
april 2011 en overtrædelse af kommunens hjemmel på planlægningsområdet.

Vindmølleindustrien opfordrer derfor til, forslaget omkring en sikkerhedsmargin på 2 dB(A)
udgår af kommuneplantillægget.
Vindmølleindustrien har ikke yderligere bemærkninger til høringsmaterialet men står naturligvis
til rådighed for en uddybning i relation til høringssvaret.
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