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Redegørelse for lokalplanen



Redegørelse for
lokalplan 6.2 Hjardemål - Vindmøller i Hjardemål

Baggrund for lokalplanen

Ifølge Hanstholm kommunes Kommuneplan 1997-2009 tilskyndes til udskiftning af gamle
møller med nye, større møller. Udskiftningen er et led i kommunens bestræbelser på at
nå en dækningsprocent på 100, således at vindmøllerne i kommunen producerer lige så
meget strøm på årsbasis, som der aftages indenfor kommunegrænsen.

l forbindelse med arbejdet med Hanstholm Kommunes Kommuneplan 1997-2009 erdet
blevet klart, at kommunen kun rummer ganske få placeringsmuligheder for vindmøller.
Især større møller kan kun vanskeligt indplaceres i kommunens forholdsvis flade land-
skab, uden at virke dominerende.

Dertil kommer, at større møller ikke kan placeres i forhold til højderestriktionerne i forbin-
delse med Thisted Lufthavn, som berører store dele af kommunen.

Formålet med denne lokalplan er på den baggrund at sikre plangrundlaget for placering af
6 stk. vindmøller nordøst for Hjardemål. Se kortbilag 1 og 2. Denne lokalplan er oprindelig
udarbejdet af en vindmøllekonsulent på foranledning af de berørte lodsejere. Senere har
teknisk forvaltning deltaget i udarbejdelsen af et revideret forslag, som ligger til grund for
den endelige lokalplan.

Det reviderede forslag til lokalplan er udarbejdet for at muliggøre opstilling af vindmøller,
som holder sig inden for regionplanens bestemmelser om max. navhøjde på 50 meter.
Hanstholm Kommunes vindmøllepolitik er i den forbindelse blevet ændret fra før at satse
på få (ca. 10-12), men meget store møller, til nu at satse på lidt flere (ca. 20-22) mellem-
store møller. Det er dermed hensigten, at få de nødvendige tilladelser til opstilling af møl-
lerne i 1999, således at møllerne bliver omfattet af de overgangsbestemmelser, der er
vedtaget af Folketinget i foråret -99.

Lokalplanforslaget er efter offentlighedsfasen blevet ændret, således at et område syd for
Hjardemål med 4 møller er udgået af planen, samtidig med at området nordøst for Hjar-
demål er blevet reduceret fra 9 til 6 møller som følge af en indsigelse fra Aalborg
Stiftsøvrighed.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet nord for Hjardemål er fremkommet som alternativ ti'l det oprindelige
område syd for byen, da der i det nye område vil være væsentlig færre gener i forhold til
naboer o.s.v. Området kan indeholde 6 møller med vejadgang fra Klitvejen. Området
omfatter kun de 6 mølleplaceringer med tilhørende vejadgang og ikke de tilstødende land-
brugsarealer. Områdets status er landzone, hvilket opretholdes efter lokalplanens endeli-
ge godkendelse.



Vindmøllernes fundamenter vil primært befinde sig underjordniveau, således at dertil sta-
dighed kan dyrkes på jorden. Herved vil der kun ske minimal forringelse af de dyrknings-
bare arealer.

Lokalplanens indhold

Formålet med denne lokalplan er at sikre plangrundlaget, der muliggør opstilling af 6 stk.
ca. 1 MW vindmøller med max. navhøjde på 50 meter. Samtidig indeholder planen
bestemmelser for møllernes placering, størrelse og udseende.

Lokalplanens forhold til anden planlægning

Lokalplanen forholder sig til Kommuneplan for Hanstholm Kommune 1997-2009. Den
endelige godkendelse af kommuneplanen er af flere årsager blevet forsinket. Kommunal-
bestyrelsen besluttede i begyndelsen af 1999 at ændre kommunens planlægning på møl-
leområdet. Kommunen valgte at gennemføre en planlægning af møller med en navhøjde
på max. 50 meter, idet kommunen vurderede, at det ikke kunne nåes at gennemføre regi-
onplantillæg for møller med navhøjde over 50 meter inden 1. januar 2000. l løbet af som-
meren 1999 blev der opnået enighed med Miljøministeren om andre dele af kommune-
planforslaget og d. 7. oktober blev forslaget godkendt af Kommunalbestyrelsen. Der op-
stod imidlertid uklarhed om, hvorvidt Hanstholm Kommune havde fulgt amtets indsigelse
på mølleområdet og denne uklarhed resulterede i, at Hanstholm Kommune foretog en
justering af kommuneplanen med efterfølgende fornyet godkendelse den 21. og den 28.
december 1999, forud for endelig vedtagelse af denne lokalplan.

Lokalplanen forholder sig desuden til regionplanen for Viborg Amt. De på mødet d. 7.
oktober 1999 og 21. samt 28. december 1999 godkendte kommuneplanforslag f.s.v.
angår vindmølleområdet omfattet af denne lokalplan, er baseret konkrete ansøgninger om
mølleopstillinger på de seks i denne lokalplan viste placeringer. Ansøgningen er modtaget
af Hanstholm Kommune d. 12. januar 1999 og udvalgsbehandlet d. 20. januar 1999.
Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes lokalplanforslag på baggrund af ansøgnin-
gerne og at der hurtigst muligt skulle afholdes møde med amtets Teknik- og miljøudvalg
for at forklare om kommunens fremtidige vindmølleplanlægning. Mødet blev - p.g.a. flere
aflysninger - først afholdt i maj 1999 i Vigsø og på det tidspunkt var lokalplanforslaget ble-
vet godkendt af Kommunalbestyrelsen.
Dermed har Hanstholm Kommune overfor Viborg Amt dokumenteret, at det fornødne
plangrundlag samt ansøgningerne var til stede på et så tidligt tidspunkt, at projektet ikke
var omfattet af VVM-reglerne jf. Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999.

Denne lokalplan tildeles bonusvirkning jf. Planlovens § 15, stk. 4, hvilket vil sige, at Hanst-
holm Kommune kan meddele byggetilladelse til mølleopstilling i henhold til planens
bestemmelser.



Tilladelse fra andre myndigheder

Lokalplanen skal godkendes af Viborg amtsråd. Byggeprojektet kræver miljøgodkendelse,
herunder accept fra amtet i henhold til bkg. nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller,
samt byggetilladelse, der meddeles af Hanstholm Kommune. Planen forudsættes at over-
holde de godkendte højdebestemmelser for området omkring Thisted Lufthavn.

Dispensationer

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokal-
planens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændre den særlige karakter af
det område, der søges skabt gennem lokalplanen.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af
ny lokalplan.

Klagevejledning

Klager over kommunalbestyrelsens afgørelser i forbindelse med denne lokalplan behand-
les efter reglerne i Lov om Planlægning. Retslige spørgsmål kan påklages til Naturklage-
nævnet, hvis afgørelse er endelig.



Lokalplanens bestemmelser



Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 6.2 Hjardemål - Vindmøller i Hjardemål
l henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997) fremlægges
hermed følgende bestemmelser for det i §2 nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål

1.1
Det er lokalplanens formål at sikre mulighed for at opstille ialt 6 stk. ca. 1 MW møller
nordøst for Hjardemål.

1.2
Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkning.

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er
omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeli-
ge plan.
Der gælder efter Lov om planlægning §17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyg-
gelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene
kan fortsættes som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst i et
år efter forslagets offentliggørelse.

1.3
Lokalplanens retsvirkninger.

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må
ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning §18, kun udstykkes,
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalpla-
nen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i pla-
nen.
Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokal-
planens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændre den særlige karakter af
det område, der søges skabt eller fastholdt via lokalplanen.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af
en ny lokalplan.

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus

2.1
Lokalplanens områder afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og 2. Planen

8



omfatter del af matrikelnumrene 3 e, 7 a, 9 g, 12, 15 a, 21 c og 29 b, Hjardemål By, Hjar-
demål, samt alle grunde, der udstykkes indenfor området efter 1.7.1999.

2.2
Lokalplanområderne er beliggende i landzone, og denne status opretholdes efter lokalpla-
nens endelige godkendelse.

§ 3 Lokalplanområdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet kan anvendes til opstilling af 6 stk. ca. 1 MW vindmøller samt dertil
hørende tekniske anlæg og adgangsvej til området.

3.2
Der må placeres møller med maksimal navhøjde på 50 meter indenfor området.

3.3
Der kan ikke i henhold til denne lokalplan opføres nogen form for erhvervsbyggeri inden-
for de dele af lokalplanens område, der ligger tættere end 50 meter fra hver mølle. Det
kan dog tillades, at arealerne indtil 20 meter møllerne anvendes til udendørs oplagsplads
o. lig.

3.4
Der foretages ikke i denne lokalplan vurdering af mulig støjafskærmning i forhold til nær-
meste støjfølsomme arealanvendelse - Hjardemål by - bl.a. p.g.a. den forholdsvis store
afstand mellem byen og mølleområdet (mindst 800 meter).

§ 4 Udstykninger

4.1
Lokalplanområdet kan ikke uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse
udstykkes.

4.2
Udstykning / arealoverførsel, der ikke sker som led i landbrugets strukturudvikling, kræver
tilladelse fra Jordbrugskommissionen.

§ 5 Vejforhold

5.1
Vejadgang til mølleområderne kan ske fra Klitvejen ad eksisterende grusvej, som det er
vist på kortbilag 2.

5.2
Der skal ikke etableres stier eller p-pladser indenfor området.



§ 6 Ledningsanlæg

6.1
Området tilsluttes ikke offentlig kloak.

6.2
Vandforsyning i lokalplanområdet varetages af Ellidsbøl Vandværk efter gældende regler.

6.3
Elforsyning etableres fra Nordthy Strømforsyning efter gældende regler.

6.4
Der er ikke bestemmelser om varmeforsyningsforhold.

§ 7 Møllernes størrelse og placering

7.1
Bebyggelsesprocenten for området er ikke fastlagt.

7.2
Indenfor området må der placeres 6 stk. ca. 1 MW vindmøller, der i størrelse og udseen-
de er ens. Vindmøllerne skal opstilles på række og der skal være ens afstand mellem
møllerne, ligesom møllernes sokkelkote skal være ens eller jævnt stigende. Den østligste
mølle (mølle 1) står på matr. nr. 12, mølle 2, 3 og 4 står på matr. nr. 15 a, mølle 5 står på
matr. nr. 9 g og mølle 6 står på matr. nr. 7 a alle Hjardemål By, Hjardemål.
Møllernes navhøjde må ikke overstige 50 m og vingespids i topstilling må ikke overstige
en højde af 75 m.

7.3
Møllerne placeres efter den retningsgivende plan gengivet på kortbilag 2-3a. Møllerne pla-
ceres på landbrugsjord langs eksisterende grusvej og markskel. Møllerne skal opstilles i
en ubrudt række, således at mølleområdet til enhver tid fremstår harmonisk.

7.4
Møllerne må ikke placeres så nær boligbebyggelse eller udendørs opholdsarealer i forbin-
delse med boliger så de vejledende retningslinier for støj fra vindmøller ikke kan overhol-
des. Møllerne må ikke placeres nærmere beboelsesbygninger end 300 m og ikke nærme-
re end 100 m fra offentlige veje og højspøndingsledninger. Der henvises til kortbilag 3a og
3b om støjberegning.

7.5
Vindmøller, som ikke har været i drift i et år kan - af kommunalbestyrelsen - kræves fjer-
net for mølleejerens regning.

7.6
Ved elproduktionens totale ophør skal området retableres til det oprindelige formål betalt
af mølleejeren.
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7.7
Møllerne skal senest være fjernet d. 1.1.2030, med mindre kommunalbestyrelsen eller
den til den tid kompetente myndighed beslutter noget andet.

§ 8 Møllernes ydre fremtræden

8.1
Møllerne i lokalplanområderne skal være ens.

8.2
Møllevingernes omdrejningsretning skal være i retning med uret set fra vindsiden.

8.3
Mølletårnene skal være hvid-/gråmalede rørkonstruktioner.

8.4
Møllerne skal vedligeholdes med maling, således at området får et passende ordentligt
udseende.

§ 9 Ubebyggede arealer

9.1
Ubebyggede arealer omkring møllerne kan beplantes, men der bør af hensyn til bl.a. den
landbrugsmæssige drift af arealerne, kun anvendes et absolut minimum af areal til møller-
nes fundament og til vejadgang.

§ 10 Fjernelse af møller

11.1
Efter elproduktionens totale ophør, skal såvel møller som fundamenter indenfor denne
lokalplans område fjernes for mølleejerens egen regning.
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Vedtagelsespåtegning

Hanstholm kommunalbestyrelse har på mødet d. 28.12. 1999 vedtaget at godkende
lokalplan 6.2 Hjardemål - Vindmøller i Hjardemål endelig.

Hanstholm kommunalbestyrelse
d. 28. 12. 1999

Aase Jensen
Borgmester

John Turka
Kommunaldirektør

12



Bilagsmateriale



Bilag 1 - Oversigtskort
1:50.000
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Bilag 3a - Støjberegning
1:15.000

S/e

Kort: Hjardemål 1117 II SØ, Udskriftsmålestok 1:15.000, Kortcentrum UTM 32 Øst: 489.175 Nord: 6.324.195
Ile # Støjfølsomt område

Højde over havet: 0,0 m
3 —— 40 dB —— 45 dB 50 dB —— 55 dB

Lokalplan 6.2 Hjardemål - Vindmøller i Hjardemål



Bilag 3b - Støjberegningsdata

DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING.

Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 91" fra
Miljøstyrelsen.

Det tilladelige støjniveau ved nærmeste udendørs opholdsareal, f.eks.
en terasse, er 45 dB i landområder og 40 dB i tættere befolkede
områder, begge ved en vindhastighed på 8 m/s.Hvis én mølle har
rentoner i støjemissionen, reduceres det tilladelige støjniveau med 5
dB.

Møller
UTM zone: 32 Mølle type

Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Kilde Aktuel Fabrikat

[mj
1 490.069 6.323.898 10 Us
2 489.964 6.323.998 11 Us
3 489.859 6.324.099 7 Us
4 489.753 6.324.199 5 Us
5 489.648 6.324.300 5 Us

«r Ja
»er Ja
er Ja
er Ja
>er Ja

6 489.543 6.324.401 5 User Ja

Beregningsresultater

Lydniveau
Støjfølsomt område
Nr Navn

NEG MICON
NEG MICON
NEG MICON
NEG MICON
NEG MICON
NEG MICON

UTM zone: 32
Øst Nord

- - . v y,""-;--"- _ ._ v- / u ". '

. '-"v^'A;^ • . '

"'ofe> "^'Y--''\-.,- ;i ''

/ '-^:'^.;:;VV^^ - " ' " • • -

Hjardemah'A *^ v~>^

Målestok 1:25.000
A Ny mølle <? Støjfølsomt område

Støjdata
Type Effekt Oiam. Højde Kilde/dato

NM900
NM900
NM900
NM900
NM900
NM900

[kW]
900/
900/
900/
900/
900/
900/

[m]
0 52,0
0 52.0
0 52.0
0 52.0
0 52.0
0 52.0

Krav
Z Støj

[m] (dB(A)J
A Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m
B Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m
C Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m
D Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m
E Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m
F Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m
G Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m
H Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m
l Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m

! J Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m
K Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m
L Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m
M Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m
N Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m
0 Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m
P Støjfølsomt punkt: 45 dB Afst: 200 m

Afstande (m)
Mølle

S F O 1 2 3 4 5 6
A 1564 1438 1317 1201 1092 993
B 1580 1470 1366 1272 1187 1115
C 1502 1394 1293 1202 1122 1056

Mølle
SFO 1 2 3 4 5 6

D 1408 1301 1203 1115 1040 981
E 1222 1117 1021 939 873 828
F 1073 993 929 884 861 863
G 1058 1054 1070 1105 1157 1225
H 1236 1301 1379 1466 1563 1666
l 1237 1311 1396 1491 1593 1702
J 1339 1421 1513 1612 1718 1830
K 1367 1453 1548 1650 1759 1872
L 1393 1536 1679 1823 1966 2111
M 1391 1378 1380 1397 1428 1474
N 1628 1522 1423 1332 1252 1184
O 2160 2016 1872 1729 1586 1443
P 1545 1480 1427 1388 1363 1353

488.556
488.494
488.570
488.663
488.848
489.010
489.268
489.642
489.727
489.790
489.833
491.250
490.875
489.931
488.317
490.466

-

6.324.295
6.324.024
6.323.991
6.323.967
6.323.951
6.323.722
6.323.207
6.322.737
6.322.709
6.322.588
6.322.551
6.323.159
6.325.031
6.325.520
6.325.160
6.325.391

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45,0
45.0
45.0
45.0
45.0
45,0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45,0
45.0
45.0
45.0

Afstand
(m]

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

(m]
49.0
49,0
49,0
49,0
49,0
49,0

NEG Micon 26-1
NEG Micon 26-1
NEG Micon 26-1
NEG Micon 26-1
NEG Micon 26-1
NEG Micon 26-1

-98
-98
-98
-98
-98
-98

"N •... ' " ' ••'- -•:'

6JL . ' "

.' A- . "

Å"

LwA.ref Rentoner Oktav
data

[dB<A)l
101.0
101.0
101.0
101.0
101.0
101.0

Nej Nej
Nej Nej
Nej Nej
Nej Nej
Nej Nej
Nej Nej

Lydniveau Krav overholdt ?
Beregnet Støj Afstand Begge
[dB(A)]

33,1 Ja
32.1 Ja
32.9 Ja
33.9 Ja
36.2 Ja
36,8 Ja
34.4 Ja
30,8 Ja
30,6 Ja
29.4 Ja
29.0 Ja
27.9 Ja
30,8 Ja
31.3 Ja
27.4 Ja
30,6 Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

fc
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