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CASE STUDIER: 

VINDMØLLEPLANLÆGNING I SYDJYLLAND 

 
OBS: ANALYSER ER IKKE AFSLUTTEDE, OG DENNE 

PRÆSENTATION ER DERFOR FORELØBIG  



 Borgernes udtrykte bekymringer via indsigelser og presse  

 Borgerinddragelse og borgerroller  

 Lokalpolitikeres rolle  

TRE PERSPEKTIVER PÅ 

VINDMØLLEPLANLÆGNING 



Håndgribelige: Støj, 

skyggekast, virkning 

på miljøet og dyrelivet, 

tab af ejendomsværdi, 

visuel effekt etc. 

 

Uhåndgribelige: 

Sundhed, loyalitet, 

retfærdighed, 

konspiration etc. 

 

 

 

HVILKE TYPER BEKYMRINGER GIVER 

BORGERNE UDTRYK FOR? 



Instrumental  

 Møllernes størrelse, støj, skyggekast, trusler mod bilag IV, arter, 
sysgener, miljøpåvirkning, byggetil ladelser, procedure etc.  

 

Interesser 

 Ejerskab, Erstatninger, Rettigheder etc. 

 

Værdier 

 Herlighedsværdi , Politisk holdning, Tilknytning, Moral/Etik etc. 

 

Personlig 

 Sundhedsopfattelse, Loyalitet, Tidligere erfaringer med 
myndigheder eller vindmølleejere/projektudviklere 

FIRE DIMENSIONER AF UDTRYKTE 

BEKYMRINGER 



Hvis planlægerne ikke har mulighed for at 
gøre deres arbejde godt skabes der misti l l id  

 VVM’er   uti lstrækkelig og vurderes at have 
væsentlige retl ige mangler  

 

Minimums krav er imidlert id sjældent nok for 
at imødekomme borgerne 

 Nedtagelse af gamle møller 

 Repowering 

 Udvide afstand t i l  naboer 

 Frivillig opkøb af naboejendomme uden for 
støjgrænsen 

 Reducere lysgener 

 Aktive advarselslys til luftfart 

 Støj  

 Støjsvage vindmøller ved Ovnbøl 

 Opfølgning med målinger (skaber tillid ved 
næste projekt) 

INSTRUMENTAL DIMMENSION 

”Artiklen konkluderer på en uheldig og 

fejlagtig måde, at det indtil videre har 

været en positiv oplevelse for os at være 

naboer til kæmpevindmøllerne. Og intet 

kan være mere forkert.” 



Hvem har økonomisk gevinst eller 

tab på projektet -  også indirekte i 

form af  arbejdspladser for 

eksempel ? 

 

Borgere føler sig snydt af VE -

ordningen, og kan gennemskue 

ikke ordningerne: 

 Får ikke nok i erstatning 

 Får ikke del i udbyttet  

 Mener kommunen scorer kassen 

på Grønordningen, og derfor 

ikke er neutral 

INTERESSE DIMENSION: UDFORDRINGER 

”Selv om vindmølleparken ved Ovnbøl ikke er 

vedtaget og godkendt af byrådet, så skal 

naboerne til de 140,5 meter høje og planlagte 

vindmøller søge værditabserstatning nu. 

Sidste frist er den 10. maj klokken 16.00, 

oplyste jurist Jens Leth fra Wind 1 A/S. Sådan 

er loven.” 

Jeg vil nok bede en lokal ejendomsmægler 

vurdere, hvad vores ejendom koster i dag, og hvad 

den vil koste med de store vindmøller så tæt på. 

Så må vi tage den derfra. 

Helle Due Kristensen, nabo til de kommende 

kæmpevindmøller 



Borgere føler sig snydt af VE -

ordningen: 

 Får ikke nok I erstatning 

 Mener kommunen scorer 

kassen på Grønordningen 

 Får ikke del i udbyttet  

INTERESSE DIMENSION: UDFORDRINGER 



Borgere føler sig snydt af VE -

ordningen: 

 Får ikke nok i erstatning 

 Mener kommunen scorer 

kassen på Grønordningen 

 Får ikke del i udbyttet  

INTERESSE DIMENSION: UDFORDRINGER 

“Det er klart, at byrådet er under pres fra lodsejere og 

projektudviklere, der står til at tjene mange penge, 

hvis det gennemføres. Men møllernes naboer 

kommer til at betale en høj pris i form af tab af 

livskvalitet og fald i ejendomsværdi.” 



Internationale undersøgelser viser at:   

 

Retfærdighedsoplevelsen har stor indflydelse på et projekts 

gennemførsel 

 Uretfærdig fordeling af goder og ulemper  

 Uretfærdig procedure 

 

Lokalt forankrede vindmølleprojekter er mindre kontroversielle, 

fordi de tilbyder fordele til lokale borgere og aktører.  

 

(Maruyama, Y. ,  Nishikido,  M. ,  Furuya ,  S. ,  & I ida ,  T. ,  2008) .  

HVORFOR ER VE-ORDNINGEN IKKE 

EFFEKTIV? 



Værdier så som landskabelig 

herlighed, politisk holdning, 

tilknytning til et område, 

moral/etik etc. 

 

 Tilknytning 

 Herlighedsværdi 

 Demokratiske principper 

 

VÆRDI DIMENSION: UDFORDRINGER 

”Ejendommen, der desuden er Karens fødehjem, og er 

opført af Karens forældre på jord, som oprindelig er 

opdyrket og udstykket af Karens morfar. Denne baggrund 

giver naturligt nok ejendommen en ekstra dimension qua 

denne historiske og familiemæssige tilknytning og værdi, 

som er svært at gøre op i kroner og ører.” 

”… opsætningen af disse kæmpevindmøller betyde 

en væsentlig forringelse af såvel gårdens værdi 

samt glæden ved netop disse naturskønne, unikke 

og rolige omgivelser.” 



Eksempler på værktøjer:  

 Visualisering 

 VVM 

 Dialog 

Hørring 

Borgermøde 

Debat i lokalpressen 

 

VÆRDI DIMENSION 

Vi har presset hårdt på for at komme i 

dialog med politikerne, så vi er glade 

for, at vi nu langt om længe får 

mulighed for at stå ansigt til ansigt 

med planudvalget og fortælle om vores 

bekymringer, siger Thomas Ravn. 



Personlige 

 Sundhedsopfattelse 

 Loyalitet  

 Tidligere er faringer med 

myndigheder 

 Tidligere er faringer med 

vindmølleejere/projektudviklere 

 Personlighed 

 Identitet f.x.  t i lknytning ti l  et 

område 

 

PERSONLIGE DIMENSION 



STØJ SOM EKSEMPEL 

Forskellige historier og virkeligheder 

eksisterer side om side 



Tilsyneladende 

adresserer direktiver 

og lovgivning kun to 

dimensioner: 

 Instrumentelle 

 Interesser 

Hvordan 

imødekommes de 

værdimæssige og 

personlige 

dimensioner? 

KAN DET GØRES BEDRE? 



BORGERINDDRAGELSE OG 

BORGERROLLER  

Borgere føler ikke, de har nogen reel indflydelse på vindmølle -
planlægningen 

 ”Jeg synes, det er en frygtel ig paradeforest i l l ing”  (borgermøde, Varde)  

 

Flere kommuner gentænker borgernes rol le og eksperimenterer  med 
borgerdrevne netværk i  planlægningen:  

 Borgere skal ses mere som ‘innovatører’  el ler ‘medproducenter’  i  stedet 
for passive ‘kl ienter’ ,  der skal informeres om ‘al lerede lagte planer 



UDFORDRINGER VED 

BORGERINDDRAGELSE – HVORNÅR? 

Det  anbefales  at  borgene inddrages så t id l igt  som 
mul igt ,  men hvor  t id l igt?  

 

 Hvornår  s tar ter  et  v indmølleprojekt?  

 

 Projektudviklere har ofte taget kontakt til lodsejere 
om at opstille møller inden kommunen bliver 
involveret 

 Aarhus Kommune forsøger dog at genstarte processen  

 

 

 Mange (paral le l le )  p lanlægningsprocesser  kører  på 
én gang,  f .eks .  temaplaner  vs .  konkrete  pro jekter   

 

 

 

  ‘T idl ige ’  sonder inger  b landt  jordejere  uden om 
kommunen og  paral le l le  p lanlægningsprocesser,  
der  b l iver  b landet  sammen, skaber  for v i r r ing og  
mist i l l id  



UDFORDRINGER VED 

BORGERINDDRAGELSE – HVORDAN? 

 Handler den lokale planlægning for vindmøller kun 
om at ‘minimere gener’ for borgere eller?  

 

 Borgere der involveres i kommunale 
vindmølleplaner (areal -udpegning) efterspørger 
f.eks. mere konkret viden om fremtidige 
mølleprojekter 

 

 Skal borgeres rolle som medproducenter, 
innovatører eller ejere italesættes stærkere?  

 

 Er der behov for nye modeller for opstilling af 
møller?  



Erhvervsdrivende fonde 

 Overskuddet fra el -produktionen 

ti lgår vedtægtsmæssigt relaterede 

lokale formål f.eks. varmepumper.  

Kommunalt eje af vindmøller  

 Overskuddet kan anvendes ti l  

andre ti ltag indenfor 

energiområdet 

Vindmøllelaug 

 Bredere grupper af lokale beboere 

/ jordejere frem for en ekstern 

investor, som får glæde af 

overskuddet fra vindmøllerne  

LOKALT EJERSKAB 



 

De kommunale politikere er omgivet af mange interessenter 

knyttet til vindmøller, men de engagerer sig i vindmøller, fordi 

det har lokal betydning, - ikke for at være statens forlængede 

arm mht. at opfylde energimål.  

 

 POLITIKER-ROLLER 

Dybbøl Banke, Foto: Tove Enggrob Boon 



 Sønderborg kommune  vedtog en vindmølleplan, men den blev 

påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN), som gav 

klagerne medhold i at der var procedurefejl.  

 En national mediedebat om en mulig, sundhedsskadelig 

effekt af vindmøller gav flere medlemmer i byrådet kolde 

fødder. 

 Indtrykket fra interviews med politikere er, at de nu har en  

afventende holdning, dels fordi borgermodstanden gør 

indtryk, og dels fordi processen har skabt usikkerhed om det 

fælles fodslaw i byrådet.  

 

NÅR DET IKKE GÅR SOM PLANLAGT 



Hvad der opfattes som en effektiv styring mht. vindmøller (og 

dermed politikernes arbejdsopgave) afhænger af, hvordan 

politikerne opfatter vindmøllernes rolle i kommunen. 

 

Politikernes dobbelte rolle 

 Byrådet skal være vækstmotor og arbejde for at fremme 

erhvervsudvikling –  fx i form af vindmølleopstilling.  

 Byråd, forvaltning og planmyndighed og skal sikre en uvildig 

planlægning med respekt for alle borgeres retssikkerhed 

EFFEKTIV OG LEGITIM STYRING? 



Nogle politikere vil vurderes på en fair proces, andre på at 

skabe resultater i form af vindmøller, og atter andre på 

‘fællesskab’, at alle borgere skal kunne se sig selv som del af 

kommunen. 

Det fører til forskelle i:  

- Hvem man ser som de væsentligste aktører  

- Måden man bruger planlægning på  

- Hvordan lokal modstand håndteres 

HVORDAN VIL POLITIKERNE VURDERES? 



Mange aktører,  der  skal  få  mange faktorer  t i l  at  fa lde  på 
p lads .  

Hvad det  e r,  e r  forske l l ig t  f ra  pro jekt  t i l  pro jekt -  f ra  
kommune  t i l  kommune .  Genere l t  ser  v i :  

 

Goodwi l l  og  t i l l id :  
 Der må ikke begås fej l ,  og kommunen skal  være på forkant 

(ressourcer , t id, erfaring, sparring)  

 Projektudviklerne skal  være gode t i l  at tage dialogen med naboerne 
(noget for noget) 

 

 Lokal  forankr ing  og  e jerskab  
 Hvad bidrager det med af lokal  interesse? 

 Repowering (bedre møller) 

 

 Pol i t ikernes  tyde l ighed  
 Hvad ønsker byrådet med vindmøllerne? 

 Hvordan er polit ikerne forberedt  på modstand? 

 Hvordan møder polit ikerne borgerne? 

 

 Virkemidlerne  er  ut i ls t rækkel ige ,  og  de  kommercie l le  
interesser  skal  forde les  mere  ret færdig t  

 

 Hvordan for tæl les  den gode  h is tor ie  om v indmøl ler ?  

 

 

SAMMENFATNING 


