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Der er brug for, at der snarest sker en afklaring af, om Miljøministeriets
Vindmøllesekretariat – Rejseholdet- skal fortsætte virksomheden efter udgangen af
indeværende år.
Rejseholdets informationsindsats og assistance til kommunerne er aftalt og finansieret
gennem energiaftalerne i 2008 og 2012 og bevillingen udløber med udgangen af 2015.
Den fortsatte virksomhed skal vurderes i forbindelse med den aftalte evaluering af
energiaftalen i 2015. Vi har forstået, at det er usikkert, hvornår denne evaluering
finder sted. Hvis det på grund af valgåret først bliver sidst på året, vil det skade
arbejdet og kontinuiteten, og det kan blive vanskeligt at videreføre Rejseholdet. De
dygtige og erfarne medarbejdere vil være fristet til at søge væk, hvis det ikke i god tid
før årsskiftet afklares, om Vindmøllesekretariatet bliver nedlagt ved udgangen af året.
Vindmøllesekretariatet har siden etableringen for 7 år siden haft stor betydning ved
som rådgivere for kommunerne at understøtte en vindmølleplanlægning, der kan
medvirke til god borgerinddragelse og den for industrien og vindmølleejere så centrale
fortsatte planlægning for vindmøller på land.
Indsatsen er ved flere lejligheder evalueret og der har gennem hele perioden været
stor tilfredshed med assistancen i kommunerne. En undersøgelse fra december 2014
viser at 83 % af de relevante kommuner har brugt Rejseholdet siden 2012, og at 93 %
af disse kommuner har været meget tilfredse eller tilfredse med denne kontakt.
Kommunerne har i de kommende år stadig brug for Rejseholdets særlige viden og
kompetencer. Planlægningsprocessen for vindmøller på land er med de nye store
møller ikke blevet mindre kompliceret, og det er værdifuldt, at kommunerne kan
trække på Vindmøllesekretariatets erfaringer. Det gælder bl.a. ved tilrettelæggelsen af
den komplicerede borgerinddragelse. Rejseholdet bliver desuden i stigende grad brugt
til at deltage med oplæg ved borgermøder og ved møder med kommunernes politikere
i de relevante udvalg.
Den fælles statslige informationsportal Vindinfo.dk. er etableret i forbindelse med
Vindmøllesekretariatet, og her har Rejseholdet hidtil været en hovedkraft i udvikling
og vedligehold. Det er vigtigt for fortsat saglig information til borgerne om vindenergi
og vindmøller at denne fælles statslige informationsportal fastholdes og videreudvikles.
Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien opfordrer derfor til, at der skabes
grundlag for, at Vindmøllesekretariatets aktiviteter kan fortsætte frem til indgåelse af
den næste energiaftale, og at der allerede nu sikres en midlertidig forlængelse af
sekretariatets aktiviteter ind i 2016, så der bliver ro om Vindmøllesekretariatets
aktuelle arbejdssituation.
Med relativt små midler er der her opbygget en for kommunerne, industrien og
befolkningen værdifuld rådgivnings- og informationsaktivitet, som ikke bør falde væk.
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