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Forord

En lokalplan eren fysiskplan,som  im ere ellerm indre detaljeretom fang
fastlæ ggeranvendelsen,placeringen og udform ningen afbebyggelse,veje,
stier,beplantning m .m .indenfordetom råde,som  erom fattetaflokalplanen.

Teksten idenne lokalplan eropdeltitre afsnit:
1.Beskrivelsen.
2.Redegørelsen.
3.Lokalplanbestem m elserne.

Første afsnitbeskriverganske kortde vigtigste intentioneriplanen sam tlo-
kalplanens retsvirkninger.

Iandetafsnitredegøres forden overordnede planlæ gning forom rådet.Spe-
cielterplanens forhold tilkom m uneplanen beskrevet.

Afsnittre om fatterden juridiske delaflokalplanen.Hererpunktforpunktop-
stilletkonkrete bestem m elser,dervilgæ lde forbebyggelsen og om rådet
som  helhed frem over.

Lokalplanen harsin baggrund ilov om  planlæ gning,dertrådte ikrafti1992.
Hensigten m ed denne lov erblandtandetatsikre borgerne indsigtikom m u-
nens planlæ gning.

Inden lokalplanen vedtages endeligtafkom m unalbestyrelsen,skalden
frem læ gges forborgerne som  etforslag tilen lokalplan ien næ rm ere angiven
periode.

Inden udløbetafdenne periode kan enhverborgerfrem kom m e m ed indsi-
gelser,æ ndringsforslag,gode råd ellerbem æ rkningertillokalplanforslaget.
Sådanne eventuelle kom m entarertiletlokalplanforslag skalbehandles af
kom m unalbestyrelsen,inden lokalplanen kan endelig vedtages.

Lokalplanens retsvirkninger.

Lokalplanen gæ lderfra den dag,den eroffentliggjort,efterkom m unalbesty-
relsen harvedtagetplanen endeligt.
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Bebyggelse,udstykningerog anvendelse afejendom m e ilokalplanom rådet
skalefterdette tidspunktvæ re ioverensstem m else m ed planen.

Eksisterende lovlig bebyggelse ogarealanvendelse kan opretholdes,m en
æ ndringerskalske ioverensstem m else m ed lokalplanens bestem m elser.

Lokalplanen indebæ rerikke,atdetanlæ g m .v.,dererindeholdtiplanen,
skaletableres.

Lokalplanen gæ lderforud forbestem m elseriprivate byggeservitutter,derik-
ke erforenelige m ed planen.

Lokalplanen kan kun æ ndres ved en ny lokalplan.

Kom m unalbestyrelsen kan dog give dispensationerfra lokalplanen,hvisdis-
pensationerne ikke eristrid m ed principperne iplanen.

Nåren eventueldispensation berørerom boendes interesser,skaldisse have
m indst14 dages fristtilatfrem kom m e m ed evt.bem æ rkningerherom ,før
dispensationen gives.

De m idlertidige retsvirkninger aflokalplanforslaget.

Så læ nge lokalplanforslageteroffentligtfrem lagt,kan borgerne kom m e m ed
indsigelserog æ ndringsforslag.

Indtilforslageterendeligtvedtagetafkom m unalbestyrelsen,m å ingen ejen-
dom  iom rådetbebygges -ellerpå anden m åde udnyttes -så dererrisiko
for,atden endelige plans indhold vilblive foregrebet.

Dergæ lderm ed andre ord etm idlertidigtforbud m od udstykning,m od be-
byggelse og m od æ ndring afanvendelsen,m en en eksisterende lovlig an-
vendelse afen ejendom  m å selvfølgelig fortsæ ttes.

Disse m idlertidige retsvirkningergæ lderiperioden fra den 15 oktober1997
og indtilden endeligtvedtagne lokalplan eroffentliggjort.Dog ikke læ ngere
end tilog m ed den 15 oktober1998.
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1.Beskrivelsen

Nuvæ rende forhold

Om rådeteribeliggende vestforÅrre.Den største delaflokalplanom rådet
drivesjordbrugsm æ ssigt.Om rådeteriprivateje.Allem atrikkelnum rerne er
underlagtlandbrugspligt.

Om rådeteretafde to om råderderitillæ g nr.6 tilkom m uneplanen 1989 -
2000 erudpegettilopførelse afvindm øller.

Frem tidige forhold

M ed vedtagelse afdenne lokalplan bliverderskabtm ulighed foratudnytte
detom råderderikom m uneplantillæ g nr.6 erudlagttilvindm øllervestforÅr-
re .

Hensigten m ed om rådetersåledes,atgive m ulighed foratopføre 10 vind-
m ølleriom rådet.Om rådeteropdeltifire delom råder,m ed henblikpå place-
ring afhenholdsvis2 og 3 vindm øller.Vindm øllerne skalopstilles,således at
dersikres en m aksim alenergim æ ssig udnyttelse afom rådet.

Vingernes rotation og detforhold,atm øllernes indbyrdes afstand børvæ re
relativstorafhensyn tillæ virkningen,betyder,atm øllerkan virke forstyrende i
landskabet.Denne effektkan m inim eres ved atopstille m øllerne iklartaf-
græ nsede og letopfattelige,geom etriske m ønstre,herito ræ kker.Afsam -
m e grund erdetvigtigt,atm øllerne frem træ derens både ikonstruktion,om -
drejningsretning,farve,tårntype,højde og rotordiam eter.

Foratillustrere m øllernes påvirkning aflandskabeterderforetagetvisualise-
ring afm ølleparken.

Placeringen erbestem taf,atderskalvæ re god afstand tilnabobebyggelse,
således atM iljø-og Energim inisterietskrav tilstøjoverholdes.

Dererudførtstøjberegning,derviserstøjforholdene om kring m ølleparken.

De nødvendige transform erhuse kan placeres indenforram m eom rådet.Det
enkelte transform erhus m å ikke væ re m ere end 3 m .høje og 12 m 2 igrund-
areal.
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Transform erhuse skalholdes idæ m petgrøn,grå,ellerbrun farve,som  bedst
m ulig vilfalde ind iom givelserne.

Derbliveradgang tilvindm øllerne ad eksisterende m arkveje sam tnyanlagte
m arkveje ud tilm øllerne ifornødentom fang.De eksisterende veje støderop
tilTrehøjevejogVardevej.De veje som  etableres,skalistørstm ulig om fang
følge de eksisterende m arkveje,så skelforhold og opdeling afm arkerne bli-
verpåvirketm indstm uligt.

Arealerderikke anvendes tilvindm øller,kan fortsatanvendes tillandbrugs-
form ål.

2.Redegørelsen

Lokalplanens forhold tilkom m uneplanen og tilden øvrige planlæ gning for
om rådet.

Kom m uneplanlæ gning

Lokalplanens retningsliniererioverensstem m else m ed principperne itillæ g
nr.6 tilHelle kom m unes kom m uneplan 1989-2000.
Ram m erne er følgende:
-En klynge defineres som  en sam ling af2-5 m øller
-En vindm ølleparkdefineres som  en sam ling afm indst6 m øller
-Kom m unalbestyrelsen kan beslutte atudarbejde en lokalplan foren
vindm ølleklynge elleren vindm øllepark
-En lokalplan skalindeholde bestem m elserforplacering,højde,farve,
om drejningsretninger,effektstørrelseretc.
-Om rådetforbliverlandzone
-M øllerindenforsam m e klynge ellerparkskalfrem stå ens.Erderm øller
iforvejen,skaldertages hensyn tildisses placering og frem træ den.
-Afstanden m ellem  klyngerellerparkskalnorm altvæ re m indst1,5 km .
-M øllerskalopstilles ien letforståelig geom etriskform
-M øllerne ien klynge skalhave en m inim um seffektpå 250kw.
-M øllerne ien parkskalhave en m inim um seffektpå 500kw.
-Detskalved beregning påvises,atdetsam lede støjbidrag foren klynge
ikke overstigerde tilenhvertid gæ ldende græ nsevæ rdier.
-Vingerne skalvæ re refleksfri.
-Tårne skaludføres som  koniske rørtårne ihvid ellerlysegrå farve.
-Vindm øller,fundam enterog tekniske anlæ g skalfjernes uden udgiftfor
detoffentlige,senestetårefteratm øllen ertagetud afdrift.
-Ved den konkrete placering afm øller,skalderividestm ulig om fang
tages hensyn tilarealernes jordbrugsm æ ssige drift.
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Regionplanen

Lokalplanen erioverensstem m else m ed Regionplanen forRibe Am t.

Vejforhold

Vejadgang tillokalplanom rådetskalske viaTrehøjevejogVardevej

M iljøforhold

Udbygning afvindkraften eretafm idlerne tilatreducere CO2 udlednin-
gen fra energifrem stillingen.

Ifølge M iljø-og energim inisterietshandleplan skal10%  aflandetselfor-
brug inden år2005 kunne dæ kkes ved vindkraft.

De 10 vindm øllerilokalplanom rådetvilfå en effektpå m in.6 M W .

Vindm øllerm å ikke påføre sam lede boligom råderellerom råderm ed
anden støjfølsom arealanvendelse en støjpå m ere end 40 dB(A)

Endvidere gæ lder,atvindm øllerne ikke m å påføre boligeridetåbne land
en støjpå m ere end 45 dB(A)på udendørsopholdsarealer.

Byggeloven

Ihenhold tilbyggelovens § 8 stk.4 finderbl.a.bestem m elserne om  bebyg-
gelsersafstand tilskelm od anden grund på 2,5 m .ikke anvendelse,itilfæ l-
de,hvorderien lokalplan erfastsatbestem m elserom  forholdet.

Ibygningsreglem entetkan fastsæ ttes reglerom  forholdetm ellem  bebyggel-
sens højde og dens afstand tilvej,naboskelog anden bebyggelse på sam -
m e grund tilsikring aftilfredsstillende bygningsafstande og lysforhold.Disse
reglerfinderikke anvendelse itilfæ lde,hvorderom  detpågæ ldende forhold
erfastsatbestem m elserien lokalplan jf.Byggelovens §9.
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Tilladelser fra andre m yndigheder

Derkræ ves ikke sæ rskilttilladelse efterplanlovens § 35 stk.1 (landzonetil-
ladelse ).Lokalplanen erstatterlandzonetilladelser,derernødvendige for
planensvirkliggørelse,idetlokalplanens beskrivelse afde tilladte vindm øller
m .v.opfylderde betingelser,derville kræ ves ien landzonetilladelse tildet
sam m e projektjf.planlovens § 36 stk.1,nr.5

Ilokalplanen erdetbestem tatvindm øllerderharvæ retude afdriftim ere
end 1 år,fjernes uden udgiftfordetoffentlige.

Ved opstilling afflere end 5 vindm øllerpå en landbrugsejendom  ellerved op-
stilling afen vindm øllle m ed etgrundarealover25 m 2 kræ ves tilladelse fra
Jordbrugskom m isionen efterlandbrugsloven tilindgåelse afbrugs-ellerleje-
aftalerforde grundarealer,vindm øllerne beslaglæ gger.

Etablering afm øller,veje,transform erhuse o.l.,som  m edførerindgreb i§3
beskyttede arealerforudsæ tteram tetsforudgående dispensation efternatur-
beskyttelseslovens §65,stk.3,jf.§3.

Evt.indgreb idigerne om fattetafnaturbeskyttelseslovens §4,forudsæ tter
am tetsforudgåendedispesation efternaturbeskyttelseslovens §65,stk.3,jf.
§4.
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Lokalplan nr.64,for etvindm ølleom råde vestfor År-
re

§ 1 Form ål

Lokalplanen hartilform ål:

atsikre,atom rådetudnyttes ioverensstem m else m ed kom m uneplanen

atsikre,atom rådetudnyttes godtenergim æ ssigt

atgive m ulighed foropførelse af10 vindm øller

atsikre,atvindm øllerne indpasses på en hensigtsm æ ssig m åde iforhold til
landskabet

at fastlæ gge m ølleres m astetype,proportioner,farve og om drejningsretning

§ 2.O m rådets afgræ nsning og zonestatus.

1. Lokalplanen afgræ nses som  vistpå kortbilag nr.1 og om fatter
m atr.nr.4b,8a,6k,2b,1ac,1e,1z,8h,6l,12f,16b,10a,og 1h alle
Gunderup by,Årre,sam t11e,10o,10i,og 10g alleRousthøjeby,Grim -
strup,sam talle parcellerderefterden 15 oktober1997 udstykkes iom -
rådet.

2. Om rådeterog forbliverilandzone.

§ 3.O m rådets anvendelse

1. Derm å opføres 10 stk.vindm øllerm ed dertilhørende transform erhu
se,vejanlæ g og andre anlæ g derernødvendige fordriften afm øller-
ne.

2.Om rådetkan iøvrigtfortsatanvendes tillandbrugsform ål.
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§ 4. Bebyggelsens om fang og placering

1.Vindm øllerne skalplaceres på to rette liniersom  vistpå kortbilag nr.1

2.Vindm øllernes navhøjde m å m ax.væ re 46 m overterræ n.

3.Vindm øllerskalhave 3 vingerm ed en m ax.diam eterpå 48 m .

4.Kapaciteten forden enkelte vindm ølle skalvæ re m in.600 kW

5.Overkantaffundam entertilvindm øllerne m å højstvæ re 50 cm  over ter-
ræ n.

6.Transform erhuse og andre tekniske anlæ g skaludform es og indpasses i
landskabetsåledes atde skjules m estm uligt.

7.De enkelte transform erhuse m å ikke væ re højere end 3 m .og større
end 12 m 2 igrundareal.

§ 5.Bebyggelsens ydre frem træ den

1.Vindm øllerne skalopføres på koniske rørtårne.

2.Vindm øllernes rørtårne,m øllehuse,og vingerskalhave en hvidgrå/grå far-
ve.

3.Vingerne skalhave sam m e om løbsretning,m ed uret(setforfra )

4.Vingerne skalvæ reantirefleksbehandlet,svarende tiletglanstalpå 30%

5.Skiltning og reklam ering på vindm øllerne og transform ere m å ikke finde
sted,dog kan diskretfabriksangivelse på m øllehatten tillades.

6.M øllerne m å ikke belyses ellerindeholde lyskilder,derbelyserom gi-
velserne.

7.Transform atorhuse skalfrem stå idæ m petgrøn ellerbrun farve,så-
ledes atde skjules m estm uligt.
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§ 6. Vejforhold

1.Veje tilvindm øllerne skalanlæ gges som  grusveje m ed en kørebanebred-
de på højst4 m .Vendepladserskaludføres m ed m indstm uligarealfor-
brug.

§ 7. Ledningsanlæ g.

1.Elkablerm ellem  de enkelte vindm øllerog transform ere skaludføres som
jordkabler.Forbindelsen tilelnettetudføres ligeledes som  jordkabler.

§ 8. Støjforhold.

1.Støjniveauetm å ikke væ re højere end detfrem gårafM iljø-og Energim ini-
sterietsbekendtgørelse nr.304 af14 m aj1991.Ved lokalplanens ikraft-
træ den gæ lder,atvindm øllerikke m å påføre boligeridetåbne land en
støjpå m ere end 45dB(A)på udendørsopholdsarealer.
Endvidere m å vindm øllerikke påføre sam lede boligom råderellerom -
råderm ed en anden støjfølsom arealanvendelse støjpå m ere end 40
dB(A).

§ 9. Bonusvirkning.

1.Lokalplanen indebæ rerdispensation fra Byggelovens § 6 cstk.1 (forhøj-
de m ere end 8,5 m .)og fra Byggelovens § 8 stk.1 (forafstanden på 2,5
m .tilnaboskel),sam tfra bygningsreglem entets3.3 stk.1 a,b,og c(for
højde iforhold tilnaboskel)jf.Byggelovens §6 cstk.4 og § 9 stk.2 og §
8 stk.4.

2.Lokalplanen erstatterde tilladelserefterplanlovens § 35 stk.1 (landzone-
tilladelser)som  ernødvendige forlokalplanens virkliggørelse jf.Planlo-
vens § 15 stk.4.

3.Vindm øllerne m .v.skalfjernes uden udgiftfordetoffentlige,hvisde har
væ retude afdriftim ere end etår.
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§ 10. Vedtagelsespåtegning

1.Således vedtagetafHelle kom m unalbestyrelse,på m øde den 6.oktober
1997.

p.k.v.

Gylling Haahr / GurliDuedal
Borgm ester Ekspeditionssekretæ r

2.Ihenhold til§ 27 ilov om  planlæ gning vedtages foranstående lokalplan
endeligt.

Helle kom m unalbestyrelse,på m øde den 2.m arts1998

Gylling Haahr / GurliDuedal
borgm ester Ekspeditionssekretæ r

3.Dato forkom m unalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse afden endeligt
vedtagne lokalplan:4.m arts1998.

4.Tinglyst,den






















