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Bemærkninger til Nyborg Kommunes fo
orslag til Te
emaplan for
r
vindmø
øller
gt forslag ttil kommune
eplantillæg, som vil
Nyborg Kommune har fremlag
grundlag for udbygning og planlægn
ning for vind
dmøller i kommunen
danne g
de komm
mende år.
eforening og
g Vindmøllei ndustrien ta
akker for mu
uligheden
Danmarks Vindmølle
ssvar og har følgende be
emærkninger til materialet:
for at affgive hørings
bel begrænsning af mø
øllehøjde tiil 80 meter
r
Kritisab
Det frem
mgår af forslaget, at det i Nyborg Ko
ommunes Te
eknik- og Miljøudvalg
er beslutttet, at der ikke
i
skal planlægges forr møller overr 80 meter.
Natursty
yrelsen har i notat af 11. april 2
2011, som er offentlig
ggjort på
styrelsen
ns hjemmes
side, redegjo
ort for kom munernes hjemmel
h
i fo
orhold til
kommun
ne- og loka
alplanlægnin
ng for vind møller. Herraf fremgår det, at
kommun
neplanen ik
kke kan ind
deholde en generel maksimal
m
højde for
vindmølller, som det
d
er tilfæ
ældet i kom
mmuneplantillægget for Nyborg
Kommun
ne.
slinjer for møllestørre
else skal samtidig være begrrundet i
Retnings
planlægningsmæssig
ge hensyn og bygge på en ko
onkret afvejning af
ge interesser.
forskellig
Som dett fremgår af forslaget til kommunep lantillæg er beslutningen politisk
begrund
det og ikke sket
s
ud fra konkret
k
afvejjning. Dette er stærkt kritisabelt
k
d med komm
munens hjem
mmel på plan
nområdet.
og i strid
Danmarks Vindmøllleforening og Vindmø
ølleindustrien
n opfordrerr til, at
grænsningen
n bortfalderr, således de
er kan planlægges inde
en for de
højdebeg
kommun
nale rammerr på op til 150 meter elller efter en konkret vurdering af
det enke
elte område..
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Planlæg
gning frem mod 2020: 80 meterr - en begræ
ænsning ud
de af trit
med de
en planmæs
ssige virkelighed
Regering
gen har i sit
s regerings
sgrundlag frremlagt en målsætning
g om, at
vindkrafft skal udgø
øre 50 % af
a elforbruge
ætter en
et i 2020. Det forudsæ
fortsat u
udbygning, og
o særligt en udbygning
g på land må forventes at skulle
bidrage væsentligt til
t at opfylde målsætning
gen.
ngens målsæ
ætning afgø
ørende, at kommunern
k
e fortsat
Det er med regerin
nlægning af vindmøller på
p land. Vi ser derfor
lever op til deres ansvar for plan
kymring på forslaget til kommunep
plantillæg, so
om fremfor at skabe
med bek
et reeltt grundlag for en mulig
m
udbyg ning frem mod 2020
0 sætter
utidssva
arende begræ
ænsninger fo
or samme.
Udvikling
gen for ops
stilling af vin
ndmøller gå r i retningen af nye, højere og
mere efffektive møller frem forr et større a
antal mindre møller. Der er de
seneste år opstillet et mindre antal møller op til 80 me
eter, men te
endensen
er at op
pstille møllerr, der er 125-150 mete r. Således er
e gennemsn
nithøjden
for møller opstillet siden 2007 næsten 12 0 meter, og
g for møller opstillet
010-2011 12
27 meter.
alene 20
e forslag tiil kommune
eplantillæg muliggør
Nyborg Kommunes nuværende
v
med
m
en sam
mlet effekt på
p 33 MW, idet der i
planlægning af 39 vindmøller
e på marked
det under 80
0 meter på 850
8
kW. Dette er en
dag kun er én mølle
m
end hvad
h
der no rmalt opstilles i Danma
ark, hvor
væsentliig mindre mølle,
gennemsnitseffekten
n på mølle
er opstillet siden 2007
7 er 2,4 MW.
M
Det
nuværen
nde forslags
s 39 møller under 80 m
meter kunne således ers
stattes af
14 mølle
er af gennem
msnitlig størrrelse.
De forettrukne mølle
er på markedet er samttidig væsenttlig billigere end 850
kW møllen pr. prod
duceret kWh
h, hvilket ka
an gøre dett vanskeligt at finde
erede investtorer. Valgett af en mind
dre omkostningseffektiv mølle er
interesse
derfor in
ndirekte dyre
ere for elforb
brugerne, da
a den foruds
sætter et højjere eller
længerevarende pristillæg til prroduktionen end de større økonomisk mere
e møller.
effektive
gen på plan
nområdet og
g af vindmø
øller er såle
edes ikke affspejlet i
Udvikling
forslagett til kommuneplantilllæg, som sætter en
n uhensigttsmæssig
begræns
sning for op
pstilling af nye og højerre møller. Vii finder dettte stærkt
beklagelligt.
Danmarks Vindmøllleforening og Vindmø
ølleindustrien
n vil afslutningsvis
e til, at kommunen genoverrvejer beslutningen om en
opfordre
højdebeg
et er vorres vurderring, at
grænsning på 80 meter. De
højdebeg
n
på
80
8
meter,,
som
det
fremgår
af
grænsningen

kommun
nalplantillæg
gget, er en overtrædelsse af komm
munens hjem
mmel på
planomrrådet. Det repræsentterer samttidig en planlægningsmæssig
begræns
sning, der sa
avner begrundelse i virk
keligheden på
p vindmølleo
området,
hvor øvrrige danske kommuner i dag opstil ler få og hø
øjere møller frem for
mange s
små.
eforeningen og Vindmø lleindustrien
n har ikke yderligere
Danmarks Vindmølle
kninger til hø
øringsmateriialet men sttår naturligvis til rådighe
ed for en
bemærk
uddybning i relation til høringssv
varet.
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Med ven

n Bjerre
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Danmarks Vindmølle
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Karin
Vindm
mølleindustrie
en

