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Vindmøller øst for Tvis, sydvest for Yllebjerg Bakkeø
Herning Kommune har i breve af 22. februar og 8. marts 2012 gjort indsigelse
i anledning af de af Holstebro Kommune fremlagte forslag til lokalplan og
kommuneplantillæg omhandlende 4 eller 6 vindmøller øst for Tvis.
I forbindelse med et møde den 10. maj 2012 med deltagelse af repræsentanter fra Herning og Holstebro Kommuner er det herefter aftalt, at Holstebro
Kommune fremsender følgende.
Til støtte for forståelsen medfølger oversigtskort 1:100.000, der viser afgrænsningen af det fredede areal (Yllebjerg-fredningen) og placeringen af de
vindmøller, der er opstillet nærmest det fredede areal, og beliggenheden af
de vindmøller, der er indeholdt i planforslagenes mest vidtgående alternativ
(6 møller).
Mølleplaceringer ifølge planforslagene er i fornødent omfang efter reglerne i
planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer belyst i det planog redegørelsesmateriale, der blev udsendt i forbindelse med den offentlige
fremlæggelse af planforslagene, herunder ved en belysning af visuelle påvirkninger af landskabsoplevelsen for person, der befinder sig på Yllebjerg.
Deri ligger, at Holstebro Byråd har fundet påvirkningerne acceptable. Der
henvises til Kommuneplantillæg 2009-07, alternative forslag, november 2011,
med ledsagende Miljørapport/VVM-redegørelse inkl. visualiseringsbilag.
I Overfredningsnævnets kendelse af 19. februar 1980 ses formålet med fredningen beskrevet således: " ...dels at bevare den i geologisk henseende karakteristiske bakkeø og give den en klarere fremtræden i landskabet, dels af
udsigtsmæssige grunde at give offentligheden adgang til bakkeøen." - De
relevante fredningsbestemmelser er følgende: "§ 1. Området skal bevares i
dets nuværende tilstand” (…) § 3. Det følger ligeledes af § 1, at der ikke må
foretages terrænændringer (...) eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.” I baggrunden for fredningen er nævnt ”(…) den landskabelige
skønhed. Fra Yllebjergs top har man en storslået udsigt over de flade hedesletter mod øst og Storåens slyngninger mod vest og nord.” Udsigten i ret-
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ning af de af Holstebro Kommunes planforslag omhandlede vindmøller nævnes ikke (eksplicit).
Det anses for uomtvisteligt, at fredningskendelsen alene hjemler offentlig regulering inden for det fredede areal til at sikre selve bakkeøens eksistens,
udsigten ved f.eks. at fjerne træer på selve bakkeøen og sikre befolkningen
adgang. Der står ikke noget om, at besøgende ikke må kunne se tekniske
anlæg i horisonten eller skal sikres en bestemt udsigt, hvilket også ville være
et umuligt krav at stille. Fredningen skulle i så fald have omfattet meget større
arealer.
Da der således ikke er tale om at afvige fra fredningsbestemmelserne eller
foreslå nye, har Holstebro Byråd ikke forelagt sag for fredningsnævnet. Var
fredningen ønsket udvidet til at omfatte så meget mere, at arealer omfattet af
de aktuelle planforslag kunne blive inddraget i fredningen, fremgår det ligeledes af naturbeskyttelsesloven (LBK nr 933 af 24/09/2009), hvem der er berettiget til at rejse fredningssag. Efter lovens § 31, stk. 3, kan en fredningssag
rejses af miljøministeren, kommunalbestyrelsen eller Danmarks Naturfredningsforening.
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