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Danmarks Vindmølleforenings bemærkninger til Kommuneplan 2017
for Næstved Kommune
Næstved Kommune har fremlagt forslag til Kommuneplan 2017 (KP17), 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://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/Kommuneplan2017.aspx - følgende bemærkninger til det fremlagte kommuneplanforslag:


Indledningsvis bemærker vi, at andelen af vedvarende energi i Næstved
kommune ifølge SparEnergi.dk er på beskedne 17 %.



Overordnet efterlyser Danmarks Vindmølleforening, at Næstved kommune i
KP17 udviser samme ansvarlige tilgang, som kom til udtryk i forordet til
Kommuneplantillæg nr. 9 (Vindmølleplanen):
Næstved Kommune ønsker at bidrage til en mere bæredygtig
energiforsyning i Danmark, og med sit forholdsvis store areal, føler vi
en forpligtelse til at finde de egnede placeringer, der måtte være til
opførelse af store vindmøller. Alt tyder på, at vindmøller skal spille en
stor rolle i forhold til at gøre Danmark mindre afhængigt af fossile
brændsler, og folketinget har i flere omgange besluttet, at en del af disse
møller skal stå på land.
I Næstved føler vi os ikke begrænsede af kun at skulle yde et bidrag
i forhold til vores areal eller befolkningstal. Vi vil derfor finde alle
velegnede placeringer uden at skele til, om vi har nået en bestemt andel
vedvarende energi i forhold til kommunens størrelse. Vi må acceptere, at
nogle kommuner har bedre mulighed for at finde egnede placeringer end
andre.
I de senere år er der på nationalt plan opstået en bevidsthed om, at hvis vi
skal have vindkraften til at yde et væsentligt bidrag i forhold til
klimaudfordringen, må visse andre interesser vægtes lidt lavere end
hidtil.
Store landskabelige, naturmæssige, rekreative eller kulturhistoriske
interesser er fortsat vigtige at tage hensyn til, og de mest interessante og
sårbare områder i den henseende skal fortsat friholdes. Men andre steder
må vi erkende, at natur- og nabointeresser må glide i baggrunden,
hvis vi skal løse den fælles udfordring.
Den fælles udfordring omkring begrænsning af klimaforandringer er som

bekendt ikke blevet mindre siden 2012 - tværtimod


Set i lyset af Næstved kommunes målsætning om, at 45 % af energien i
2035 skal komme fra vedvarende energi og set i lyset af ovenstående
ansvarlige udmelding, stiller Danmarks Vindmølleforening sig uforstående
overfor, at nuværende udpegede vindmølleområder Tågeskovgård, Nylands
Mose og Trælløse/Gelsted ikke videreføres i KP17.
Vi opfordrer til, at nævnte vindmøllerområder videreføres fra KP13 til KP17,
idet maks. højder for områderne hæves til 149,9 m. En eventuel kommende
støtteordning for vindmøller vil sandsynligvis blive baseret på udbud,
hvorfor det er afgørende, at plangrundlagets rammer ikke er begrænsende
for valg af mest effektive mølletype.



Udtagelsen af Tågeskovgård, Nylands Mose og Trælløse/Gelsted strider
klart mod nationale interesser jf. Oversigt over statslige interesser i
kommuneplanlægningen 2017.
Næstved kommune opfylder ikke kravet om, at Kommunerne skal redegøre
for beslutningen, hvis der reduceres i udpegningerne af arealer til opstilling
af vindmøller, der medfører en reduktion i kapaciteten. Planlovens § 11 a,
stk.1, nr. 5 samt 3.4.2. i Oversigt over statslige interesser i
kommuneplanlægningen 2017.



Af miljøvurderingen af forslaget til KP17 fremgår at
Bæredygtighedsvurderingen fremstår som overvejende neutral/svag positiv
med kun begrænset risiko for væsentlig indvirkning på miljøet i forbindelse
med de foreslåede ændringer i KP17.
Denne miljøvurdering holder ikke fagligt niveau. Udtagelse af tre
vindmølleområder med op til ni vindmøller er en klar negativ ændring.
Argumentationen om, at udpegning af områder ikke i sig selv er nogen
garanti for, at møllerne bliver opført, virker meget søgt: Udtagelse af
områder er en garanti for, at der ikke kommer vindmøller.



Danmarks Vindmølleforening finder, at udmeldingen om, at Byrådet vil
derfor vurdere, om der er kvaliteter i landskabet, der vil miste sine værdier,
hvis der opstilles vindmøller i nærheden er udtryk for en ganske kortsigtet
afvejning af interesser. Vindmøller påvirker eller ødelægger ikke kvaliteter i
et landskab – de påvirker oplevelsen af landskabet, men når vindmøllerne
ad åre fjernes, vil landskabet være som det var. Det samme kan ikke sige
om effekten af klimaændringer – disse er ikke reversible.



Det fremgår af kommuneplanforslaget, at der kun kan planlægges for,
opstilles og udskiftes vindmøller med en totalhøjde over 25 m inden for de
områder, der er udpeget til vindmølleområder.
Danmarks Vindmølleforening opfordrer til, at det indarbejdes i
kommuneplanforslagets redegørelse for vindmøller, at Byrådet er positiv
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.
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