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Overordnet kommuneplan

Alle kommuner skal planlægge for beliggenheden 

af tekniske anlæg, herunder vindmøller. Det indle-

dende arbejde til vindmølleplanlægningen foregår 

i kommunen, hvor de skal derfor undersøge, hvilke 

muligheder der reelt er i kommunen, når der skal 

tages hensyn til beskyttelse af mennesker, natur 

og miljø. Herudover skal det afklares, hvad de 

politiske ønsker og ambitioner for den fremtidige 

udbygning med vindmøller i kommunen er. 

Idefase

Når kommunen har fundet et antal potentielt 

egnede vindmølleområder til opstilling af vindmøl-

ler, vil kommunen oftest inddrage borgere gennem 

en idéfase. Her indkalder de idéer og forslag til 

kommunens vindmølleplanlægning. Det kan f.eks. 

være, at borgere eller foreninger i kommunen har 

idéer til gode vindmølleområder eller bemærknin-

ger om hensyn, der skal tages i lokalområdet. 

Det er meget ofte, at kommunen vælger at afholde 

borgermøde i denne indledende fase, så der er 

mulighed for at høre mere om idéerne og debat-

tere borgere, politikere og fagfolk imellem.

Som afslutning på idéfasen vil kommunen be-

handle de bemærkninger og idéer, der er kommet 

og tage dem med i det videre arbejde.

Det tager lang tid at planlægge for vindmøller, ofte går der flere år fra start til 
vindmøllerne er sat op. Borgerne skal inddrages i vindmølleplanlægningen, 
både når kommunen laver den overordnede plan for udbygning med vind-
møller i kommunen, og når der planlægges for konkrete vindmølleprojekter.
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Udarbejdelse af kommuneplan eller temaplan

Efter idéfasen skal kommunen beslutte, hvilke 

områder der skal udlægges til vindmølleområder 

og indarbejde dem i kommuneplanen eller lave 

en seperat temaplan for vindmøller. Her beskri-

ves de enkelte områder, som kommunen vælger 

at arbejde videre med. Der udarbejdes også en 

miljørapport, som skal beskrive de mulige konse-

kvenser på natur, miljø og mennesker.  

Når kommunens forslag til kommuneplan eller 

temaplan og miljørapport er færdig, offentlig-

gøres plan og miljørapport, så borgerne igen får 

mulighed for at blive inddraget i processen. Der 

bliver normalt holdt et borgermøde, hvor der er 

mulighed for at høre mere konkret om planen 

og debattere den. De indsigelser og høringssvar, 

der kommer ind til kommunen, bliver taget med i 

arbejdet og eventuelt bliver planforslaget revideret. 

Konkret vindmølleplan

Når kommunen modtager en projektansøgning 

fra en vindmølleopstiller begynder den konkrete 

planlægning for det enkelte vindmølleområde. Så 

skal der udarbejdes en detaljeret vurdering af møl-

lernes mulige påvirkning af natur, miljø, mennesker 

og landskab - en VVM-redegørelse.

Kommunen indleder på ny en idéfase, hvor både 

borgerne og andre myndigheder høres. Denne 

gang er det idéer og forslag til det konkrete projekt, 

der efterlyses. Kommunen kan vælge at afholde 

borgermøde for de lokale beboere i det konkrete 

vindmølleområde, hvor idéer kan debatteres.

Når idéerne er behandlet, laver kommunen et 

forslag til en lokalplan for det konkrete vindmøl-

leområde, som bestemmer, hvor og hvordan der 

kan sættes vindmøller op, f.eks. hvor mange møller 

og hvor de konkret skal placeres. Lokalplan, kom-

muneplantillæg inkl. miljørapport med VVM og 

miljøvurdering kommer derefter i offentlig høring, 

så borgerne får mulighed for at høre om planerne 

og gå i dialog med kommunen om dem. De indsi-

gelser og høringssvar, der kommer ind til kommu-

nen, bliver taget med i arbejdet, og eventuelt bliver 

planforlagene revideret. 

Herefter vedtages planerne endeligt, og der udste-

des en VVM-tilladelse. Der er herefter en klagefrist 

på 4 uger.

Information til naboerne

I den sidste del af processen, er mølleopstiller 

forpligtet til at afholde offentligt et møde, hvor der 

informeres om de fire vindmølleordninger, som 

bl.a. giver mulighed for at købe andele i vindmøl-

lerne og for at søge om erstatning for værditab i 

forbindelse med tab i ejendomsværdien.

Borgerne kan inddrages ved 

at være med ud og se de 

konkrete områder.

Overordnet vindmølleplan
Der udarbejdes kommuneplan/temaplan 

og miljørapport

Konkret vindmølleplan
Der udarbejdes lokalplan, kommune 

plantillæg, VVM og miljøvurdering

Idefase IdefaseForslag til plan Forslag til plan

Borgerne ind-

drages ofte
Borgerne 

inddrages

Borgerne 

inddrages

Figur der viser, hvornår man 

som borger inddrages i 

planlægningsprocessen.

Borgerne ind-

drages ofte
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Videnblade er en serie foldere om statslig information om vindmøller. Emnerne er relevante for både 

kommuner, borgere og vindmølleopstillere, som gerne vil vide mere om vindmøller.

Videnblade er et samarbejde mellem Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk. 

Læs mere på vindinfo.dk, hvor du også finder samtlige udgivelser i serien Videnblade.


