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Udbygget kommissorium for arbejdsgruppen for fremtidens vindmølleplanlægning i 
kommunerne 

Baggrund 

På baggrund af regeringsgrundlaget ”et Danmark der står sammen” fra oktober 2011om 
udbygning med vedvarende energi herunder vindmøller er det besluttet at fortsætte den 
tidligere nedsatte arbejdsgruppen, jf. nedenfor, der skal undersøge, om kommunernes 
planlægningsredskaber er tilstrækkelige til at medvirke til at sikre målsætningerne, med ændret 
kommissorium. 
 
Hvis målsætningerne skal nås, vil der fortsat være behov for, at kommunerne udlægger nye 
områder til udbygning med vindmøller. Samtidig betyder en udvikling med større vindmøller, 
at det er vanskeligt at finde egnede placeringsmuligheder til opstilling af nye vindmøller på 
land, når der tages hensyn til naboer, natur- og miljø mv. 
 
Regeringens udmelding om at halvdelen af Danmarks traditionelle el-forbrug skal komme fra 
vind i 2020 forudsætter, at der sker en udskiftning af gamle vindmøller samtidig med, at der 
opsættes yderligere nye vindmøller.  
Regeringen ønsker at understøtte den fortsatte planlægning i kommunerne for opstilling af 
landvindmøller.  
 
Arbejdsgruppens opgaver: 
Arbejdsgruppen skal se nærmere på redskaber til planlægning for vindmøller på land og på de 
overordnede hensyn, som kommunerne skal varetage.  
 
Overordnet skal arbejdsgruppen vurdere, om vindmøllecirkulærets regelsæt om planlægning 
for opstilling af vindmøller, fungerer i praksis i relation til det formål, der er med cirkulæret. 
Arbejdsgruppen forholder sig ikke til vindmøllebekendtgørelsen, da den er under revision og 
forventes at ikrafttræde 1. januar 2012.  
 

Arbejdsgruppen skal beskrive, undersøge og forholde sig til: 

 gældende regler og kommunernes praksis i vindmølleplanlægning 

 den statslige indsats i forhold til vindmølleplanlægning og samarbejdet mellem stat og 
kommuner   

 muligheder og begrænsninger ved at placere vindmøller i områder hvor der er  
o landskabs- og naturinteresser herunder kystlandskaber  
o tekniske landskaber, 

 muligheder og begrænsninger ved at placere vindmøller i og nær skove   



   

 2

 mulighederne for at udvikle redskaber, herunder GIS-redskaber som vil kunne understøtte 
kommunernes afvejning af interesser. 

 Beskrive de muligheder og –begrænsninger der er ved frivilligt opkøb og ekspropriation 
 beskrive hvilke typer vindmøller, der forventes opstillet i Danmark i fremtiden med henblik på 

at beskrive de fordringer det afstedkommer til den fysiske planlægning, fx i relation til højde, 
MW, øget effektivitet m.v. Foretages i samarbejde med Energistyrelsen og Vindmølleindustrien. 

 muligheder for at sikre konkret udpegede vindmølleområder i kommuneplanen mod bebyggelse 
for tæt på, således at afstanden til naboer, og støjreglerne fortsat kan overholdes. 

 
Arbejdsgruppen skal tage højde for resultatet af det kommende energiforlig. 
 
Afslutningsvis skal arbejdsgruppen afrapportere ved at komme med anbefalinger til 
miljøministeren, herunder om der skal ske ændringer af vindmøllecirkulæret for at sikre den 
fortsatte planlægning for vindmøller i kommunerne 
 
Tidshorisont 
Arbejdsgruppens arbejde skal munde ud i en rapport om ovenstående emner samt komme med 
anbefalinger til miljøministeren. Arbejdsgruppen forventes at afrapportere til miljøministeren 
sommeren 2012. 
 
Deltagere i en arbejdsgruppe 
Arbejdsgruppen vil inddrage forskellige interessenter i planlægning for vindmøller på land. 
 
Arbejdsgruppen er bredt sammensat med deltagelse af repræsentanter fra Miljøministeriet, 
Klima-, Energi og Bygningsministriet, Energinet.dk, KL, Vindmølleindustrien, Danmarks 
Vindmølleforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Landbrug & 
Fødevarer og Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Miljøministeriet ved 
Naturstyrelsen varetager formandsposten for udvalget. 


