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Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommu-
neplan 2009: Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå 
 
Til Aabenraa Kommunes Kommuneplan 2009 udstedes hermed kommuneplantillæg 
om udvidelse af vindmøllepark ved Bølå. 
 
Kommuneplantillægget supplerer Kommuneplan 2009 med følgende retningslinje og 
ramme for lokalplanlægningen: 
 
Retningslinjer for nærområdet 
Der fastlægges støjkonsekvensområder omkring vindmølleanlægget (vist på kortet 
nedenfor). Indenfor konsekvensområderne må der ikke ske udlæg af arealer og ænd-
ret anvendelse til miljøfølsom arealanvendelse eller gives landzonetilladelse til nye 
boliger indenfor de respektive konsekvensområder. 
 
Rammer for lokalplanlægning 
Der udlægges et nyt rammeområde 4.9.012.V til opstilling af vindmøller ved Bølå. For 
rammeområdet fastsættes følgende bestemmelser: 
 

a) Der kan opstilles højst otte vindmøller indenfor rammeområde 4.9.012.V. Om-
rådet skal forblive i landzone. 

b) Møllerne skal opstilles på en ret linje med ensartet indbyrdes afstand på mak-
simalt fem gange rotordiameteren. 

c) Møllerne må maksimalt have en totalhøjde på 100 meter, og forholdet mellem 
møllernes navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1 og 1:1,35. 

d) Møllerne skal være af samme type og størrelse, og de skal hver især have en 
installeret effekt på mindst 1,5 MW. 

 
Nedenstående kort angiver det areal som retningslinjen er gældende for samt ramme-
området. 
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Rammeområde 4.9.012.V - Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå. 

 
Kommuneplantillægget giver mulighed for, at Miljøcenter Odense kan give tilladelse til 
at etablere otte vindmøller på op til 100 meters højde på nærmere vilkår.  
 
Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVM-pligtige an-
læg i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om planlægning §§ 11g, 
h og i samt § 11 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). 
 
Miljøcenter Odense varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver og 
beføjelser for anlægget, fordi anlægget vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i 
en anden stat jf. bekendtgørelsens § 10. En eventuel senere ændring af tillægget for-
udsætter miljøcentrets accept. 
 
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget giver Miljøcenter Odense 
Wind1 A/S tilladelse at gennemføre projektet, som beskrevet i VVM-redegørelsen. 
Tilladelsen meddeles efter § 2, stk. 3, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 
2006. Tilladelsen vedlægges i kopi. 
 
Redegørelse for planprocessen 
Kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse er en forudsætning for at 
meddele tilladelse til Wind1 A/S til opstilling af otte vindmøller ved Bølå. 
 
Som en del af planprocessen har forslaget til kommuneplantillæg for udvidelse af 
vindmøllepark ved Bølå været i offentlig høring. Da høringsperioden udløb havde Mil-
jøcenter Odense modtaget en henvendelse fra de tyske myndigheder. 
 
De indkomne bemærkninger er behandlet i den sammenfattende redegørelse, som 
efterfølgende har været i høring hos Aabenraa Kommune. Redegørelsen er vedlagt i 
endelig form. 
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Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der foretaget en konsekvensvur-
dering i forhold til de omkringliggende internationale naturbeskyttelsesområder (Natu-
ra2000), hvoraf de nærmeste er EF-habitat- og fuglebeskyttelsesområderne ved Frøs-
lev Mose og Jardelunder Moor. Vindmøllerne vil kunne ses fra dele af de internationa-
le naturbeskyttelsesområder, men der vil ikke ske nogen direkte påvirkning. Herudover 
er mølleprojektet vurderet i forhold til arter opført på habitatdirektivets bilag IV. Det 
vurderes, at møllerne kan opstilles uden, at det er til skade for udpegningsgrundlaget 
for Natura2000 områderne eller for bilag IV-arter. 
 
Aabenraa Kommune har tilsluttet sig udstedelsen af kommuneplantillægget. 
 
De i høringsfasen indkomne bemærkninger og den efterfølgende høring af den sam-
menfattende redegørelse hos Aabenraa Kommune har ikke givet anledning til ændrin-
ger i forhold til det udsendte forslag til kommuneplantillæg for udvidelse af vindmølle-
parken ved Bølå. 
 
Klagevejledning  
Kommuneplantillægget kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig inte-
resse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som 
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bru-
gerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. Kommuneplantil-
lægget kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. 
 
Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted onsdag den 20. oktober i Lokal-Bladet 
Budstikken Aabenraa. 
 
Klagevejledning 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen – dvs. den 20. oktober 2010. Klager skal 
sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller 
som e-post til nkn@nkn.dk. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af 
en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen 
sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren 
får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på 
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for 
offentliggørelsen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Birgitte Hjerrild 
Geogaf 
 
 
Vedlagt: 
Kommuneplantillæg og sammenfattende redegørelse  
VVM-tilladelse 
 
Kopi af brevet er sendt til Wind1 A/S og dn@dn.dk 
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