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Danmarks Vindmølleforenings bemærkninger til Kommuneplan 2017
for Egedal Kommune
Egedal Kommune har fremlagt forslag til Kommuneplan 2017, der burde danne
grundlag for udbygning og planlægning for vindmøller i kommunen de
kommende år.
Det er 32 år siden, at der sidst blev opsat vindmøller i Egedal kommune. Denne
tilbageholdenhed er ikke i overensstemmelse med borgernes ønsker: I en
meningsmåling foretaget 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.
Danmarks Vindmølleforening har – på baggrund af forslaget på
http://egedalkp.planweb.dk - følgende bemærkninger til det fremlagte
kommuneplanforslag:
•

Af kommuneplanforslaget fremgår, at Byrådet i Egedal vil bidrage til
indfrielse af de nationale målsætninger på energi- og klima området og
arbejde for at øge andelen af vedvarende energi produceret indenfor
kommunegrænsen. Det hænger slet ikke sammen med retningslinje 7.3.1:
Der kan ikke opstilles store vindmøller over 25 meter. Denne retningslinje
afskærer borgerne i Egedal kommune for at bidrage ved opsætning af
vindmøller.

•

Med vindmølleplanlægningsbekendtgørelsen blev det i december 2014
udtrykkeligt fastsat, at kommunerne ikke må fastsætte generelle
retningslinjer, der øger afstandskravet til nabobeboelse på mindst
4xtotalhøjden, ligesom der heller ikke må fastsættes generelle
bestemmelser om vindmøllers totalhøjde.

•

Kommuneplanforslaget redegør for, at der ikke er udpeget
vindmølleområder i kommuneplanen, idet det vurderes, at vindmøller kun
kan etableres ganske få steder, og generelt vil have store konsekvenser for
de landskabelige værdier.
Vindmøller har – afhængig af øjnene der ser – konsekvenser for den
visuelle opfattelse af landskabelige værdier. Nogle ser dem som
samfundsnyttig brugskunst i landskabet, og andre ser dem som
forstyrrende elementer. Uanset hvad påvirker vindmøller ikke landskabet:
Når vindmøllerne med åre er fjernet igen, efterlades landskabet uden
synlige spor efter møllerne. Det samme kan ikke siges om
klimaforandringer, der i den grad påvirker fauna og dyreliv, der ikke på
tilsvarende vis kan bringes tilbage til udgangspunktet.

•

Egedal Byråd besluttede 27-08-2014, at der ikke kan opsættes store
vindmøller i Egebjerg kommune. Dette er vel at mærke en politisk
beslutning. Forud for beslutningen viste en screening, at der er 10
potentielle vindmølleområder 1 i kommunen. Disse er alle i forskellig grad
omfattet af beskyttelsesinteresser for natur, landskab og kulturværdier,
men kommunens forvaltning gør opmærksom på, at kommunen har
kompetence til at fravige beskyttelsesinteresserne og dermed udpege en
række mulige lokaliteter til opstilling af vindmøller.
Danmarks Vindmølleforening opfordrer til, at Egedal kommune revurderer
sin prioritering af landskabelige værdier, der sker på bekostning af
potentielle muligheder for via plangrundlag for vindmøller at yde en indsats
i kampen mod klimaforandringer.

•

Egedal kommune har i den grad behov for at udnytte enhver mulighed for
opsætning af vindmøller, såfremt der er et reelt politisk ønske om at
bidrage til indfrielse af de nationale målsætninger på energi- og klima
området. Herunder er vist målsætningen for Egedal i forhold til
målsætningen for Danmark.

Denne endog ganske beskedne målsætning forudsatte bl.a. opstilling af 4-5
vindmøller med samlet effekt på 9,5 MW, der ville bidrage med halvdelen af
CO2 reduktion og halvdelen af forøgelse af dækning med vedvarende
energi.
Danmarks Vindmølleforening har ikke yderligere bemærkninger til
kommuneplanforslaget men står naturligvis til rådighed for en uddybning i
relation til høringssvaret.
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Af Fingerplan 2013 fremgår, at De grønne kiler skal derfor som udgangspunkt friholdes fra
vindmøller men også, at Der hvor de rekreative værdier i forvejen er udfordrede, kan der efter aftale
med staten laves en aftale om en undtagelse.

