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12. Regionplantillæg om vindmøller på Samsø. 

Resumé 
Forslag til regionplantillæg om vindmøller på Samsø var udsendt i en offentlighedsfase fra 
den 26. maj til den 21. juli 1999. Århus Amt modtog i alt 35 indsigelser og bemærkninger ti 
forslaget. 
Med baggrund i indsigelserne fremsættes forslag om, at regionplantillægget kommer til at 
indeholde 3 vindmølleparker med i alt 13 vindmøller. 

Sagsfremstilling 
Forslag til regionplantillæg om vindmøller på Samsø blev offentliggjort den 26. maj med 
frist for indsendelse af bemærkninger den 21. juli 1999. 
Kopi af de modtagne henvendelser samt referat af det offentlige møde den 7. juni 1999 
er fremlagt i amtsrådsmedlemmernes opholdsrum. 
./. Til udvalgets medlemmer vedlægges Natur- og Miljøkontorets notat af den 6. august 
1999 med et kort resumé af de modtagne indsigelser samt kontorets bemærkninger og 
indstillinger. 
Kortbilag, der viser de 4 vindmølleområder, der indgår i de 2 alternativer, findes bagest i 
notatet. 

Hensigten med regionplantillægget er at imødekomme Samsøs ønske om nye 
vindmølleområder i forbindelse med øens udnævnelse til Vedvarende Energi 0. Der 
fremlægges hermed forslag til en helhedsplan for Samsø, der betyder, at nye vindmøller 
- bortset fra husstandsmøller - kun kan opstilles i de udpegede vindmølleområder. 

Hovedtræk i indsigelserne 
Indsigelserne omhandler overvejende de 4 vindmølleområder, der indgår i de 2 
alternativer i forslaget. 
1. Tanderup: Indsigelsen imod Tanderup påpeger stedets landskabelige og 
naturmæssige værdier, og der er indhentet 88 underskrifter. 
2. Brundby Mark: Der er 6 indsigelser imod en for stor koncentration af møller på 
Brundby Mark. 10 møller er en for stor lokal belastning. 
3. Permelille: Området ligger tæt på vindmølleområdet ved Kolby, så begge områder 
kan opfattes samtidigt. 
4. Kolby: I 6 breve gøres der indsigelse imod vindmølleområdet ved Kolby. Der er 
indhentet 135 underskrifter. Indsigelserne argumenterer for, at landskabet er kystnært 
og meget bakket og derfor sårbart over for store tekniske anlæg. Derudover ligger 
området tæt på vindmølleområdet ved Permelille. 
Herudover er der fremsendt en klage til Naturklagenævnet gående på samme forhold 
samt påstande vedr. utilstrækkelig offentliggørelse af forslagene. 

Andre vindmølleområder 
Besser: Der er modtaget 6 indsigelser imod vindmøller ved Besser Kirke og 5 breve, 
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der ønsker møller på dette sted. Heriblandt en underskriftsindsamling med 21 
underskrifter for møller ved Besser Kirke. 
Sannholm: 2 ønsker møller ved Sannholm, øst for Tranebjerg. 
Brundby: Der er modtaget en indsigelse vedr. udskiftning af en mølle ved Brundby. 
Ansøgeren fik i 1997 afslag vedr. udskiftning af en 30 kW mølle med en 750 kW mølle. 
Afslaget var delvis begrundet i den igangværende planlægning. Ejendommen ligger ikke 
inden for et af de vindmølleområder, der er indgået i planlægningen. 

Generelle bemærkninger til forslaget 
Vindmøllernes størrelse og effekt: I 7 breve og i flere bemærkninger på det offentlige 
møde blev der rejst tvivl vedr. vindmøllernes størrelse og effekt. Regionplanforslaget 
omhandler møller med en totalhøjde på 70 m. Kommune- og lokalplaner fra Samsø 
Kommune tillader møller på op til 72 m. Det skal bemærkes, at de omtalte 72 m møller 
har en større effekt (1 MW imod 750 kW), men at denne større effekt opnås på 
bekostning af en væsentlig mere uharmonisk mølle med en vingediameter, der er 
uforholdsmæssig stor i forhold til tårnhøjden. Hertil kommer, som der også er gjort 
opmærksom på fra flere vindmøllefabrikanter, at den 72 m høje mølle favoriserer ét 
fabrikat på bekostning af andre, derfor at opnå den større effekt må bygge møller på 
75-80 m. Flere indsigelser udtrykker i øvrigt det problematiske i at muliggøre højere 
møller, end hvad der er vist i visualiseringerne i det udsendte planmateriale. 
Til belysning af forskellen mellem en mølle på 70 m og en på 72 m vil der på mødet blive 
orienteret om forskellige mølletyper og -højder. 
Vindmøller og vindmølleområder: I flere indsigelser ønskes antallet af 
vindmølleområder begrænset, enten til 3 områder henholdsvis Tanderup, Brundby Mark 
og Permelille, eller til 2 vindmølleområder i overensstemmelse med amtets alternativ 1. 

Samsø Kommune har i en næsten samtidig offentlighedsfase fremlagt 
kommuneplantillæg nr. 3, Vindmøller på Samsø, samt lokalplaner for 5 
vindmølleområder. I forhold til regionplanforslaget har der været enkelte 
uoverensstemmelser. Primært i forhold til et vindmølleområde beliggende ved Besser 
Kirke, som er medtaget i kommunens planer, men ikke i regionplanforslaget. Derudover 
har kommunen tilladt en maksimal højde på 72 m. Administrationspraksis i Århus Amt 
haj^siden 1996 været 70 m, og en konkret vurdering af landskabet på SJanisø_åbnerJjd^e^ t. fj 
mulighed for her at tillade højere møller. Århus Amt har fremsendt en indsTgeisetiT' r t £ £ j / 
Samsø Kommune om dette og andre forhold. Endelig stillingtagen til kommuneplan og I^A^, Å 

lokalplaner vil kunne ske, når regionplantillægget er vedtaget \ J < f 

Natur- og Miljøkontoret bemærker 
På baggrund af indsigelserne vedr. Kolby-møllernes placering i et kystnært, bakket 
landskab foreslås det, at denne placering udgår. Det foreslås også, at der af 
landskabelige årsager og af hensyn til nærheden til Besser Kirke ikke udpeges et nyt 
område ved Besser. Udskiftning af en enkeltstående mølle ved Brundby forekommer 
uheldigt set i lyset af ønsket om at samle møllerne i færrest mulige områder og set i 
forhold til sammenhængen med det lokale miljø. 

Endelig foreslås det, at der ikke gives mulighed for vindmøllehøjder på over 70 m, samt 
at der til redegørelsen tilføjes: "Derudover er det væsentligt for at opnå en harmonisk 
dimensioneret mølle, at rotordiameter og navhøjde tilnærmelsesvis har samme mål, jf. i 
øvrigt hidtidig praksis. 

I Direktionen indstiller, 
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at der vedtages et regionplantillæg, der omfatter 3 vindmølleområder, med i alt 13 
vindmøller: 
1. Tanderup med op til 4 møller 
2. Brundby Mark med op til 6 møller 
3. Permelille med op til 3 møller 

at forudsætningen om en totalhøjde på 70 m ikke ændres, og at redegørelsen til 
regionplantillægget tilføjes de ændringer, der fremgår af ovennævnte formulering vedr. 
rotordiameter og navhøjde. 
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