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Danmarks Vindmølleforenings bemærkninger til Kommuneplanforslag
2017 for Slagelse kommune
Slagelse Kommune har fremlagt forslag til Kommuneplan 2017, 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://slagelsekp17.cowi.webhouse.dk/ - følgende bemærkninger:


Det er prisværdigt, at Slagelse kommune har tiltrådt den Europæiske
Borgmesterpagt, der sigter mod at indfri EU’s overordnede klimamål. Dog
synes det at knibe med at omsætte de gode intentioner til konkret handling
hvad angår produktionen af CO2 fri vedvarende energi: Det er 16 år siden,
at der sidst blev opsat større vindmøller i Slagelse kommune.



Denne tilbageholdenhed er ikke i overensstemmelse med borgernes ønsker:
I en meningsmåling foretaget af analysebureauet Wilke for EnergiWatch
svarer næsten 60 pct. af de adspurgte, at de er "helt enige" eller "enige" i,
at der gerne må installeres flere vindmøller i den kommune, de bor i.



Kommuneplanforslaget udpeger tre områder (Lyngbygård, Store
Frederikslund og Næsbyskov) med i alt 10 vindmøller. Denne beskedne
udpegning er ikke særlig ambitiøs: Som det fremgår af materiale fra fordebatten i 2013, vil sådanne 10 moderne vindmøller knap kunne producere
det samme, som de nuværende ca. 100 ældre og snart udtjente vindmøller.
Danmarks Vindmølleforening opfordrer til, at der I kommuneplanforslaget
åbnes mulighed for, at der løbende kan udpeges nye vindmølleområder,
såfremt områderne kan overholde afstandskravene samt vurderes at være
forenelige med hensyn til natur, landskab og nabobeboelser, således at der
gives mulighed for større dynamik end den foreliggende statisk udpegning.



Vi noterer med undren, at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 31. januar
2014 i sag nr. 5 besluttede at: "Er der lokal modstand mod et
vindmølleprojekt vil dette veje tungt i den individuelle vurdering af den/det
konkrete ansøgning/projekt"
Såfremt beslutningen i pkt. 5, 2014, reelt betyder, at det nuværende
politiske flertal i Slagelse Byråd ikke ønsker vindmøller, er det dybt
kritisabel at videreføre de tre udpegede vindmølleområder til Kommuneplan
2017. Kommuneplanen bør naturligvis afspejle byrådets overordnede mål
for udvikling og arealanvendelse i kommunen.

Danmarks Vindmølleforening har ikke yderligere bemærkninger til
høringsmaterialet men står naturligvis til rådighed for en uddybning i relation til
høringssvaret.
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