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Vedr. supplerende svar vedr. Herning Kommunes indsigelse mod lokalplan
nr. 1077 - uht. sagsnr. 01.02.20P17-208-10 o.a.
Holstebro Kommune fremsendte den 4. juli 2012 et svar på Herning Kommunes indsigelse mod lokalplan nr. 1077. I svaret redegøres der for bl.a. lokalplanforslagets forhold til fredningen, men efter drøftelse med Herning Kommunes planafdeling fremsendes der hermed følgende supplering til det allerede fremsendte svar.
Vindmøller kan generelt være med til at udviske opfattelsen af terrænforskelle
i landskabet. Holstebro Kommune finder, at visualisering fra f.eks. fotostandpunkt 4 viser, at det kan være svært på afstand at skelne Yllebjerg Bakkeø fra
det omgivende landskab, uanset om der er opstillet vindmøller eller ikke. Holstebro Kommune konkluderer på baggrund af visualiseringer, at opstilling af
vindmøller ikke er i strid med et af fredningens formål om at give Yllebjerg
Bakkeø en klarere fremtræden i landskabet, som står skrevet i fredningsnævnets afgørelse af den 19. februar 1980.
Baggrunden for fredningen er: ”.. en storslået udsigt over de flade hedesletter
mod øst og Storåens slyngninger mod vest og nord”. Vindmøllerne er placeret
sydvest for Yllebjerg Bakkeø og Storåens slyngninger. Fra Yllebjerg Bakkeø
vil der være udsigt til vindmøllerne ved Tvis, og udsigten vil blive påvirket
markant og møllerne vil blive oplevet som markante i landskabet.
Fredningen af Yllebjerg Bakkeø er begrænset til at omfatte selve bakkeøen
og ikke de omgivende arealer. I fredningen nævnes udsigten mod sydvest
ikke eksplicit og endvidere løber Storåen foran vindmøllerne set fra Yllebjerg
Bakkeø. Holstebro Kommune vurderer derfor, at vindmøllerne ikke vil forhindre kig til Storåens slyngninger.
Alternativ A består af fire vindmøller og alternativ B består af seks vindmøller.
På visualiseringerne fra Yllebjerg Bakkeø fylder vindmøllerne i alternativerne
tilnærmelsesvis det samme i horisonten, hvilket gør, at der er mere afstand
mellem vindmøllerne i alternativ A og dermed bedre kig til landskabet fra Yllebjerg Bakkeø i forhold til alternativ B.
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Holstebro Kommune vurderer samlet set, at vindmøller ved Tvis ikke strider
imod formålet i fredningen med hensyn til at bevare bakkeøen og give befolkningen adgang hertil, da vindmølleprojektet ikke berører adgangsforhold til
bakkeøen, men møllerne vil påvirke landskabet omkring Yllebjerg Bakkeø
markant, hvilket efter Holstebro Kommunes opfattelse er en naturlig og acceptabel konsekvens, som følge af ønske om mere vindenergi i Danmark.

Med venlig hilsen

Søren Hemdorff
Afdelingschef
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