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Højbjerg, den

2 8 OKT. 1999

Regionplantillæg om vindmøller på Samsø

Århus Amtsråd har vedtaget regionplantillæg nr. 4 til regionplan 1997, Vindmøller på Samsø.
Regionplantillægget er udarbejdet på baggrund af Samsøs udnævnelse til Vedvarende Energi 0 ,
hvilket betyder, at Samsø som et forsøgsprojekt skal omlægge sit nuværende energiforbrug til
vedvarende energi, der hovedsageligt skal komme fra vind. For at imødekomme intentionerne i
projektet har amtsrådet udpeget flere vindmølleområder på Samsø.
Der har været stor lokal interesse for projektet, hvilket især har vist sig i de 3 offentlighedsfaser,
der har været afholdt under udarbejdelsen af regionplantillægget, og den endelige vedtagelse er
bl.a. sket på baggrund af bemærkninger og idéer modtaget især fra borgere på Samsø.
./.

Vedlagte regionplantillæg om vindmøller på Samsø indeholder retningslinier og redegørelse fra
retningslinie 6.5 Vindmøller, Regionplan 1997, Århus Amt, med en tilføjelse til redegørelsen
vedr. vindmøller på Samsø. Derudover er korbilaget ændret, så det nu viser de 3 vindmølleområder med i alt 11 vindmøller fordelt med 3 i Tanderup, 3 i Permelille og 5 på Brundby Mark.
Ændringerne vedrørende Samsø indarbejdes i Regionplan 2001.
I håb om en positiv modtagelse af den vedtagne plan vil amtsrådet se frem til, at de nye møller,
som en væsentlig del af projekt Vedvarende Energi 0 , indtager deres plads på Samsø.
Klagevejledning
Amtsrådets afgørelse om at vedtage regionplantillægget endeligt kan for så vidt angår retslige
spørgsmål påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.
Eventuel klage skal indgives skriftligt inden for en frist af 4 uger fra offentliggørelsen og være
Naturklagenævnet i hænde senest den 17.11.99.
Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder
fra datoen for offentliggørelsen.
' Med venlig hilsen

)hannes Flensted-Jensen
Amtsborgmester
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Notat om indsigelser vedr.
Forslag til Regionplantillæg nr. 4 vindmøller på Samsø
Den 6. august 1999
Dette notat indeholder et kort resume af de modtagne skriftlige indsigelser og bemærkninger
til regionplanforslaget samt Natur- og Miljøkontorets bemærkninger og indstillinger, i forhold
til de enkelte grupperinger
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Generelt vedr. vindmøllernes størrelse, udseende og effekt

NEG Micon (8)
Vindmøllefirmaet NEG Micon undrer sig over, at Samsø Kommune i Kommuneplantillæg nr.
3 arbejder med en totalhøjde på 72 m og en navhøjde på 46 m, specielt i et landskab med små
dimensioner som på Samsø. Administrationspraksis i Århus Amt har siden '96 været en
totalhøjde på op til 70 meter.
Hvis grænsen for totalhøjden skal ændres, bør den sættes så højt at alle firmaer, der producerer 1 MW møller, kan opfylde betingelserne. Mener ikke at vindmøller i samme vindmølleområde skal være af samme fabrikat.
Annie ØHgaard Lauritsen & Arne Hejde Nielsen (14)
Gør opmærksom på at amtets forslag viser og omtaler møller på 750 kW, men der tegnes
allerede anparter i møller på 1 MW. Gør ligeledes opmærksom på at amtets alternativ 1 mht.
nettilslutning er en bedre løsning end alternativ 2.
Erik Verdoes, Samsø (19)
Foreslår en totalhøjde på 75 meter.
Anne K. Buur, Samsø (20)
Hvis der gives tilladelse til vindmøller på 1 MW bør antallet af vindmøller reduceres. Foreslår
12 stk. 1 MW møller opstillet ved Permelille, Tanderup og Brundby.
Knud Lund-Sørensen, Samsø (24)
Konsekvensen ved at øge møllernes effekt fra 750 KW til 1 MW må være at reducere
møllernes antal til 10 møller.
Inger og Erik Eriksen, Samsø (27)
Uklarhed om møllernes størrelse og effekt, 750 KW eller 1 MW. Hvis 1MW møller ønskes
antallet reduceret til 12 stk. Foreslår 3 vindmølleområder ved henholdsvis Tanderup, Brundby
og Permelille.
Anders D. Lassen, Mogens Mahler, Samsø (35)
Vigtigt at den nyeste teknologi kan anvendes, derfor 1MW møller på op til 72 meter der
muliggør en større produktion af el.

Bemærkninger
I regionplanforslaget omhandler både tekst og visualiseringer moller med en effekt på 750
kW og en totalhøjde på 70 meter. Uklarheden om maksimal højde er opstået på baggrund af
de udsendte kommune- og lokalplaner fra Samsø kommune, der tillader møller på op til 72
meter og dermed en effekt på l MW.
Hvis administrationspraksis i Århus Amt skal ændres, så der lillades møller med en effekt på
1 MW bør grænsen sættes så alle producenter af 1 MW møller kan sælge deres produkter. Det
vil sige at højdegrænsen skal sættes ved 75-80 meter.
En sådan ændring vil kræve nye visualiseringer og dermed en ny offentlighedsfase.
Det skal endvidere bemærkes at vindmøller på 72 m, har et uharmonisk størrelsesforhold
mellem vinger og mast.
Som grundregel skal navhøjde og rotordiameter have samme mål. 1 MW møllen på 72 m har
en væsentlig større rotordiameter end navhøjde, hvilket bevirker at møllen er tung og
uharmonisk at se på.
Under alle omstændigheder bør møller på Samsø ikke have en totalhøjde over 70 m. på grund
af landskabet og kystnærheden.
At der allerede på nuværende tidspunkt tegnes anparter i 1 MW møller, er sagen uvedkommende.
Indstilling
Natur- og Miljøkontoret indstiller at forudsætningen om en totalhøjde på 70 m ikke
ændres, og at der til redegørelsen tilføjes: " Derudover er det væsentligt for at opnå en
harmonisk dimensioneret mølle, at rotordiameter og navhøjde tilnærmelsesvis har samme
mål."
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Generelt vedr. antallet af vindmølleområder samt antallet af vindmøller i hvert område

Samsø Kommune, Kommunalbestyrelsen (5)
Kommunalbestyrelsen gør indsigelse imod forslagets alternativ 1.
Knud Lund-Sørensen, Samsø (24)
Mener det rent landskabeligt er forkert at sprede møllerne i mange områder og udtrykker
enighed i amtets alternativ 1, med 2 vindmølleområder. Konsekvensen ved at øge møllernes
effekt fra 750 KW til 1 MW må være at reducere møllernes antal til 10 møller. Forslår 4
møller ved Tanderup og 6 møller på Brundby Mark.
Inger og Erik Eriksen, Samsø (27)
Uklarhed om møllernes størrelse og effekt, 750 KW eller 1 MW. Hvis 1MW møller ønskes
antallet reduceret til 12 stk. Foreslår 3 vindmølleområder ved henholdsvis Tanderup, Brundby
og Permelille.
Asger Skovgaard-Hansen, Samsø (29)
Foreslår antallet af vindmølleområder begrænset til 3, og foreslår, som de bedst egnede,
områderne ved Brundby Mark, Permelille og Tanderup.

Lars Markussen, Samso (37)
Peger på Alternativ 1 i Amtets forslag, fremhæver det som en god idé. Imod alternativ 2
medmindre han selv kan blive medejer af møllerne. Bor tæt på området ved Permelille.

Bemærkninger
Udgangspunktet iflg. projekt Vedvarende Energi 0 er 15 stk. 750 kW møller, hvilket er det
antal møller der er forsøgt placeret på øen.
Regionplanforslaget giver med de 2 alternativer mulighed for 2, 3 eller 4 vindmølleområder.
Som udgangspunkt har det været et ønske at samle vindmøllerne i få områder, bl.a. for at
undgå en fornemmelse af at køre rundt på øen og se vindmøller alle vegne. Landskabet på
Samsø der er præget af små dimensioner, mange bakker og tætliggende landsbyer har gjort
det vanskeligt at finde egnede placeringsmuligheder, hvilket betyder at både antallet af møller
og vindmølleområder foreslås begrænset.
Indstilling
Efter omstændighederne anbefales 3 vindmølleområder, ved henholdsvis Tanderup,
Brundby Mark og Permelille, samt at antallet af vindmøller begrænses til 13 stk 750 kW
moller.
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Vindmølleområde 1 - Tanderup

Tove Kristiansen, (i alt 88 underskrifter), Samsø (30)
Påpeger mangler i Lokalplan nr. 33, Vindmølleområde på Tanderup Mark, Samsø. Mener
belysningen af projektet er mangelfuldt og at det bør udskydes til der bl.a. er klarhed over
støj konsekvenser og vindmøllestørrelser.
Brevet indeholder derudover en generel indsigelse imod vindmøller ved Tanderup, med i alt
88 underskrifter. Påpeger stedets landskabelig og naturmæssige værdi og gør opmærksom på
at møller vil forringe værdien på de omkringliggende huse

Bemærkninger.
Området ved Tanderup har siden 1987 været udpeget som vindmølleområde i regionplanerne.
P. t. står der opført 3 mindre møller.
4 møller på op til 70 m vil selvfølgelig være en større landskabsmæssig belastning af området,
hvilket imidlertid har været forudset i den hidtidige planlægning.
En evt. tættere placering på eksisterende beboelse (ca. 50 m) betyder ikke at støjniveauet
overskrider det tilladelige.
Indstilling
Ingen ændring af regionplanforslaget
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Vindmølleområde 2 - Brundby Mark

Jens Jacob Vohnsen, Samsø (31)

Gør indsigelse mod 10 møller på Brundby Mark. Som nabo til området foretrækkes kommunens forslag med 5 møller.
Samsø Energiselskab (10)
Gør indsigelse imod Amtets alternativ 1, med etablering af op til 10 vindmøller ved Brundby
Mark. Tror ikke der findes ejere og andelshavere til et projekt af dette omfang. Frygter for at
hele VVE 0 projektet ikke kan realiseres og for at øen dermed skal miste yderligere arbejdspladser. Foretrækker vindmøller opstillet i mindre grupper.
Erik Verdoes, Samsø (19)
Foreslår maksimalt 4 møller i hvert vindmølleområde og en totalhøjde på 75 meter. Imod 10
møller ved Brundby Mark og foreslår derfor at medtage området ved Sannholm, øst for
Tranebjerg, der var med i idéfasen.
Anne K. Buur, Samsø (20)
Hvis der gives tilladelse til vindmøller på 1 MW bør antallet af vindmøller reduceres. Imod et
område med 10 møller samt 2 vindmølleområder tæt ved Kolby. Foreslår 12 stk. 1 MW
møller opstillet ved Permelille, Tanderup og Brundby.
Jens Jacob Vohnsen, Samsø (31)
Gør indsigelse mod 10 møller på Brundby Mark. Som nabo til området foretrækkes kommunens forslag med 5 møller.
Anders D. Lassen, Mogens Mahler, Samsø (35)
Ønsker en spredning i flere områder, ikke en koncentration af 10 møller på Brundby Mark.
Anbefaler området ved Besser Kirke samt området ved Permelille. Vigtigt at den nyeste
teknologi kan anvendes, derfor 1MW møller på op til 72 meter der muliggør en større
produktion af el.
Knud Lund-Sørensen, Samsø (24)
Mener det rent landskabeligt er forkert at sprede møllerne i mange områder og udtrykker
enighed i amtets alternativ 1, med 2 vindmølleområder. Konsekvensen ved at øge møllernes
effekt fra 750 KW til 1 MW må være at reducere møllernes antal til 10 møller. Forslår 4
møller ved Tanderup og 6 møller på Brundby Mark.
Lars Markussen, Samsø (37)
Peger på Alternativ 1 i Amtets forslag, fremhæver det som en god idé. Imod alternativ 2
medmindre han selv kan blive medejer af møllerne. Bor tæt på området ved Permelille.

Bemærkninger
Det medgives at en koncentration af 10 møller på Brundby Mark er en stor lokal belastning,
og på grænsen af hvad et landskab med små dimensioner, som Samsøs, kan bære.
Indstilling.
Det indstilles at vindmollernes antal i området reduceres til maksimalt 6 stk 750 KW
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Vindmølleområde 3 - Permelille

Anders D. Lassen, Mogens Mahler, Samsø (35)
Ønsker en spredning i flere områder, ikke en koncentration af 10 møller på Brundby Mark.
Anbefaler området ved Besser Kirke samt området ved Permelille. Vigtigt at den nyeste
teknologi kan anvendes, derfor 1MW møller på op til 72 meter der muliggør en større
produktion af el.
Birgitte Rasmussen m.fl. (135 andre underskrivere), Samsø (17)
Gør indsigelse imod placering af vindmøller på begge sider af Kolby (Ved Kolby Kås og
Permelille). Kun ca 2 kilometers afstand mellem de 2 vindmølleområder. Området ved Kolby
Kås har landskabsmæssigt og kulturelt meget store værdier. Mener at beslutningsprocessen
har været svær gennemskuelig.

Bemærkninger
Det er vurderet at vindmølleområdet ved Permelille efter omstændighederne er egnet til
vindmøller, det er den korte afstand til vindmølleområderne ved Kolby Kås og Brundby Mark
der kan være etproblem. Flere vindmølleområder på den sydlige del af Samsø er en stor lokal
belastning, hvorfor det foreslås at antallet af møller i de enkelte områder reduceres til
henholdsvis 3 i Permelille og 6 på Brundby Mark.
Indstilling
Det indstilles at antallet af vindmøller i Permelille reduceres til 3 møller.
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Vindmølleområde 4 - Kolby Kås

Samsø Kommune, Kommunalbestyrelsen (5)
Kommunalbestyrelsen gør indsigelse imod forslagets alternativ 1, og fastholder sin beslutning
om placering af vindmøller vest for Besser kirke. Såfremt Besser placeringen er udelukket
tiltrædes amtets alternativ 2, hvor et område ved Kolby indgår i stedet for området ved Besser.
Annie Øllgaard Lauritsen & Arne Hejde Nielsen (14)
Gør indsigelse mod vindmøller placeret ved Kolby Kås. Landskabeligt er området ikke egnet
til store møller. Mener at områdets betegnelse "Kolby Kås" har været vildledende i offentlighedsfasen da møllerne ligger tættere på Kolby. Gør opmærksom på at amtets forslag viser og
omtaler møller på 750 kW; men der tegnes allerede anparter i møller på 1 MW. Gør ligeledes
opmærksom på at amtets alternativ 1 mht. nettilslutning er en bedre løsning end alternativ 2.
Birgitte Rasmussen m.fl. (135 andre underskrivere), Samsø (17)
Gør indsigelse mod placering af vindmøller på begge sider af Kolby (Ved Kolby Kås og
Permelille). Kun ca 2 kilometers afstand mellem de 2 vindmølleområder. Området ved Kolby
Kås har landskabsmæssigt og kulturelt meget store værdier. Mener at beslutningsprocessen
har været svær gennemskuelig.
Birgitte Rasmussen, Samsø (22)
Udbygger indsigelsen imod en placering af vindmøller ved Kolby, primært pga af landskab,

natur og den megen vildt i området. Henviser til at der er indsamlet 22 stemmer for vindmøller ved Besser mod 132 stemmer imod vindmøller ved Kolby Kås. Foreslår i stedet vindmøllerne placeret ved lossepladsen, Nørreskifte.
Søren Degn og Birgitte Rasmussen, Samsø (25)
Gør indsigelse mod placering af vindmøller ved Kolby. Har gjort meget for at forbedre
biotopen i området og er bange for at vindmøller bl.a. vil påvirke områdets mange trækfugle.
VEØ projektet må ikke ødelægge de sidste uspolerede naturområder på Samsø.
Vibeke Grønfeldt, Samsø (26)
Gør indsigelse imod placering af vindmøller ved Kolby. Argumenterer med at de 2 vindmølleområder ved henholdsvis Permelille og Kolby ligger for tæt på hinanden. Mener der er
uoverensstemmelse mellem tekst og kortmateriale i forslaget, hvilket virker forvirrende.
Uklarhed om møllernes størrelse og effekt, 750 KW eller 1 MW. Imod en eventuel overkapacitet. Mener ikke amtet har taget tilstrækkelige hensyn til at området er kystnært og derfor
mere sårbart, ikke mindst pga. de mange hatbakker og kæmpehøje der præger dette område.
Ønsker klagefristen udsat.
Poul og Linda Nielsen, m.fl., Samso (28)
Gør indsigelse mod placering af vindmøller ved Kolby. Påpeger at møller støjer og reflekterer
lys. Foreslår møllerne placeret på havet.
Rikke og Dirch Holm, Samsø (38)
Trækker deres indsigelse vedr. placering af vindmøller ved Kolby tilbage. (Underskriftsindsamling)

Bemærkninger
Kystnærheden samt de mange hatbakker og gravhøje langs kysten gør landskabet sårbart
overfor så store tekniske anlæg som der er tale om. 70 meter høje møller vil forvrænge
dimensionerne i det bakkede landskab. Kort afstand til området ved Permelille der er bedre
egnet som vindmølleområde.
Det skal i øvrigt bemærkes, at når der allerede nu tegnes anparter i 1 MW møller, så sker det
for udbydernes egen regning.
Indstilling
Natur- og miljøkontoret indstiller at området ved Kolby ikke medtages som vindmølleområde.
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Vindmølleområde ved Besser Kirke

Knud Møller, Samsø (33)
Gør som nærmeste nabo indsigelse mod placering af vindmøller ved Besser Kirke. Vigtigt at
bevare landskabelige værdier på Samsø og vil derfor gerne investere i havmøller.
Inger og Poul Rolbøl, Samsø (36)
Gør indsigelse mod placering af vindmøller ved Besser Kirke.

Samsø Kommune, Kommunalbestyrelsen (5)
Kommunalbestyrelsen gør indsigelse imod forslagets alternativ 1, og fastholder sin beslutning
om placering af vindmøller vest for Besser kirke. Såfremt Besser placeringen er udelukket
tiltrædes amtets alternativ 2, hvor et område ved Kolby indgår i stedet for området ved Besser.
Brdr. Stjerne K.S., (samt 2 andre firmaer) (9)
Anbefaler vindmøller ved Besser - Østerby. Frygter at den teknologiske udvikling går uden
om Besser Sogn.
Foreningen for bygnings- og Iandskabskultur på Samsø (11)
Foreningen mener det vil være ødelæggende at opføre vindmøller tæt på Besser kirke.
Opfordrer amtet til at fastholde sin indstilling.
Danmarks Naturfredningsforening (12)
Foreningen støtter Århus Amt i beslutningen om ikke at udpege et vindmølleområde ved
Besser Kirke. Argumenterne går på, at møllerne vil være meget dominerende for kirken,
landskabet er sårbart og der er dårlige vindforhold i området. Opfordrer amtet til at fastholde
sin indstilling.
Finn Kristensen (samt 21 andre underskrivere), Samsø (16)
Tilkendegiver som nærmeste naboer til vindmølleområdet ved Besser, at de ikke har indsigelser mod placeringen ved Besser.
Adam Kuhn-Nielsen, Samsø (21)
Med reference til det offentlige møde på Samsø fremsættes det synspunkt, at møller ved
Besser Kirke ikke vil påvirke en kirke samt dets omgivelser mere end de møller, der er
planlagt for ved Ørby og Kolby Kirke. Retter derudover kritik mod Danmarks Naturfredningsforening.
Knud Møller, Samsø (33)
Gør som nærmeste nabo indsigelse mod placering af vindmøller ved Besser Kirke. Vigtigt at
bevare landskabelige værdier på Samsø og vil derfor gerne investere i havmøller.
Inger Lise Nørgaard Nielsen, Samsø (34)
Gør som nærmeste nabo indsigelse mod placering af vindmøller ved Besser Kirke.
Anders D. Lassen, Mogens Mahler, Samsø (35)
Ønsker en spredning i flere områder, ikke en koncentration af 10 møller på Brundby Mark.
Anbefaler området ved Besser Kirke samt området ved Permelille. Vigtigt at den nyeste
teknologi kan anvendes, derfor 1 MW møller på op til 72 meter der muliggør en større
produktion af el

Bemærkninger
Området er ikke medtaget i regionplanforslaget, primært pga. nærheden til Besser Kirke. Men
kommunen har udtrykt ønske om at få området medtaget. Hvis området ønskes medtaget
kræver det en ny offentlighedsfase.

Indstilling
Ingen ændring af regionplanforslaget
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Vindmølleområde ved Sannholm

Erik Verdoes, Samsø (19)
Foreslår maksimalt 4 møller i hvert vindmølleområde og en totalhøjde på 75 meter. Imod 10
møller ved Brundby Mark og foreslår derfor at medtage området ved Sannholm, øst for
Tranebjerg, der var med i idéfasen.
Søren Bertel Jensen, Samso (23)
Foreslår et område ved Sannholm udpeget som vindmølleområde, og grupper på 3 møller
anføres som det ideelle.

Bemærkninger
Området er ikke medtaget i regionplanforslaget. Primært pga. nærheden til nyt byvækstområde ved Tranebjerg. Det kræver en ny offentlighedsfase hvis området skal medtages.
Indstilling
Ingen ændring af regionplanforslaget
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Andre

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Strukturdirektoratet (2)
Strukturdirektoratet har anmodet jordbrugskommissionen, Århus Amt, om en udtalelse.
Begge instanser er enige om at vindmøllerne af hensyn til dyrkningsjorden i højere grad bør
være placeret i skel eller dyrkningsgrænser - dette gælder især område 4 - Kolby Kås.
Mener at den nærmere fastlæggelse af vindmøllernes placering bør overlades til detailplanlægningen.
Forsvarets Bygningstjeneste (3)
Ingen bemærkninger til forslaget. Amnoder om at blive informeret om den videre planlægning
da møllerne evt. skal fremgå af søkortet over området.
Flådestation Frederikshavn (4)
Ingen bemærkninger til forslaget.
Rosenholm Kommune (6)
Ingen bemærkninger til forslaget
Landsforeningen Infralydens Fjender (13)
Foreningen gør opmærksom på infralyden der ikke tager hensyn til grænseværdier målt i
dB(A). Infralyden bevæger sig igennem alt.

lens Elliot Nyegaard (15)
Mener ikke at Samsø vil blive selvforsynende med elektricitet uanset hvor mange vindmøller
der opstilles.
Poul Dufresne, Samsø (32)
Gør indsigelse imod at den af ham ansøgte mølle ved Brundby ikke er medtaget i forslaget.
Mener at han tidligere er blevet stillet i udsigt at en udskiftning af møllen blev indarbejdet i
regionplanforslag/kommuneplanforslag. Vil forelægge sagen for Ombudsmanden og Tilsynsrådet hvis ikke udskiftningen indarbejdes i ovennævnte planer.

Bemærkninger
Udskiftning af enkeltmøller.
I redegørelsen er det formideret således: "Der foreligger hermed en helhedsplan for Samsø,
hvilket betyder at nye vindmøller - bortset fra husstandsmøller - kun kan opstilles i de
udpegede vindmølleområder ".
Poul Dufresne har ansøgt om udskiftning af en vindmølle på sin ejendom ved Brundby. Den
nuværende mølle er en 30 kW mølle, han ønsker i stedet en 750 kW mølle. Ansøgningen blev
behandlet i UMT november 1997, og det blev besluttet at meddele ham afslag, og der blev
henvist til at spørgsmålet kunne indgå i en samlet vindmolleplanlægning i kommunen.
Hverken kommune eller amt har imidlertid senere ladet udskiftningen indgå i planlægningsarbejdet. For Århus Amts vedkommende bl.a. begrundet i nærheden til Stubmøllen i Brundby,
samt ønsket om at samle store møller i vindmølleparker.
Strukturdirektoratet
Med hensyn til vindmøllernes placering i skel eller dyrkningsgrænser anser vi problemet i
forhold til den konkrete sag for begrænset. Den endelige placering overlades til detailplanlægningen.
Indstilling
Poul Dufresnes ejendom ligger ikke indenfor et af de vindmølleområder der nu er udpeget,
og under henvisning til ovenstående indstilles det, at af slaget fastholdes.

