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Angående kommunernes vindmølleplanlægning og ny planlagt
undersøgelse
Kære Pia Olsen Dyhr,
I forbindelse med samråd den 25. og den 28. juni i henholdsvis
Folketingets sundhedsudvalg og miljøudvalg blev det annonceret, at der vil
blive igangsat en undersøgelse af vindmøllestøj og helbred.
Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening tager beslutningen om
en sådan undersøgelse til efterretning. Vi noterer samtidig, at det fortsat er
de danske myndigheders opfattelse, at der ikke er begrundelse for at
antage en sammenhæng mellem vindmøller og direkte helbredseffekter på
mennesker. På samme måde har en række undersøgelser fra andre lande
afvist en sådan sammenhæng.
Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har den 1. juli benyttet
ministrenes udmeldinger om en undersøgelse til at skrive til samtlige
landets kommuner med en opfordring til at stoppe vindmølleplanlægningen.
Flere byrådsmedlemmer har via indlæg i forskellige lokale medier allerede
annonceret, at deres respektive kommuners planlægning bør stoppes.
Orientering til kommunerne hurtigst muligt
Vi så i 2011, at opstillingen af vindmøller i kommunerne i stort omfang stod
stille i afventning af den kommende revision af vindmøllebekendtgørelsen.
Erfaringen viser dermed, at der er en stor følsomhed over for politiske
udmeldinger og initiativer i de enkelte kommuner.
Vi finder det derfor meget uheldigt, at den første information til
kommunerne omkring denne undersøgelse kommer fra en forening, som
arbejder for at stoppe udbygningen med vindmøller på land.
Vi vil derfor opfordre Miljøministeren til hurtigst muligt at rette henvendelse
til kommunerne med en forklaring af den nye undersøgelse og baggrunden
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for den. Vi vil samtidig opfordre ministeren til at understrege overfor
kommunerne, at der stadig ikke er begrundelse for at antage en
sammenhæng mellem vindmøller og direkte helbredseffekter og dermed
heller ikke grundlag for at stoppe planlægningen og realiseringen af nye
projekter. Såfremt det er muligt, vil vi opfordre til, at denne udmelding til
kommunerne sker i fællesskab med de øvrige involverede ministre samt
KL.
Vi vil kraftigt opfordre ministeren til hurtigst muligt at afklare de
usikkerheder, som udmeldingen på samrådet har givet anledning til. Vi vil
samtidig anmode Miljøministeren om et møde snarest muligt efter
sommerferien.
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