
 

 

 
 

Til Energistyrelsen 

Att: Hanne Windemuller  

 

  

 
 
 

KL’s høringssvar vedr.  screeningsrapport om kystnære 

havmøller i Danmark  

 

KL vil gerne kvittere for modtagelsen af ”Kystnære havmøller i Danmark”. 

Rapporten fremstår generelt meget grundig og med nedslag i forhold til 

relevante emner.   

 

Generelle kommentarer: 

Set i lyset af, at lokalisering af egnede områder til vindmøller på land er en 

stigende udfordring, er det vigtigt at der arbejdes målrettet med at lokalisere 

områder for opstilling af vindmøller på havet. Uagtet at der også på havet 

må tages hensyn til både andre aktiviteter samt miljø og natur, må det for-

ventes at kystmøllerne ikke påvirker det omgivende samfund i samme grad 

som vindmøller placeret på land. 

 

Et vigtigt emne i den lokale debat om vindmøller på land er de visuelle hen-

syn/gener som følge af møllerne. Samme problemstilling må forventes at 

opstå når det handler om kystnære møller. Særligt ud for de områder med 

byer og sommerhuse, hvor kystmøllerne placeres min. 3 km væk fra kysten.     

Det er derfor vigtigt, at der tidligt i processen tænkes i formidling af kyst-

møllernes betydning for det visuelle. 

  

Det er KL’s klare opfattelse, at staten bør spille en større rolle når det gæl-

der information om vindmøllernes betydning for den fremtidige energifor-

syning, samt bidrage til at forberede befolkningen på konsekvenserne ved 

opstilling af vindmøller både på land og på havet, herunder for de visuelle 

oplevelser ”fra terrassedøren”.   

 

Der bør i det hele taget bringes flest muligt redskaber i brug for at sikre det 

lokale ejerskab til møllerne. Her har KL i et tidligere brev til forligskredsen 

bag energiforliget peget på, at der lovgivningsmæssigt bør gives mulig for at 
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anvende midler fra kommunernes medejerskab af vindmøller, herunder og-

så kystmøller, til energibesparelser i kommunale bygninger. 

 

Specifikke kommentarer: 

Til grund for screeningen er lagt en række afstandskrav med det formål at 

mindske den forstyrrende visuelle effekt.  

 

De t er dog ikke begrundet hvorfor områder med særlige landskaber kræver 

en længere mindsteafstand  end fx områder med byer og sommerhuse? 

Denne opdeling er ikke umiddelbart logisk idet man må antage at de visuel-

le udfordringer er størst der hvor folk bor.      

 

Det kan ligeledes undre hvorfor alle Natura 2000 områder som udgangs-

punkt er fritaget. Dels er naturgrundlaget i disse områder meget forskellige 

og dels er der, angiveligt med succes, opført havmøller i Natura 2000 områ-

det ved Sprogø. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Berit Mathiesen 

KL - Kontoret for Teknik og Miljø 

 

 

 

 

 

 


