
VINDMØLLEPLANLÆGNING 

Der er onsdag den 10. februar 1999 afholdt møde med ansøgere af vindmøller i de 
områder, der af kommunalbestyrelsen er udpeget til at indgå i kommuneplanforslaget 

Kl. 9.00 mødte de 4 ansøgere til vindmøller ved Kolby, Bent Degn, Karsten Christian
sen, Jørgen Willumsen og Lars Clausen. 
Der var i indkaldelsen lagt op t i l , at der kunne placeres 3 møller i Kolby., endvidere 
blev det oplyst, at amtets teknikere ikke ville kunne anbefale, at møllerne blev opstillet 
på højdedrag i om rådet. 
Mødet sluttede med, at der var enighed om at placere møllerne øst for det kuperede 
areal ved Kolby Kås, samt at alle 4 ansøgere skulle have mulighed for at opstille en 
mølle. 
Der blev som afslutningen i fællesskab udarbejdet et forslag til placering af de 4 møl
ler, som skal indgå i vindmølleplanlægningen. 
Kortmaterialet blev udleveret til ansøgerne ved mødets afslutning. 

Kl. 11.00 mødte Mogens Mahler som repræsentant for de 3 ansøgere ved Permelille. 
Der blev her hurtigt enighed om placeringen af møllerne, og der blev i fællesskab udar
bejdet et forslag til placering af møllerne, som skal indgå i vindmølleplanlægningen. 
Kortmaterialet blev udleveret til Mogens Mahler i 3 eksemplarer ved mødets afslut
ning. 

Kl. 11,45 mødte Einar Morten og Aage Madsen, mens Peter Villadsen udeblev uden 
afbud. 
Forlag til lokalplan nr. 33, Vindmølleområde ved Tanderup Mark blev her drøftet. 
Det blev refereret fra mødet med amtets tekniske udvalg, at Wilhelm Michelsen fra 
amtets tekniske forvaltning havde oplyst, at amtet nok kunne acceptere en total højde 
på op til 72 m. 
Der var enighed om at rette lokalplanens max. højde fra 70 m til 72 m. Aage Madsen 
var inde på, at den maksimale tårnhøjde (navhøjden) ligeledes burde ændres til f.eks. 
48 m. Forslagets højde på 46 m er ikke ændret med baggrund i kommunalbestyrelsens 
beslutning af 24.2 .1998, som fastsætter en max. højde på 46 m. 
Møllerne er placeret som vist på vindmøllelaugets ansøgning, men der var ønske om at 
ændre placeringen af møllerne til at være parallel med hegnet 
Der blev i fællesskab udarbejdet en ændret placering af møllerne, men en endelig pla
cering afhænger af telestyrelsens kommentarer til placering af den nordligste mølle 
tilhørende Aage Madsen, og forvaltningen skulle afvente tilbagemeldingen fra Aage 
Madsen. 

Kl. 13.00 mødte Jørgen Tranberg og Morten Øster Kristensen som repræsentant for 
ansøgerne på Brundby Mark/Nørreskifte, Kurt Kremmer Jensen var bortrejst og Jens 
Kremmer Jensen havde meldt afbud grundet sygdom. 
Ansøgerne mødte op med en placering af 5 møller på linie incl. en på Rasmus Bagers 
ejendom. Alternativt var møllerne placeret i 2 parallelle rækker med hhv. 3 og 2 møl
ler. 



Man blev her hurtigt enige om, at de 5 møller på række var den bedst mulige løsning, 
og da Rasmus Bager ikke var informeret om, at han var med i et forslag skulle Jørgen 
Tranberg kontakte Rasmus Bager, som så skulle indsende en byggeansøgning hurtigst 
muligt, såfremt han var indforstået. 
Der blev her udarbejdet et kort med placeringen af de 5 møller. 
Kortmaterialet blev udleveret til deltagerne i 5 eksemplarer ved mødets afslutning. 

Kl. 15.00 mødte vindmølleansøgerne Henning Madsen, Jens Øster Mikkelsen og Hol
ger Rasmussen. 
Man blev her enige om ikke at ændre på placeringen af de 3 møller, og der blev efter 
udarbejdet et kort med placeringen af møllerne, som skal fremsendes til de 3 ansøge
re. 

De her udarbejdede kort bliver fremsendt til amtet med ansøgning om zonetilladelser i 
henhold til Planlovens bestemmelser. 

Leif Nielsen/Peter Ibsen 


