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Kommunerne klarer vindmølleplanlægningen
På Danmarks Vindmølleforenings årsmøde var der ros til kommunerne
for seriøs vindmølleplanlægning, men stor forundring over nogle få
kommuner, som de seneste uger har opgivet eller udskudt deres
vindmølleplanlægning.

Mange kommuner er kommet godt i gang med ny planlægning for
vindmøller og kommunerne har allerede i første runde fundet halvdelen af
de pladser, der skal bruges frem mod 2020. Og for nylig har Regeringen
fremlagt en strategi for fremtidens forsyning med vedvarende energi, hvor
vindkraft på land spiller en central rolle.
”Det er nye og positive toner i den danske energipolitik, som vi hilser
velkommen, men desværre må vi også konstatere at en lille håndfuld
kommuner ikke vil tage et medansvar”, siger formand for Danmarks
Vindmølleforening, Kristian Jakobsen fra årsmødet i Vingsted centret.
”Nogle af kommunalpolitikerne er simpelthen blevet bange for en lille
gruppe godt organiserede vælgere, der fremfører stærkt usaglige
skræmmebilleder. Jeg tror at de skræmte kommunalpolitikere risikerer at
lægge sig ud med en meget større del af deres vælgerkorps, nemlig det
meget store, men ikke så højtråbende flertal som faktisk støtter vindkraften
og den grønne omstilling”.
”Det er simpelthen ikke troværdigt når enkelte kommuner den ene dag slår
sig op som klimakommune eller grøn kommune og den næste dag med
usaglige eller til lejligheden nyopfundne særregler aflyser seriøs
vindmølleplanlægning”, siger Kristian Jakobsen og tilføjer ”Det bliver dyrt
for elforbrugerne. Den allerbilligste strøm kommer i dag fra vindmøller på
land. Men de kan ikke alle sammen stå i nabokommunen”.
Ved Danmarks Vindmølleforenings årsmøde præsenterede Klima- og
Energiminister Lykke Friis regeringens energistrategi og årets vindmøllepris
gik til Ærø, som med stor lokal opbakning har gennemført et nyt vindmølleprojekt, der bidrager til øens selvforsyning med vedvarende energi.
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