Planlægning for
vindmøller
Den rigtige, fysiske placering af en vindmølle er afgørende for både møllens evne
til at producere elektricitet og for befolkningens accept af vindmøller som en del
af det danske landskab.

Hvem bestemmer, hvor der
kan opstilles vindmøller?
Vindmøller kan kun opstilles hvor det ikke
er i strid med gældende love og regler,
bl.a. plan-, naturbeskyttelses- og byggelovgivning, samt støj- og tilslutningsbekendtgørelserne.
Beslutninger om placering af vindmøller
på land tages af kommunerne.
Husstandsvindmøller er undtaget fra
kravet om forudgående planlægning.
På havet varetages opgaverne omkring
placering af vindmøller af staten, dvs. i
praksis af Energistyrelsen.
Se Faktablad P4 ”Vindmøller på havet”.
Alle vindmølleplaceringer søges indpasset
i forhold til de mange andre benyttelsesog beskyttelsesinteresser både på land og
til vands. På land sker denne indpasning
og afvejning som nævnt ved kommuneplanlægning, mens der til havs ikke er
nogen formelle krav om egentlig planlægning for placering af vindmøller.
De eksisterende udpegninger af lokaliteter til vindmøller på havet har dog
omfattet inddragelse andre interesser og
egentlige høringer af andre myndigheder
og af offentligheden.
Det forventes, at staten vil udarbejde en
egentlig ”havplan”, hvori der bl.a. vil blive
udpeget havområder til opstilling af vindmøller. Forslag til lov om maritim planlægning er således under udarbejdelse i
regeringen og forventes vedtaget i første
halvdel af 2016.

Statens rolle
Staten planlægger normalt ikke for
placering af vindmøller på land. Det gør
kommunerne. Men kommunernes planlægning overvåges løbende af staten, og
miljøministeren kan på statens vegne,
standse en aktuel kommuneplanlæg-

Fakta om
Vindenergi
Faktablad P2

ning, hvis den vurderes at være i strid
med de statslige interesser.
Miljøministeren udsender hvert fjerde år
en række udmeldinger til kommunerne
om, hvordan de forventes at varetage
de statslige interesser i forbindelse med
deres kommuneplanlægning. Udmeldingerne omfatter traditionelt en række
statslige mål for de enkelte planlægningstemaer (herunder for vindmølleplanlægningen). Altså beskrivelser af
hvilken national udvikling man gerne ser
understøttet i kommuneplanerne, samt
en række mere kontante krav til kommuneplanlægning. De statslige udmeldinger
om vindmølleplanlægningen tager et
naturligt afsæt i den statslige energipolitik
og sigter mod en realisering af de nationale, energipolitiske mål.

Statslige rammer
Siden 1999 har staten udstedt nærmere
regler for vindmølleplanlægningen
i ”Cirkulære om planlægning for og
landzonetilladelse til opstilling af vindmøller”. Vindmøllecirkulæret blev ved den
seneste revision i foråret 2014 ændret til
en bekendtgørelse (Bekendtgørelse om
planlægning for og tilladelse til opstilling
af vindmøller).
Vindmøllebekendtgørelsen fastlægger
blandt andet:
• Der tages ligeværdige hensyn til både
udnyttelsen af vindressourcer og til
nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier samt de jordbrugsmæssige interesser.
• Vindmøller (undtaget husstandsvindmøller) kan kun opstilles i områder
hertil udpeget i kommuneplanen, og
grupper af vindmøller skal opstilles i
»et i forhold til landskabet, let opfatteligt geometrisk mønster«.
• Vindmøller må ikke opstilles nærmere
nabobeboelse end 4 gange møllens
totalhøjde (afstanden fra vindmølletårnets fod til øverste vingespids,
når denne står højest). Ejeren af
vindmøllen er ikke nabo og må derfor
gerne selv bo inden for afstandskravet.

• Når der planlægges nye vindmøller
inden for en afstand af 28 gange de
nye eller de eksisterende vindmøllers totalhøjde, må den landskabelige
påvirkning fra de to vindmøllergrupper ikke være betænkelig (oplevelsen af at både de eksisterende og
de nye vindmøllerne står i ”let opfattelige, geometriske mønstre”).

Planprocessen
Ved kommunalreformen i 2007 overtog
kommunerne de tidligere amters
planlægningsopgaver efter planloven.
Kommuner blev dermed den offentlige
myndighed, der har ansvaret for afvejningen af benyttelses- og beskyttelsesinteresser i forhold til arealanvendelsen
i byerne og i det åbne land. Afvejningen
sker med udgangspunkt i planlovens
formålsparagraf.

Kommuneplanretningslinjer
Kommunen skal udarbejde retningslinjer
for udpegning af områder til opstilling af
vindmøller. Udpegningen kan ske efter
forslag fra kommunen selv, fra offentligheden,eller fra jordejere/projektudviklere.
Placeringen og afgrænsningen af disse
områder er som regel noget omtrentlig,
men tager dog hensyn til absolutte
begrænsninger såsom afstandskrav til
naboer, støjgrænser, kirkebyggelinjer,
strandbyggelinjer, fredede områder,
fredskove, fortidsminder, beskyttede
naturtyper og arter, veje, jernbaner og
lufthavne. Retningslinjerne skal være
udformet således at områdets/områdernes størrelse er tilpasset den/de
påtænke vindmøllegruppe(r).

Lokalplanrammer
Hvis udnyttelsen af et udpeget vindmølleområde kræver udarbejdelse af
lokalplanlægning, skal der også udarbejdes såkaldte rammebestemmelser
for området i kommuneplanen. Langt de
fleste vindmølleprojekter vil forudsætte
udarbejdelse af en lokalplan for vindmølleområdet.

Rammebestemmelserne skal som
minimum for hvert område fastlægge det
forventede maksimale antal møller samt
møllernes maksimale totalhøjde.

Lokalplaner og landzonetilladelser
En udnyttelse af et udpeget vindmølleområde vil som regel forudsætte
udarbejdelse af lokalplan for området.
En lokalplan for et vindmølleområde skal
indeholde bestemmelser om møllernes
præcise placering, antal, mindste og
største totalhøjde samt udseende.
Desuden fastlægges der ofte også
bestemmelser om adgangsveje, kranpladser og evt. teknikbygninger i lokalplanen.
Hvis et vindmølleprojekt kan karakteriseres som et mindre projekt, er
kommunen ikke forpligtet til at udarbejde
lokalplanlægning for projektet. Projektet
kan ”nøjes” med en landzonetilladelse.
Afgørende for, om et vindmølleprojekt
er lokalplanpligtigt, er hvorvidt projektet
vil medføre en væsentlig ændring af det
bestående miljø. Kommunen skal navnlig
lægge vægt på områdets eksisterende
karakter og på offentlighedens interesse
i at blive orienteret om projektet gennem
en planproces.

Borgerinddragelse
Et helt centralt element i den danske
planlov er kravet om inddragelse af
offentligheden i planlægningsprocessen.
Dette gælder derfor også, når der skal
planlægges for opstilling af vindmøller.
Ved udarbejdelse af kommuneplanlægning skal kommunen invitere borgere,
organisationer, virksomheder, andre
myndigheder etc. til at deltage i det

aktuelle planlægningsarbejde både før
og efter at der er fremsættes forslag til
den konkrete kommuneplanlægning.
Den inddragelse, der finder sted forud
for fremsættelsen af forslag til kommuneplanlægning, kaldes den ”forudgående
offentlighedsfase” eller ”ide-fasen”. Her
kan alle komme med gode ideer, ønsker,
bekymringer og bemærkninger i øvrigt
til det aktuelle planlægningsarbejde. På
dette tidspunkt er meget lidt lagt fast
endnu. Det er således på dette tidspunkt,
at de største muligheder for at få indflydelse på den efterfølgende planlægning
er til stede.
På baggrund af idéfasen udarbejder
kommunen et forslag til kommuneplanlægning. Dette forslag skal fremlægges
i offentligheden i 8 uger, så borgere,
virksomheder, interesseorganisationer
etc. kan komme med indsigelser mv. til
den foreslåede planlægning. Forslaget
sendes også til staten, så det kan vurderes
i forhold til landsplanlægningen og de
statslige interesser i øvrigt. Tilsvarende
offentlighed gælder for forslag til lokalplaner.

Planlovens formål
”Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de
samfundsmæssige interesser i
arealanvendelsen og medvirker til at
værne om landets natur og miljø, så
samfundsudviklingen kan ske på et
bæredygtigt grundlag i respekt for
menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet”.

Materiale, der udarbejdes som en del
af miljøvurderingsarbejdet, indgår som
vigtige elementer i inddragelsen af offentligheden i planlægningen.
På dette tidspunkt må man forvente,
at kommunen har besluttet, at det/
de foreslåede områder til opstillingen
af vindmøller vil kunne blive endeligt
tilladt til opstilling af vindmøller i et eller
andet omfang. Der er således primært
”omfanget” (antal møller, opstillingsmønstre, udformning etc.) der normalt reelt er
til diskussion.
For områder, som kommunen ud fra
øvrige planlægningsmæssige hensyn,
slet ikke finder egnede til vindmøller, bør
der dybest set ikke fremsættes forslag til
planlægning for. Det er unødigt spild af
kommunens og evt. bygherres ressourcer.

Miljøvurdering
Vindmølleprojekter er et af en lang række
bygge- og anlægsprojekter, som normalt
kun kan realiseres, hvis der som en del af
det nødvendige planlægningsarbejde,
gennemføres systematiserede og grundige vurderinger af projekternes forventede miljømæssige konsekvenser.
Kravet om denne systematiske miljøvurdering udspringer af fælles europæiske
regler; SMV-direktivet og VVM-direktivet.
VVM står for Vurdering af Virkninger på
Miljøet. VVM består i en vurdering af de
miljømæssige konsekvenser af et konkret
projekt. De danske regler herom findes
(bl.a.) i planloven (landvindmøller) og
VE-loven (havmøller) og hertil hørende
særlige bekendtgørelser.
Alle vindmølleprojekter er omfattet af
VVM-reglerne, og for alle projekter, der må

antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, skal der foreligge en VVM-redegørelse
og kommuneplanretningslinjer før der
kan gives tilladelse til etablering.
SMV står for Strategisk MiljøVurdering
og fungere som en slags ”overbygning”
til VVM-bestemmelserne. SMV består i
en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af en plan eller et program. De
danske regler om SMV findes i loven om
miljøvurdering.
Kommune- og lokalplanlægning for
vindmøller vil altid være omfattet af
reglerne om strategisk miljøvurdering.
Formålet med miljøvurdering er helt
overordnet, systematisk at få identificeret, belyst og inddraget de væsentlige
miljømæssige konsekvenser af at bruge
et bestemt område/areal til et bestemt
formål (f.eks. til opstilling af vindmøller)
og dermed skabe et godt grundlag for at
sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og
for at fremme en bæredygtig udvikling.

Vindmølleplanlægning
kan påklages
Flere af de beslutninger, kommunen
træffer under udarbejdelse af planlægning for vindmøller, kan påklages til
Natur- og Miljøklagenævnet. Kun de
såkaldt klageberettigede kan klage, dvs.
enhver med retlig interesse i forhold til
den aktuelle planlægning samt visse
landsdækkende organisation som f.eks.
Danmarks Naturfredningsforening.
Der kan kun klages over retlige forhold,
f.eks. om procedurerne for udarbejdelsen
af den pågældende planlægningen er
overholdt, om indholdet af planen og /
eller miljørapport og om VVM-redegørelse
lever op til kravene stillet efter lovgivningen. Man kan således ikke klage over
de skøn og afvejninger, kommunen har
lavet, eller over de konkrete aktiviteter
som planen vil give mulighed for.
Landzonetilladelser til opstilling af vindmøller kan påklages i deres helhed.
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Danmarks Vindmølleforenings konsulenter følger løbende med i udviklingen
inden for vindmølleplanområdet, f.eks.
konkret planlægning, afgørelser fra klagenævn og domstole, samt forskning på
området. Så kontakt endelig foreningen
hvis de har spørgsmål om vindmølleplanlægning. Vi vejleder gerne.
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