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Der er en stigende interesse for husstandsmøller i Danmark. Mange familier
ønsker i forbindelse med deres egen ejendom at tage et personligt ansvar for
den grønne omstilling.
Danmarks Vindmølleforening modtager for tiden mange henvendelser fra
interesserede, der ønsker oplysninger om møllerne og om mulighederne for
tilladelse til en placering nær deres ejendom.
I modsætning til for kun ganske få år siden, er der nu en række afprøvede
møller på markedet.
Og i takt med at vi de kommende år får færre større møller i landskabet, vil
der landskabeligt set være plads til flere mindre møller ved fritliggende
ejendomme uden vi får et problem med møller, der dominerer landskabsrum.
Beslutningsgrundlaget for kommunerne har i mange år været en konkret
vurdering af en mulig placering ”i umiddelbar tilknytning” til en eksisterende
fritliggende ejendom. Det har i praksis naturligvis betydet noget forskellig
afstand mellem mølle og bygninger baseret på en konkret vurdering af
placering i forhold til bygninger og landskabshensyn.
På det seneste har vi set to problemer.
Vi har set nogle kommuner henvise til en afstand på ”20 meter” uden at
henvise til en konkret begrundelse. Og vi har samtidig set havarier med
væltede 25 meter høje møller.
Det første er en ugyldig begrundelse og det sidste medfører en uacceptabel
risiko.
Vi er enige i, at begrebet ”umiddelbar tilknytning” er en velbegrundet
vejledning af hensyn til landskabsinteressen og derfor en fortsat anvendelig
formulering. Men en konkret vurdering kan sagtens betyde, at en
husstandsmølle kan placeres på alle måder harmonisk i forhold til
eksisterende bygninger, læhegn og lokale terrænforhold m.v. og med
nødvendigt hensyntagen til turbulensproblemer i forhold til bygninger
og rimelig vind til elproduktion.

I den kommende nye ”Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling
af vindmøller” gives der desværre et lidt fortegnet eller opstrammet billede
med formuleringen ”hvis de opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende
bygningsanlæg, hvilket efter hidtidig praksis vil sige opføres indenfor ca. 20
meter fra eksisterende bygningsanlæg”.
Virkeligheden er, at kommuner gennem årene ud fra en konkret vurdering har
givet en række tilladelser med større afstand. Formuleringen bør derfor
ændres. Samtidig bør der i brev til kommunerne gives en læsevejledning,
således at 20 meter ikke opfattes som et nyt fast administrationsgrundlag,
der næsten har lovkarakter.
Danmarks Vindmølleforening arranger hvert en erfa- og informationsdag om
husstandsvindmøller. Den kommende vejledningstekst er via høringsprocessen allerede kendt og på den netop afholdte informationsdag fik vi
forelagt eksempler, der viser, at kommuner læser den nye vejledning som en
opstramning.
Vi har set henvisninger til at Natur- og Miljøklagenævnet flere gange har taget
stilling til placering af husstandsmøller. Det bemærkes desværre ikke, at
nævnets begrundelse har været den konkrete placering og ikke begrundet
med antal meter. Et afslag for nylig til en placering med en afstand på 31 m
og en godkendelse af en placering med en afstand på 24 m er baseret på
konkrete vurderinger og er ikke stillingtagen til et antal meter.
Danmarks Vindmølleforening opfordrer til:
1. Da ”Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller”
ligesom den bekendtgørelse, den knytter sig til, endnu ikke er underskrevet
og udsendt, ændres vejledningen, således at formuleringen ”hvis de opstilles i
umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg, hvilket efter hidtidig
praksis vil sige opføres indenfor ca. 20 meter fra eksisterende bygningsanlæg”
ændres til: ”hvis de opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende
bygningsanlæg. Afstanden til eksisterende bygningsanlæg besluttes ud fra en
konkret vurdering, men den skal af sikkerhedsmæssige grunde altid som
minimum være møllens tiphøjde”.
2. Der udsendes et brev eller vejlednings-notat til kommunerne, hvor
beslutningsgrundlaget for landzonetilladelse til husstandsmøller præciseres.
Der gøres her særligt opmærksom på det sikkerhedsmæssige aspekt, ligesom
det understreges, at der ved beslutning om afstand altid skal foretages en
konkret vurdering.
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