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Bemærkninger til forslag om ændring af Billund Kommunes
vindmølleplan
Der er i foråret 2012 vedtaget et bredt energiforlig, som fastslår, at
vindkraft i 2020 skal udgøre 50 % af elforbruget. Det forudsætter en
fortsat udbygning med vindkraft i Danmark, hvor vindmøller på land skal
bidrage til en væsentlig del af målsætningen.
Det er på baggrund af Energiforliget afgørende, at kommunerne lever op til
deres ansvar for planlægning af vindmøller på land. De kommunale
vindmølleplaner er i den forbindelse et vigtigt grundlag, da de udpeger de
områder, som kommunerne ønsker udnyttet til opstilling af vindmøller og
fremme af vedvarende energi.
Billund Kommune vedtog i september 2010 et kommuneplantillæg, hvori
der er udlagt en række områder til opstilling af vindmøller. Blandt
områderne er Kolstrupvej og Sdr. Omme Statsfængsel. Der er på baggrund
af kommuneplantillægget udarbejdet opstillingsmønstre og VVMredegørelser for de pågældende arealer. Dette er sket i tæt dialog mellem
kommune og opstillere og efter konkrete anvisninger fra kommunen. Der er
derfor i tiltro til det politisk vedtagne kommuneplantillæg fra opstilleres side
udført arbejde og foretaget betydelige investeringer i projekterne.
Vindmølleindustrien finder det derfor stærkt beklageligt, at Billund
Kommune nu foreslår at lade områderne ved Sdr. Omme Statsfængsel og
Kolstrupvej udgå af kommuneplantillægget.
Det er betænkeligt, at kommunen mindre end 2 år efter vedtagelsen af
kommuneplantillægget og efter en indgående dialog med projektudviklerne
nu vil tage områderne ud af kommuneplanen. Der er i forbindelse med
VVM-redegørelser og øvrige rapporter om områderne, herunder Christian
Achermanns rapport om området ved Kolstrupvej, ikke fremkommet
oplysninger, der kan rejse betænkelighed ved projekterne. Forslaget om at
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udtage de to områder af kommuneplantillægget
planlægningsmæssig begrundelse.

savner

derfor

en

Vindmølleindustrien vil med udgangspunkt i ovenstående bemærkninger
henstille, at kommunen fastholder det oprindelige kommuneplantillæg.
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