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Brev til  Energiordførere om udlægsordning  

 

Energiforliget fra marts 2012 indebærer, at der skal opstilles et betydeligt 

antal nye vindmøller på land.  

 

I forbindelse med den økonomiske aftale mellem KL og regeringen fra 

foråret 2012 blev det besluttet, at regeringen medio 2013 vil fremlægge et 

oplæg til, hvordan opstillingen af vindmøller kan understøttes af nye 

planlægningsredskaber, strategisk miljøvurdering og forbedringer af 

rammevilkårene. 

 

Forligskredsen bag Energiforliget skal have første drøftelse af disse emner 

på det kommende forligskredsmøde. KL skal i den anledning gøre 

opmærksom på en række ændringer i rammevilkårene, der er nødvendige, 

hvis målene for vindmøller på land skal nås.  

 

Det vil i de kommende år kræve en ekstraordinær indsats at finde egnede 

områder til opstilling af vindmøller. Der er tale om ca. en tredobling af de 

eksisterende lokalplanlagte vindmølleområder på land.  

 

Ønsket om opstilling af et stort antal vindmøller på land skyldes, at det er 

samfundsøkonomisk billigere at opstille på land end på vand, mens 

vindmøller på land generelt er til større gene end de vindmøller, der 

opstilles på havet. 

 

Hvis kommunerne skal nå målet om planlægning for 1.800 MW vindmøller 

på land i 2020, er der derfor behov for ekstraordinære redskaber, der kan 

bidrage til at minimere disse gener. 

 

Ny udlægsordning 

I dag udpeger kommunerne i deres tema- eller kommuneplaner områder til  

vindmøller med udgangspunkt i planloven, herunder afstandskravet om 4 x  

Til forligskredsen bag Energiforlig 2012 
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totalhøjde til nærmeste beboelse. Danmark er kendetegnet af en del spredt  

bebyggelse i det åbne land, hvilket betyder, at der typisk kan findes 

områder, hvor der er plads til 3-5 møller.  

 

Der tages fra kommunens side ved udpegning af områder ikke automatisk  

stilling til, om der i de enkelte områder kan fjernes eller opkøbes boliger,  

som kan sikre større samlede projekter frem for flere spredte.  

 

Hvis der i dag er ejendomme, der hindrer udvidelsen af vindmøllearealer, er  

der to veje at gå:  

 

Den ene er, at vindmølleopstilleren indgår aftale om opkøb af ejendomme. 

Det finder sted i det omfang, projektudviklerne har mulighed for at 

forhandle aftaler på plads. Udfordringen her er bl.a., at opstillerens opkøb  

af ejendomme først sker ved konkretiseringen af det enkelte projekt og i 

tilknytning til lokalplansprocessen. Det er også på dette tidspunkt, at både  

kommune og opstiller ofte møder modstand mod opstilling af vindmøller.  

 

Kommunerne har gennem de seneste år efterspurgt mulighed for at gå mere  

aktivt ind i denne proces og selv på et tidligere tidspunkt bidrage til at skabe  

mere plads. Som det er i dag savner kommunerne midler til opkøb og ned- 

rivning af ejendomme i landzone, således at arealerne kan anvendes til nye  

formål, herunder opstilling af vindmøller.  

 

En ny udlægsordning til at frikøbe større områder i det åbne land har to 

formål:  

 

• Dels skal det sikre, at der kan etableres større - og dermed færre - om- 

råder til opstilling af vindmøller på land.  

 

• Dels skal det sikre, at der allerede på kommuneplan-tidspunktet kan  

frikøbes arealer til opstilling af de planlagte vindmøller. Dette vil bidrage  

til at forebygge konflikter med de nærmeste naboer i den efterfølgende  

lokalplansproces.  

 

En kommunal udlægsordning kan fungere på den måde, at kommuner kan  

ansøge om puljemidler til at opkøbe ejendomme, som står i vejen for frem- 

tidige vindmølleområder.  

 

Kommunernes adgang til midlerne i puljen skal holdes udenfor den enkelte 

kommunens låneramme samt anlægsloft. 

 

Når vindmølleområderne bliver realiseret, vil kommunen afhænde jorden til  

projektudviklerne. Det er tanken, at kommunerne holdes skadesløse, og at  
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provenuet fra salget skal gå tilbage i puljen. Realiseres området mod 

forventning ikke indenfor en nærmere tidsafgrænset periode, sælges jorden 

til andet formål og provenuet går ligeledes tilbage til puljen.  

 

Der er derfor alene tale om et udlæg for staten. 

 

De ejendomme, der kan opkøbes med midler fra puljen, skal ligge inden for  

konsekvensområdet for et projekt – enten 4 x totalhøjden eller inden for  

eller på grænsen af projektets støjkonsekvenszone.  

 

En anden mulighed er, at kommunerne ifølge Naturstyrelsen kan vælge at 

ekspropriere de pågældende ejendomme, naturligvis under forudsætning af, 

at betingelserne herfor er opfyldt. Dette er meget indgribende over for den 

enkelte ejer, og langt mere indgribende end opkøb via en udlægsordning. 

   

Forhøjelse af Grøn ordning 

I dag er det sådan, at kommunerne via Grøn Ordning kan ansøge om 0,4 

øre pr. kWh svarende til ca. 88.000 kr. pr. MW, der opstilles i lokalområdet.  

 

Pengene anvendes til initiativer der kan komme de lokale borgere, der skal 

leve tæt på vindmøllerne, til gavn. Grøn ordning er således i høj grad 

medvirkende til at sikre det lokale ejerskab til møllerne og bidrage til , at der 

tilføres ressourcer til de berørte områder.  

 

KL finder det afgørende og nyttigt at styrke dette redskab gennem en 

forhøjelse af ordningen således, at der gives et tilskud på ca. 220.000 kr. pr. 

MW, der opstilles i lokalområdet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Erik Nielsen 

 Kristian Wendelboe 
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