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Der er behov for en af vindkraftorganisationerne og energibranchen uafhængig
offentlig informationsindsats om den vindkraftudbygning, der er nødvendig
for at omstille fra fossile brændsler til vedvarende energi.
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Nye vindmøller er nødvendig infrastruktur, og vindkraftudbygningen bør understøttes ved etablering af en uvildig central informationsvirksomhed.

2300 København S

Borgerrettet statslig informationsvirksomhed om vindkraft er i dag stort set
ikke-eksisterende. Det giver alt for let spil for usaglige skræmmekampagner og
mytedannelser. Resultatet er, at borgerne bliver utrygge, og kommunernes politikere og beslutningstagere bringes i en meget vanskelige situation, når de skal
besvare spørgsmål fra borgerne i forbindelse med kommunernes planlægning
for vindmølleplaceringer.
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Stort behov for information til borgerne
KL, Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien foreslår en ny offentlig informationsvirksomhed opbygget i et samarbejde mellem Energistyrelsen/Energinet.dk(Front Office), Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen/Vindmøllesekretariatet, ved udvidelse af arbejdsopgaverne for Vindmøllesekretariatet og
Front Office.
Der er et meget stort behov for saglig information til befolkningen om virkningen af vindmøller placeret på land. Det fremgår klart af den debat og de
spørgsmål, der rejses af borgere på såvel borgermøder som i avisernes debatspalter.
Tænketanken Concito har i rapporten ”Langsigtet vindmølleplanlægning i
kommunerne” ligeledes peget på behovet for uafhængig informationsvirksomhed og i rapporten stillet konkrete forslag.
Tilsvarende er behovet understreget af en bred gruppe af stort set alle involverede i vindkraftudbygningen på land i ”Workshop-rapport om vindmølleprojekter”, december 2011. En workshop på initiativ af Energinet.dk og Vindmøllesekretariatet. I rapporten har deltagerne fremlagt analyser og anbefalinger
om en udbygget informationsaktivitet.
Det er de tre organisationers klare opfattelse, at der fortsat er stor opbakning til
omlægningen af vores energisystem til et grønt system, herunder en stor ud-
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bygning med vindkraft. Det er også erfaringen, at der er stor forståelse for, at
så meget som muligt skal placeres på land, således at energien bliver så billig
som mulig for forbrugerne.
Ikke desto mindre er det ofte vanskeligt for kommunernes politikere og medarbejdere at håndtere den lokale debat om de konkrete placeringer. Idet det
ofte ligner en organiseret skræmmekampagne, der retter sig mod placering af
nye vindmøller på land i det hele taget, fremføres en for lægmand uigennemskuelig blanding af rigtige og forkerte oplysninger. Det er derfor forståeligt, at
potentielle naboer bliver bekymrede og stiller mange spørgsmål.
Særligt vanskeligt er det for lokale politikere at tage stilling til de verserende
påstande om helbredsmæssige konsekvenser af at bo i nærheden af vindmøller.
Politikere skal altid tage borgeres frygt alvorligt, men har vanskeligt ved at vurdere, om der reelt er problemer. Hvad er fakta, og hvad er myter og forkerte
oplysninger. Og de kan kun i meget beskedent og helt utilstrækkeligt omfang
søge hjælp og få svar på spørgsmål fra uvildige, ansvarlige myndigheder.
Det er afgørende, at både den generelle offentlige debat om vindmølleplanlægning og den lokale dialog om valg af placeringer baseres på fakta fremfor myter.
Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien bruger mange ressourcer på at bidrage med faktuel information, men hos skeptiske naboer vil vindkraftorganisationer som udgangspunkt ikke blive anset som uvildige. Her er
der i meget høj grad brug for en uafhængig informationsaktivitet fra statslig
side.
Nye beslutninger skal følges op med information
Med afsæt i den kommende målsætning om 50 % vinddækning af elforbruget i
2020 vil det være naturligt, at der samtidig træffes en politisk beslutning om en
samtidig målrettet informations- og oplysningsaktivitet.
Informationer om vindkraft skal sættes ind i det rette perspektiv både samfundsøkonomisk, energi- og miljømæssigt. De lokale og samfundsmæssige fordele ved vindkraften skal kommunikeres i sammenhæng med det faktum, at
vindmøller er en nødvendig del af infrastrukturen i moderne elforsyning, hvis
vi skal nå de mål, der sættes politisk.
Vigtigt er det, at der etableres en informationsvirksomhed, der har kapacitet til:
At gå aktivt ud med borgerrettede informationsaktiviteter med vægt på
aktuelle og offentligt debatterede vindkraftrelaterede sagsområder, der
hører under Energistyrelsen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.
Alm. borgere – men også f.eks. kommunalpolitikere – skal kunne henvende sig og modtage korrekte og uvildige svar på spørgsmål. Ikke
mindst potentielle naboer til nye vindmøller og lokale politikere, der
skal tage beslutninger, efterspørger i stort omfang en sådan mulighed.
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Den eksisterende statslige information er ikke tilstrækkelig.
Naturstyrelsen/Vindmøllesekretariatet, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har
på egne hjemmesider megen god og relevant information, men det er en klar
erfaring, at det desværre ikke i tilstrækkelig grad bliver fundet og brugt af alm.
borgere, der har udsigt til måske at blive naboer til vindmøller.
Hos Energinet.dk kan man få svar på spørgsmål om VE-lovens fire ordninger,
der er tænkt at skulle styrke den lokale interesse og opbakning. Desværre viser
erfaringen, at potentielle naboer ikke er opmærksomme herpå og derfor ikke
når at indhente ordentlig information om dette i den tidlige fase, hvor valg af
placeringer debatteres i de enkelte kommuner.
Der er brug for en aktiv, udadvendt og opsøgende statslig informationsindsats.
En sådan indsats kan etableres hurtigt og uden store omkostninger, hvis etableringen sker med udgangspunkt i de store erfaringer og den stærke faglige ekspertise, der er opbygget hos medarbejderne i Vindmøllesekretariat under Miljøministeriet og hos Front Office, Energinet.dk. De er uafhængige offentlige
instanser, der har stor troværdighed.
Vindmøllesekretariatet
Vi foreslår, at det fortsætter med den nuværende rådgivning til kommuner om
vindmølleplanlægning m.v., men får en nyformuleret opgavebeskrivelse, hvori
indgår:
En forpligtelse til at tage initiativ til og deltage i informationsaktiviteter
rettet mod borgerne.
En forpligtelse til at svare på spørgsmål fra borgerne og ikke afgrænset
til, at det kun sker sammen med kommunernes ansatte og politikere.
Mange kommuner har allerede fået stor hjælp af sekretariatet og kan derfor i
stigende omfang klare planlægningsopgaven uden rådgivning. En del kommuner vil dog stadig have brug for rådgivning, ligesom lokalplanfasen, håndtering
af VVM m.v. kan afføde nye spørgsmål fra mange kommuner.
Vi foreslår, at Vindmøllesekretariatet forsætter med uændrede ressourcer, men
at arbejdsindsatsen fordeles mellem fortsat assistance til kommunerne og generel statslig information.
En aktiv informationsvirksomhed og saglige og uvildige besvarelse af de
spørgsmål, som bekymrede og usikre borgere også stiller til kommunernes ansatte og politikere, vil i meget høj grad også være en direkte hjælp til kommunernes planlægning.
Front Office
Vi foreslår, at det fortsætter med de nuværende opgaver men bliver pålagt og
får tildelt flere ressourcer, så de også kan deltage aktivt i generel information
om vindkraft og svare på spørgsmål fra borgerne.
I forbindelse med Energistyrelsens evaluering af tre af de fire ordninger som
Energinet.dk administrerer, indsendte Energinet.dk selv en række konkrete
forslag til Energistyrelsen. Hensigten med disse forslag er i planlægningspro3

cessen at orientere borgerne om indholdet af de fire VE-ordninger, som de
administrerer.
Energistyrelsens evaluering fra 2011 viser, at der er behov for en række justeringer af såvel værditabsordning som køberetsordning. Ændringer der også
indbefatter mere information om ordningernes indhold.
KL, Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien foreslår, at Energinet.dk – der allerede har opgaven med at administrere og informere om VElovens fire ordninger – får som opgave i samarbejde med Vindmøllesekretariatet og kommunerne at deltage i de lokale informationsmøder, hvor nye vindmølleplaceringer debatteres samt at administrere en hjemmeside, hvor der informeres bredt om aktuelle projekter, herunder køberetsudbud, således at flest
mulige borgere gøres bekendt med projekternes indhold og status.
Disse forslag til informationsaktiviteter vil uden videre kunne igangsættes, da
de bygger videre på det naturlige samarbejde der allerede er mellem Vindmøllesekretariatet og Front Office.
Kopi af nærværende henvendelse er endvidere sendt til energiordførerne og til
miljøordførerne.

Med venlig hilsen

Asbjørn Bjerre
Danmarks Vindmølleforening

Jan Hylleberg
Vindmølleindustrien

Eske Groes
KL
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