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Behov for revurdering af landvind-potentialet
Kære Lykke Friis og Karen Ellemann
Den seneste oversigt over kommunernes planlægning for nye vindmøller er fra
august 2010. Den viser, at der i de kommuner, som på dette tidspunkt havde
afsluttet planlægningen, var udlagt områder med mulighed for lokalplanlægning og
tilhørende miljøvurdering for vindmøller med en samlet effekt på over 1000MW.
I forbindelse med lokalplanlægningen opstår tit lokale diskussioner om den rigtige
placering af nye vindmøller. Da det ofte er vore medlemmer, der er involveret på
den
eller
anden
måde
bliver
både
Dansk
Landbrugsrådgivning
og
vindmølleforeningen inddraget som rådgivere.
I de kommende år skal der findes placeringer til endnu flere nye vindmøller på
land. De eksisterende 2.800 MW på land er i dag fordelt på ca. 4.700 vindmøller,
der i gennemsnit er 14 år gamle. Det betyder, at der i 2020 formentlig vil være
nedtaget mindst 1.000 MW af de nuværende 2.800 MW. Selv om alle de
placeringsmuligheder kommunerne nu har optaget i kommuneplanerne udnyttes
fuldt ud, svarer det kun til erstatningskapacitet for de møller, der vil være udtjente
i løbet af de næste 10 år. Den installerede effekt vil dog være fordelt på et langt
mindre antal møller.
De politiske meldinger efter fremlæggelsen af Klimakommissionens rapport viser, at
der synes at være enighed om, at det er biomasse og vindkraft, der skal trække
omlægningen til vedvarende energi i de nærmest kommende år. Indtil det bliver
billigere at producere med vindmøller på havet vil det være klog politik i første
omgang at udnytte alle gode placeringsmuligheder til nye vindmøller på land. Der
bliver derfor brug for en ny planlægningsrunde i forbindelse med den næste
kommuneplanrevision i 2013.
Det er vigtigt for Landbrug & Fødevarer og Danmarks Vindmølleforening, at de nye
vindmøller bliver placeret så klogt som muligt og at befolkningen bakker op om de
nye møller. Vi foreslår derfor, at det eksisterende planlægningsgrundlag - love,
vejledninger, anbefalinger m.v. - revurderes.
Planlægningen for vindmøller på land sker på grundlag af love og bekendtgørelser,
der baserer sig på anbefalingerne fra regeringens placeringsudvalg for vindmøller
på land. Udvalgets rapport er fra begyndelsen af 2007, men udvalget afsluttede
reelt arbejdet allerede i 2006. Grundlaget for udvalgets resultater var den
daværende udbygningssituation og de foregående års erfaringer.

Vi har i dag en helt anden klima- og energipolitisk dagsorden, hvor tidligere
prioriteringer og anbefalinger bør revurderes. Således er det eksempelvis ikke
retvisende og tilstrækkeligt, når Klimakommissionen i vurderingen af potentialet på
land de kommende år bruger et af det gamle planlægningsudvalgs 3 scenarier, der
alle blev udregnet med forudsætninger, der ikke nødvendigvis holder i dag.
I stedet for at nedsætte et nyt stort planlægningsudvalg, der som det
forrige arbejder over flere år, foreslår vi et mindre hurtigtarbejdende
udvalg nedsat og styret af By- og Landsskabsstyrelsen og Energistyrelsen
med deltagelse af repræsentanter for de primært involverede. Foruden
undertegnede - Landbrug & Fødevarer og Danmarks Vindmølleforening - vil det
være
naturligt
at
også
Kommunernes
Landsforening,
Danmarks
Naturfredningsforening og Vindmølleindustrien deltager.
Udvalget bør bl.a. vurdere gældende afstands- og støjkrav, prioriteringer i forhold
til naturinteresser og kystområder, placeringer ved veje, jernbaner og tekniske
landskaber, afstand til skove og placeringsmuligheder i eller ved visse
skovområder. Desuden bør der foretages en systematisk kortlægning og vurdering
af egnede ”tekniske landskaber”, militære øvelsesarealer og andre statslige
områder samt egnede landbrugsområder. Endvidere bør også muligheder for
fremtidige vindmølleplaceringer på arealer med ubeboede ejendomme og eventuelt
opkøb af spredt beboelse i egnede landskaber.
I det hele taget bør en række relevante forslag, der har været fremme de seneste
år tages op til vurdering af udvalget i lyset af en stærkere klima- og energipolitisk
dagsorden.
Landbrug & Fødevarer og Danmarks Vindmølleforening håber på en positiv
modtagelse af forslaget.
Vi går meget gerne ind i arbejdet med at forberede den bedst mulige planlægning
for de mest egnede placeringer til nye vindmøller.
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