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Danmarks Vindmølleforenings bemærkninger til Kommuneplan 2017
for Haderslev Kommune
Haderslev Kommune har fremlagt forslag til Kommuneplan 2017, som blandt
andet vil danne grundlag for udbygning og planlægning for vindmøller i
kommunen de kommende år.
Danmarks Vindmølleforening har – på baggrund af forslaget på
http://kommuneplan2017.haderslev.dk/ - følgende bemærkninger til det
fremlagte kommuneplanforslag:


Indledningsvis bemærker vi, at det er 15 år siden, at der sidst blev opsat
større vindmøller i Haderslev kommune. Endvidere at VE andelen i
Haderslev kommune ifølge SparEnergi.dk er på beskedne 12 %.



Danmarks Vindmølleforening bifalder, at Haderslev kommune sammen med
øvrige kommuner i Trekantområdet vil bidrage til, at de nationale mål om
vedvarende energi nås. I den sammenhæng er det evident, at moderne
vindmøller virkelig batter noget, samtidig med at de - ifølge Energistyrelsen
- er billigste vej til produktion af elektricitet.



Vedtagelse af plangrundlag for etablering af en vindmøllepark indenfor
rammeområde 12.40.TA.02 ved Kastrup Enge er naturligvis helt afgørende
for, hvorvidt Haderslev kommune bidrager til, at de nationale mål om
vedvarende energi nås.
I relation til den igangværende planlægning for 39 møller ved Kastrup Enge
bemærker vi, at
o Forvaltningen har med Indsigelsesnotat af 23. marts 2017 leveret et
solidt arbejde, der sagligt og fagligt forholder sig til diverse myter om
vindmøller herunder myter om helbredsmæssige virkninger af
naboskab.
o Til trods for heftig aktivitet fra nogle få ihærdige vindmølle
modstandere, er der under 4 % af stemmeberettigede borgere i
Haderslev kommune, der har protesteret imod vindmøller ved Kastrup
Enge. Generelt gælder, at flertallet af borgere er indforstået med
nødvendigheden af at producere vedvarende energi ved brug af
vindmøller: I en meningsmåling foretaget maj 2017 af analysebureauet
Wilke for EnergiWatch svarer næsten 60 pct. af de adspurgte, at de er
"helt enige" eller "enige" i, at der gerne må installeres flere vindmøller i
den kommune, de bor i.

o

Følgende to positive tilkendegivelser fra Indsigelsesnotatet udtrykker
på fineste vis, hvorfor der bør etableres vindmøller ved Kastrup Enge:
Vedvarende energi er vigtig for hele verden. Vi har brug for den, og det
skal gøres så færrest muligt generes af den. Grundet den spredte
beboelse i området kan møllerne næsten ikke placeres et bedre sted.
Det er sympatisk at andre end lodsejerene kan komme med i
ejerkredsen.
Udtaler sig på vegne af Haderslev Stift. Den samfundsmæssige
interesse i at producere bæredygtig energi overskygger hensynet til et
relativt set uforstyrret landskab. Anerkender konklusionen i
landskabsanalysen vedr. det uforstyrrede landskab – landskabets skala
og robusthed gør projektet foreneligt med den landskabelige
udpegning. Vindmøllerne vil over tid forsvinde.



Danmarks Vindmølleforening opfordrer til, at det indarbejdes i
kommuneplanforslagets redegørelse for vindmøller, at Byrådet er positivt
overfor at udarbejde tillæg til kommuneplanen, såfremt der fremkommer
ønsker om vindmølle projekter i ikke udlagte områder, og disse ønsker ikke
strider mod beskyttelsesinteresser eller er i konflikt med øvrige udlagte
vindmølle områder. Denne fleksible tilgang åbner mulighed for, at
vindmøller kan benyttes som et instrument ved sanering af boliger og ved
udvikling af lokalområder.

Danmarks Vindmølleforening har ikke yderligere bemærkninger til
kommuneplanforslaget men står naturligvis til rådighed for en uddybning i
relation til høringssvaret.
Med venlig hilsen

Jens Peter Hansen
Energipolitisk senioranalytiker
Danmarks Vindmølleforening
+45 24 48 16 04 / +45 87 33 14 34
jh@dkvind.dk

