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LOKALPLANENS REDEG0RELSE 



BLAAB JERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 89 

Område til vindm~ller ved Gammelgårde, Outrup 

Blaabjerg Kommunalbestyrelse har fremlagt et forslag til lokalplan for et område til vindm~ller ved 
Outrup. Området udvides med 1 vindm~lle, således at der i alt er 4 vindm~ller i området. 

MULIGHED FOR FREUTÆTTELSE AF BEMXRKNINGER, INDSIGELSER OG 
ÆNDRINGSFORSLAG. 

Blaabjerg Kommunalbestyrelse har i henhold til 8 27 i Lov om Planlægning vedtaget lokalplan nr. 
89 for et område til vindm~ller ved Gammelgårde, Outnip. 

Forslaget har været fremlagt i offentlig h~ring i 8 uger fra 03. juli 2002. 

I denne periode kan der fremsættes bemærkninger og kndringsforslag til - eller indsigelser mod - 
lokalplanforslaget. 

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Blaabjerg Kommune i hænde senest den 
28. august 2002. 

LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 

Indtil planforslaget er endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet 
af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

Der gælder efter lov om planlægning 17 stk. l et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse 
og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som 
hidtil. 

Når fristen for fremsættelse af bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag er udlebet, kan 
Kommunalbestyrelsen efter lov om planlægning 17 stk. 2 eventuelt give tilladelse til bebyggelse 
eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, når visse forudsætninger jf. 
planlovens 5 17 er iagttaget. 

Disse midlertidige retsvirkninger gzlder fra lokalplanforslagets offentligg~relse og indtil forslaget 
er endelig vedtaget, dog h ~ j s t  et år efter forslagets offentligg~relse, det vil sige frem til den 03. juli 
2003. 

at der er kvalitet og sammenhæng i planlægningen, 
at borgeren får indsigt i og indflydelse på planlægningen, 
at der fastlægges bindende bestemmelser for et områdes udformning og anvendelse. 



Lokal planen omfatter et område beliggende ved Gammelgårde, Outrup. Området udnyttes til 
landbrugsmæssige formål. 

Lokalplanen omfatter dele af matr.nr. 3 f Dejrup By, Outrup. 

Baggrunden for denne lokalplan med tilh~rende kommuneplantillæg er et Ønske om at udvide den 
eksisterende vindm~llegruppe på 3 vindm~ller med yderligere l vindm~lle. 

Formålet med lokalplanen er at sikre, at den nye vindm~lle bliver opstillet i et geometrisk 
letopfatteligt mgnster sammen med de eksisterende vindm~ller i området. Samtidig skal lokalplanen 
sikre, at nabo boliger ikke bliver udsat for st~jgener. 

LOKALPLANENS INDHOLD 

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opstilles 1 vindm~lle indenfor lokalplanens område, 
med tilh~rende transformerhus, vej m.m. Vindm~llen skal op stilles som vist på kortbilag 2. 

Placeringen er bestemt af, at vindm~llen sammen med de tre eksisterende vindm~ller, skal opstilles 
i et letopfatteligt geometrisk menster (firkant). Anlæg af adgangsveje m.v. vil ske under hensyn til 
landbrugsdriften. 

EKSISTERENDE FORHOLD. 

Den indbyrdes afstand mellem de eksisterende maller er knap 300 m. De eksisterende vindm~ller er 
Vestas V44 - 600 kW vindm~ller med en navhejde på 45 m, og en rotordiameter på 44 m. Den nye 
vindmØlle bliver en Vestas V47 - 660 kW, med en rotordiameter på 47 m. Den nye vindm~lle skal 
se ud som de eksisterende vindm~ller, men har dog en lidt stgrre rotordiameter. Forskellen på 
rotordiameteren vil ikke virke i~jnefaldende. 

FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING 

Regionplan. 

Lokalplanområdet er beliggende i Regionplanens vindm~llezone III. I f~lge regionplanens 
retningslinier kan der i denne zone normalt opstilles vindm~ller. Vindm~llerne skal opstilles i 
vindm~lleklynger (grupper med 3-5 vindm~ller) eller vindm~lleparker (grupper med mere end 5 
vindm~ller. Mllernes navhejde må ikke overstige 50 m. 

Lokalplanen er således i overensstemmelse med den eksisterende Regionplan. 



Kommuneplan 1999-2011 
Lokalplanområdet er indeholdt i vindm~lleornråde 6 i Blaabjerg Kommunes gældende kommune- 
plan. Området er imidlertid fuldt udbygget i henhold til rammerne, hvorfor det er nedvendigt at 
udarbejde kommuneplantillæg nr. 4, som udvider rammerne for området til 4 vindm~ller. 

I kommuneplanen tages der stilling til de overordnede principper for placering af vindm~ller i 
kommunen. Men inden der kan gives tilladelse til at opstille yderligere vindm~ller i de enkelte 
områder, skal der foreligge en godkendt lokalplan for området. 

Med vedtagelse af tillæg nr. 4 er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens 
bestemmelser. 

Lokalplaner. 

Der er indenfor lokalplanområdet ingen eksisterende lokalplaner. Lokalplan nr. 66 er umiddelbart 
tilgrænsende til lokalplanområdet. De tre eksisterende vindm~ller er opstillet på baggrund af 
vedtagelsen af lokalplan nr. 66 og i den fastsættes de nærmere retningslinier for vindm~lleme. Se 
endvidere bilag 2. 

Denne lokalplan kan opfattes som en udvidelse/supplering af lokalplan nr. 66 og bestemmelserne er 
afstemt efter denne. 

Zonestatus. 
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved kommunalbestyrelsens vedtagelse af 
lokalplanen i landzone. Zonemyndigheden overferes til Blaabjerg kommune. 

Der kræves ikke særskilt tilladelse efter planlovens 5 35, stk. 1 (landzonetilladelse). Lokalplanen 
erstatter den landzonetilladelse, der er nedvendig for lokalplanens virkeliggerelse, idet lokalplanens 
beskrivelse af den tilladte vindmelle m.v. opfylder de betingelser, der ville kræves i en 
landzonetilladelse, jvf. Planlovens $36, stk. 1, nr. 5. 

Tilladelserne er betinget af, at vindm~llen tages ned, hvis den ikke har været i brug i 1 år, og at 
arealerne reetableres som landbrugsjord. 

Naturbeskyttelsesforhold m.v. 
Området er ikke beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven 

Kystzoneforhold 
Lokalplanområdet er ikke omfattet af kystnærhedszonen. 

S t~jhensyn 
St~jniveauet må ikke være h~jere  end det til enhver tid fastsatte af MiljØministeren. Ved 
lokalplanens ikrafttræden gælder, at vindm~ller ikke må påfere boliger i det åbne land en s t ~ j  på 
mere end 45 dB (A) på udend~rs opholdsarealer ved en vindhastighed på 8 mlsek. Endvidere må 
vindm~ller ikke påf~re  samlede boligområder eller områder med en anden s t ~ j f ~ l s o m  
arealanvendelse en s t ~ j  på mere end 40 dB (A). 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der lavet en beregning af det forventede s t ~ j -  
niveau fra vindm~llen. Beregningerne viser, at st~jniveauet ved alle naboboliger vil ligge under det 
af Miljerninisteren tilladte. 



LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentligg~relse af lokalplanen må ejendomme, 
der er omfattet af lokalplanen, i f~ lge  lov om planlægning 5 18 kun bebygges eller i Øvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfgrer 
ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. 

Dispensation eller tilladelse. 
Kommunalbestyrelsen kan, normalt efter en forudgående naboorientering, meddele dispensation fra 
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 

Vidtgående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfgres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. 

Ekspropriation. 
I henhold til $47 i lov om planlægning, kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller 
rettighed over ejendommen, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeligg~relsen af 
lokalplanen. 

Servitutter. 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 
fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig 
betydning for virkeligg~relsen af planen jf. ovenfor. 

KLAGEADGANG 
Klager over Kommunalbestyrelsens afg~relser i medfgr af nærværende lokalplan behandles efter 
reglerne i kapitel 14 i lov om planlægning. 



LOKALPLANENS BESTEMMELSER 



BLAAB JERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 89 
Udvidelse af område til vindm~ller ved Gammelgårde, Ovtrup 

I henhold til lov om planlægning (bekendtg~relse nr. 563 af 30. juni 1997 med senere ændringer) 
fastsættes herved f~lgende bestemmelser for det i $2 stk. 1 nævnte område: 



5 1 Lokalplanens formål. 

Lokalplanen har til formål: 

at muliggere at der kan opstilles yderligere 1 vindm~lle i området. 

at sikre, at området udnyttes godt energimæssigt ved at fastlægge minimumseffekten af m~llen. 

at fastsætte vilkår om fjernelse af vindmgllen og ~vrige anlæg ved opher af driften, samt 
meddele den for opstillingen n~dvendige landzonetilladelse. 

8 2 Områdets afgrænsning og zonestatus. 

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr. 1. 

Området omfatter del af matr.nr. 3EDejrup By, Outrup, samt alle parceller, der efter 
lokalplanens vedtagelse udstykkes indenfor lokalplanens område. 

Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Vedtagelse af lokalplanen medferer ingen 
ændring i områdets zonestatus. 

5 3 Områdets anvendelse. 

3.1 Området må kun anvendes til vindm~lledrift samt landbrugsdrift. 

3.2 Der må opstilles 1 vindm~lle med dertil herende transformerhus, vejanlæg og andre anlæg, 
der er n~dvendige for driften af vindmgllen. 

5 4 Udstykning. 
4.1 Udstykning af vindmØlleparcellen må kun ske med det mindst mulige areal. 

4.2 Udstykninglarealoverf~rsel kan ske som led i landbrugets strukturudvikling m.v., såfremt det 
ligger indenfor landbrugslovens rammer. Efter landbrugsloven kræver visse udstykninger1 
arealoverf~rsler tilladelse fra jordbrugskommissionen. 



5 S Vejforhold. 
5.1 Vejadgang til vindm~llen skal ske, dels ad den eksisterende adgangsvej til den sydvestlige 

mØlle, og dels ad ca. 300 m nyetableret grusvej til den nye melle. 

5.2 Vejadgangen til vindm~lleme skal være kerefast grusvej, og skal placeres i samme niveau 
som det omgivende terræn, i en bredde af ca. 4 meter. Vendepladser skal udf~res med mindst 
mulig arealforbrug. 

5 6 Ledningsanlæg. 
6.1 El-ledninger mellem de enkelte vindm~ller, transformerhuse og elnettet må kun udf~res som 

jordkabler. Der må kun opsættes udvendige antenner, der er n~dvendige for vindm~llemes 
drift. 

5 7 Bebyggelsens omfang og placering. 
7.1 Indenfor lokalplanområdet må opstilles 1 vindm~lle med en totalh~jde der ikke overstiger 70 

m. Vindm~llen skal sammen med de tre eksisterende vindm~ller placeres i en firkant, som 
vist på kortbilag nr. 1 og 2. 

7.2 Fra m~llen skal afstanden til skel være min. vingeradius + 2,5 m. 

7.3 B ygningsreglementets afstandsbestemrnelse i kapitel 3.3 stk. l a, om det skrå 
h~jdegrænseplan gælder ikke for denne lokalplan. 

7.4 Transformerhus skal placeres og udformes så det falder mest muligt ind i landskabet. Det 
bebyggede areal af transformerhuset må ikke overstige 12 m2 og bygningsh~jden må ikke 
overstige 3 m. 

7.5 Arealer indenfor lokalplanområde som ikke anvendes til vindm~lleformål skal fortsat drives 
landbrugsmæssigt. 

5 8 Bebyggelsens ydre fremtræden. 

8.1 Vindm~llen skal, i sin ydre fremtræden ligne de 3 eksisterende vindm~ller, med samme farve, 
navhajde, omdrejningsretning m.v. Der tillades en afvigelse på rotordiameteren på de 3 meter 
som er forskellen mellem de eksisterende vindm~ller og den ansggte. 

8.2 Vindm~llen skal opf~res med en navhejde på 45 m og en rotordiameter på 47 m. 

8.3 V indm~lletårnet skal være konisk lukket r~rtårn. 

8.4 Hele mallen skal fremtræde i en ensartet lys grå farve. 

8.5 Vindm~llen må ikke belyses 

8.6 Vindm~llens kapacitet skal være 660kW 

8.7 Overkant af fundament må h ~ j s t  være 50 cm over naturligt terræn. 

8.8 Transformerhus skal fremstå i faneme dæmpet grØn, grå eller brun. 



8.9 Skiltning og reklamering må ikke finde sted i forbindelse med vindm~llen. 

8.10 Firmanavn og logo må dog være påf~r t  vindm~llen 

9.1 St~jniveauet må ikke være h~jere  end det, der fremgår af MiljØrninisteriets bekendtg~relse nr. 
304 af 14. maj 199 1. Ved lokalplanens ikrafttræden gælder, at vindm~lleme ikke må påf~re  
boligområder eller områder med anden s t ~ j f ~ l s o m  arealanvendelse (bl.a. institutioner og 
rekreative områder) en s t ~ j  på mere en 40 B ( A )  og en s t ~ j  på 45 dB(A) i det åbne land. 

5 10 Zonetilladelse 
10.1 Med vedtagelse af lokalplanen meddeles samtidigt den tilladelse efter planlovens $35 stk. 1 

som er n~dvendig for planens virkeligg~relse. 

1 1.1 Som vilkår for meddelelse af ovennævnte zonetilladelse forudsættes at vindm~llen og alle de 
dertil h~rende anlæg fjernes og at arealerne reetableres uden udgift for det offentlige, hvis 
vindrn~llen ikke har været i drift i mere end 1 år. 

- 5 12 Lokalplanens retsvirkninger 
Efter den endelige vedtagelse og offentligg~relse af lokalplanen må der, i f~ lge  3 18 i 
planloven, ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. 

Den hidtidige lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte. Lukalplanen medferer ikke i 
sig selv krav om at der etableres de anlæg m.v., der er omtalt i planen. 

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelse i lokalplanen, hvis dispensationen ikke 
er i strid med principperne for planen. Yderligere afvigelser kan kun foretages ved 
tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Privatretlige tilstandsservitutter ophæves, hvis de er uforenelige med lokalplanens formål. 

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige 
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 



Således vedtaget af Blaabjerg Kommunalbestyrelse den 25. juni 2002 til offentlig fremlæggelse 
s o m y l a g  

Borgmester 

Såledyendelig vedtaget af Blaabjerg Kommunalbestyrelse den 08.oktober 2002 

Preben olesen 

Borgmester 

Adm. Direktgir 

ForamtBende lokalplan nr. 89 begæres t ing lys t  p& matr. nr. 3f Dejmp by, - 
Outrup. 

Varde, deg 31. oktober 2002. 



BLAAB JERG KOMMUNE 
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BLAAB JERG KOMMUNE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLANENS 
RAMMEBESTEMIMELSER 1999-2011 

I henhold til lov om planlægning $ 13 må en lokalplan ikke stride mod kommuneplanens 
bestemmelser. De fremtidige anvendelsesmuligheder for området udvides med vedtagelsen af 
lokalplan nr. 89 med yderligere 1. vindmelle til i alt 4 vindm~ller. Da dette ikke er i 
overensstemmelse med gældende rammeformål for området, er det hensigten med dette tillæg at 
fastlægge bestemmelser, der vil tilvejebringe den fom~dne overensstemmelse mellem lokalplan og 
kommuneplan. 

FREMSÆTTELSE AF BEMÆRKNINGER, INDSIGELSER OG ÆNDRINGSFORSLAG 

Blaabjerg Kommunalbestyrelse har i overensstemmelse med Lov om Planlægning, $24 vedtaget, at 
forslaget til kommuneplantillæg nr. 4 fremlægges offentlig i 8 uger fra den 03. Juni 2002. 

I denne periode kan der fremsættes bemærkninger og ændringsforslag til eller indsigelser mod 
forslaget. 

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Blaabjerg Kommunalbestyrelse i hænde 
senest den 28. august 2002. 



DE GÆLDENDE RAMMEBESTEMMELSER 

Området er omfattet af rammebestemmelserne for vindm~lleornride 6. Rammebestemmelser for 
vindm~lleomrkle 6 er som beskrevet nedenfor. 

Adresse og matr. nr. Gammelgkde, Outrup. 12 Dejrup by, Outnip, 
7a Gammelgsrd, Outrup 

Registreringsnummer 
Opfsrt antal1 max. antal mdler 3/3 - . 

Opfmelsesk 1997 
S tmelse (min. starrrelsc/mnrlle) 500kW, (min. 200kW) 



DE ÆNDREDE RAIMMEBESTEMMELSER 

For at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser og lokalplan nr. 89 
foreslås derfor f~lgende rammebestemmelser for vindm~lleområde 6: 

Adresse og Gammelgårde Ou trup. 

matr. nr. 3f, 12 DejrupBy, Outnip, 7a Gammelgård, Outrup 

O p f ~ r t  antallmax. antal m~l le r  314 

0pf~relseså.r 1997lforventet 2002 

St~rrelse, min st~rrelselm~lle 600 kW/660 kW, (min 500 kW) 



Således vedtaget af Blaabjerg Kommunalbestyrelse den 25. juni 2002 til offentlig fremlæggelse 
som forslag. 

Preben Olesen 

Borgmester 

Således endeligt vedtaget af Blaabjerg Kommunalbestyrelse, den 08. august 2002 

k & &  Preben Olesen 

Borgmester 



- Lokalplangrænse 

Bilag 1 





* * *  * * * *  
* *  * 
* * * * *  
* * * Retten i Varde 

* * * *  * * *  Tinglysningsafdelingen 

PAtegning p i  byrde 
Vedrarende matr.nr. 3 A m.fl., ~ejrup By, Outrup 
Ejendomsejer: Mogens K Kristoffersen 
Lyst farste gang den: 04.11.2002 under nr. 31269 
Senest ændret den : 04.11.2002 under nr. 31269 

- 
Rids vedhæftet 

Retten i Varde den 07.11.2002 

Side: 22 

Akt .nr. : 
F 586 

Ruth Olesen 


