
 
 

Lokal accept og udvikling af vindmølleprojekter  
Opsamling på Wind2050-projektet 

 

I perioden 2014-2018 har det tværfaglige forskningsprojekt Wind2050 arbejdet på at 

analysere og identificere de nøglefaktorer, som forhindrer eller fremmer lokal accept af 

vindmølleprojekter. Denne rapport samler op på resultaterne af Wind2050-projektet og 

giver en aktuel redegørelse for planlægningen og etableringen af landvind i Danmark. 

På dette grundlag påpeges en række nøglefaktorer for fremme af vindmølleplanlæg-

ning i kommunerne, som vil være væsentlige at inddrage i det fortsatte arbejde med 

etablering af landvind i Danmark, herunder mere tillidsskabende institutioner, lokalt 

medejerskab, investeringer i lokalsamfundet, bedre rammer for kommunerenes plan-

lægning og tidlig inddragelse af borgerne.  
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Sammenfatning 

I kølvandet på en CONCITO-rapport fra 2011 om ”Langsigtet vindmølleplanlægning i 

kommunerne” har det tværfaglige forskningsprojekt Wind2050 i perioden 2014-2018 

arbejdet på at analysere og identificere de nøglefaktorer, som er med til at fremme den 

lokale holdning til vindmølleprojekter. Nærværende rapport er en opdatering af disse 

anbefalinger på baggrund af den udvikling der har været siden da samt forskningsresul-

taterne fra Wind2050-projektet.  

CONCITOs oprindelige rapport identificerede en række muligheder og begrænsninger i 

forbindelse med vindmølleplanlægning i kommunerne, som mundede ud i et antal an-

befalinger til stat, kommune og opstillere. Overordnet anbefalede CONCITO at:  

 Staten bør vedtage en konkret og langsigtet målsætning for opførelse af vindmøller  

 Der om nødvendigt indføres kvoteordninger for kommunerne  

 Borgerdeltagelsen bør forbedres gennem en statsligt formuleret ideel køreplan og 

ved præcisering eller ændring af køberetsordningen  

 Kommunerne bør øge videns- og uddannelsesniveauet blandt planlæggere og for-

bedre kontakten og formidlingen til borgerne. 

Landvind er fortsat langt den billigste form for vedvarende energi, og vil også i de kom-

mende årtier være en vigtig del af en omkostningseffektiv grøn omstilling. Desværre 

går det ikke som planlagt med etablering og udskiftning af møllerne, og modstand i be-

folkningen har på det seneste standset en række projekter.   

Regeringen bekræfter i sit udspil til en ny energiaftale fra den 26. april 2018, at landvind 

og sol er blandt de billigste vedvarende energikilder, og understreger, at udbygningen 

på land skal være i respekt for lokalsamfundet. Regeringen vil derfor igangsætte et ge-

nerelt eftersyn af relevante ordninger, herunder relevante ordninger på vind og solcelle-

området, bl.a. køberetsordningen og udligningsordningen med henblik på at sikre, at 

den grønne omstilling også lokalt drives af hensigtsmæssige incitamenter.  

Det er ikke muligt at komme med en fuldstændig model for fremtidens vindmølleplan-

lægning på grundlag af Wind2050-projektets analyser, men på grundlag af indsigterne 

fra projektet kan der i dag peges på følgende seks nøglefaktorer for fremme af vindmøl-

leplanlægning i kommunerne, som vil være væsentlige at inddrage i det kommende ef-

tersyn af ordningerne for etablering af landvind i Danmark:  

1. Tillidsskabende kompetencer og institutioner: En bredere faglig sammensætning 

samt uddannelse af planlæggere og udviklere kan medvirke til, at kontakten til bor-

gerne er mere anerkendende over for borgernes bekymringer. 

2. Innovative løsninger drevet af lokale interesser og værdier, hvor sociale og miljø-

mæssige forhold indgår på lige fod med økonomiske.  

3. Investeringer i vedvarende energi der kommer lokalsamfundet til gode, bl.a. gen-

nem former for offentlig og kollektivt ejerskab, som udfordrer nuværende former 

for ejerskab og kontrol over økonomi. 
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4. Rammer, der kan sikre, at kommunerne påtager sig en aktiv rolle i planlægning af 

den grønne omstilling, herunder økonomiske incitamenter, der tilgodeser lokalsam-

fundet, lettere adgang til arealer, offentligt/privat samarbejde om at opbygge plan-

lægnings-institutioner og forpligtende målsætninger for stat og kommune om ud-

bygning af vedvarende energi. 

5. Bedre kontakt med borgerne, bl.a. gennem en tydelig tilstedeværelse på de sociale 

medier, hvor borgerne kan bidrage med lokal viden og ideer i forhold til strategisk 

planlægning af vindenergi, og give deres besyv med i udformning af strategier og 

planer for lokale vindmølleprojekter. 

6. Undersøgelse af andre lokale faktorer end den umiddelbare økonomiske kompen-

sation eller investeringsmulighed, der har betydning for borgernes oplevelse af så-

vel en retfærdig fordeling af byrder og goder som en retfærdig behandling i forbin-

delse med opstilling af vindmøller. 
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1. Baggrund 

CONCITO udgav i 2011 rapporten Langsigtet vindmølleplanlægning i kommunerne. Den 

gjorde det klart, at arbejdet med at opstille vindmøller ikke gik stærkt nok i forhold til 

de politiske målsætninger. Desuden fremgik det, at opstillingsprocessen ofte indeholdt 

udfordringer i form af utilfredshed blandt lokalbefolkningen og uklar eller manglende 

koordination mellem stat og kommune (CONCITO, 2011).  

Kommunerne, som efter strukturreformen i 2007 overtog ansvaret for planlægning af 

vindmøller på land, har siden været klemt mellem staten, borgerne samt vindmølleud-

viklere. Staten udsteder de overordnede målsætninger om vindmøllers bidrag til den 

samlede elproduktion og sætter desuden tekniske retningslinjer for størrelse, støjudled-

ning, indvirkning på naturområder mv. Borgerne skal i sidste ende leve blandt vindmøl-

lerne og bør derfor selvsagt have indflydelse på vindmøllernes placering og muligheder 

for involvering i både drift og opførelse.   

CONCITOs oprindelige rapport identificerede en række muligheder og begrænsninger i 

forbindelse med vindmølleplanlægning i kommunerne, som mundede ud i et antal an-

befalinger til stat, kommune og opstillere. Overordnet anbefalede CONCITO at:  

 Staten bør vedtage en konkret og langsigtet målsætning for opførelse af vindmøller  

 Der om nødvendigt indføres kvoteordninger for kommunerne  

 Borgerdeltagelsen bør forbedres gennem en statsligt formuleret ideel køreplan og 

ved præcisering eller ændring af køberetsordningen  

 Kommunerne bør øge videns- og uddannelsesniveauet blandt planlæggere og for-

bedre kontakten og formidlingen til borgerne. 

I kølvandet på rapporten blev forskningsprojektet Wind2050 søsat i 2014 med det for-

mål at identificere og analysere de nøglefaktorer, som kan fremme lokal accept af vind-

mølleprojekter. Samtidig har projektet haft fokus på at udvikle eller justere et sæt af 

retningslinjer for den fremtidige planlægning af vindmølleprojekter, der kan sikre, at 

politiske målsætninger for vindmølleenergi - og bæredygtig energi generelt - opfyldes.  

Wind2050 er et tværfagligt forskningsprojekt, hvor forskere fra både tekniske og sam-

fundsvidenskabelige discipliner har bidraget med forskellige perspektiver og undersø-

gelser, som samlet set giver en bedre forståelse af erfaringer med planlægning og op-

stilling af vindmøller.  

Projektet har været ledet at DTU Management Engineering med deltagelse af DTU 

Wind Energy, Københavns Universitet, KORA, Aalborg Universitet, CONCITO, Vindmøl-

leindustrien, Queens Universitet i Belfast, RPS Group Ireland og University College Lon-

don.  

Følgende aktører har været tilknyttet projektet som kilder, deltagere i workshops mv.: 

GK Energi ApS, Eurowind Energy A/S, Vattenfall A/S, Kommunernes Landsforening, 

Naturstyrelsen, Energistyrelsen, Siemens Wind Power, Energinet.dk, Ringkjøbing-

Skjern Kommune, Sønderborg Kommune, Aarhus Kommune, Guldborgsund Kom-

mune, Kalundborg Kommune, HOFOR, Danmarks Vindmølleforening, Project Zero A/S, 
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Vestas Wind Systems A/S, EDF engergies nouvelles, Svendborg Kommune, Vedvarende 

Energi og Wind People.  

En central pointe i projektet har været, at omstillingsprocessen til bæredygtig energi 

ikke blot er et spørgsmål om tekniske løsninger. De vigtige og store løsninger skal der-

imod virkeliggøres blandt almindelige menneskers liv og i eksisterende lokale kulturelle 

rammer. Derfor har en bred tilgang til at forstå effekten af forandringer i det socio-tek-

niske system, som opstilling af vindmøller kan betyde, været helt afgørende.  

Foruden publicering af rapporter og artikler er der blevet afholdt en række workshops, 

hvor involverede parter i vindmølleplanlægning har deltaget og udvekslet information 

og synspunkter på tværs af faglig og interessemæssig baggrund. Nogle artikler er sta-

dig under færdiggørelse eller review og udgives snarest muligt.   

Dette notat tjener som en opsamling på Wind2050-projektet og udgivelserne frem til 

nu og som en opdatering af CONCITOs oprindelige analyse. Siden 2011 er der sket væ-

sentlige ændringer i politiske, økonomiske og teknologiske rammevilkår, som gør en 

genovervejelse af problematikken berettiget. 

Indsigterne fra projektet er mange og varierede, og intentionen med denne rapport er, 

at samle de vigtigste pointer. I dag står vi med masser af vind og masser af viden. Ud-

fordringen er omsætte dette til politisk handling og konkrete forbedringer af planlæg-

ningsprocessen omkring vindmølleprojekter. Indholdet og anbefalingerne i dette notat 

kan således også bruges til inspiration i de kommende politiske forhandlinger om en ny 

energiaftale for perioden efter 2020. 

Rapporten er udarbejdet af Michael Minter og Søren Storgaard Sørensen fra CONCITOs 

sekretariat med bidrag fra projektleder på Wind2050-projektet Kristian Borch samt de 

øvrige partnere og samarbejdspartnere i projektet.  

Langsigtet vindmølleplanlægning i kommunerne 

I 2011 undersøgte CONCITO, hvordan kommunerne påtager sig den kontinuerlige og 

langsigtede planlægning for udbygning og vedligeholdelse af vedvarende energi fra 

landbaserede vindmøller. 

På grundlag af interviews med kommunalpolitikere fra otte kommuner og en række an-

dre interessenter, blev det undersøgt, hvilke procesmæssige barrierer og muligheder, 

der indtil da havde været for landmøller set med kommunalpolitiske briller. 

Sammenfattende var den overordnede konklusion dengang at: 

”Kommunerne får svært ved at løfte den fremtidige opgave med vindmølleplanlægningen 

med de nuværende værktøjer og procedurer eller uden stærkere politisk opbakning fra cen-

tralt hold.” 

Der var først og fremmest behov for en arbejdsgang, der forpligtede de enkelte kom-

muner til at bidrage til opfyldelse af en konkret og langsigtet national målsætning for 

vindkraft, så målet stod tydeligt for alle beslutningsniveauer og interessenter. Herunder 

burde staten fortsat understøtte den langsigtede kommunale planlægning gennem 

Vindmøllesekretariatet, og kommunerne burde uddanne sine medarbejdere og afsætte 
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de nødvendige ressourcer til en opstrammet planlægningsproces med hurtig behand-

ling af henvendelser.  

På baggrund af dialogen med kommunerne og andre aktører anbefalede CONCITO føl-

gende ændringer af planlægningsprocessen, VE-loven og andre relaterede forhold, der 

kunne fremme udbygningen med landmøller: 

Staten 

1. En konkret og langsigtet national målsætning for opstilling af vindkraft på land, 
løbende monitering af dennes opfyldelse og opfølgning hvert andet år. 

2. Om nødvendigt indførelse af et stærkere økonomisk incitament for kommu-
nerne gennem en kvoteordning. 

3. Fortsat statslig understøttelse af det langsigtede kommunale planlægningsar-
bejde gennem Vindmøllesekretariatet. 

4. Udvikling af en ideel køreplan for borgerinddragelse, der sikrer tidlig borgerdel-
tagelse i både den overordnede planlægning og de konkrete projekter, herun-
der tidlig afklaring af de konkrete projekters konsekvenser, fx i samarbejde mel-
lem Vindmøllesekretariatet og Energinet. 

5. En afklaring af udestående spørgsmål på planlægningsområdet. Herunder krav 
til lavfrekvent støj og vejledning til håndtering i kommunerne. 

6. Præcisering af rammerne for køberetsordningen, så den giver bedre mulighe-
der for lokal opbakning gennem lokalt ansvar og ejerskab. Evt. med loft for, 
hvor mange andele en person kan købe, så ejerskabet spredes ud på flest muligt 
lokale. 

7. Imødekommelse af kommunernes ønske om lettere at kunne foretage frivillige 
opkøb eller ekspropriation af boliger i potentielle vindmølleområder. 

 

Kommuner og opstillere 

8. Øget uddannelse og ressourcer til vindmølleplanlægningen i kommunerne, der 
muliggør opstramning af planlægningsprocessen og hurtig afklaring af henven-
delser. 

9. Bedre formidling af fordele for lokalsamfundet samt mobilisering af tilhængere 
til borgermøder osv. 

10. Optimering og evt. definition af lokale køreplaner for kommunernes og projekt-
magerens kommunikation til borgerne og timingen af denne. 
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2. Politiske rammer og nøgletal 

I 2012 blev et flertal i Folketinget enige om de overordnede rammer for den danske 

energipolitik for perioden 2012-2020, og vindmøller indgik som et vigtigt element. Det 

var forventningen, at vindmøller i 2020 skulle udgøre knap 50 % af det samlede elfor-

brug. For at nå dette mål, blev det besluttet at opføre en samlet kapacitet af havvind-

møller på 1500 MW, mens der på land skulle opføres 1800 MW og nedtages 1300 MW, 

dvs. en nettoforøgelse på land på 500 MW (Energiaftalen, 2012). F0rdelt på 8 år betyder 

det, at der på land skal opføres 225 MW pr år.  

Stigende vindmøllekapacitet 

Ifølge data fra Energistyrelsens stamregister, ligger gennemsnittet for opsætningen af 

landvindmøller for 2012-2017 – inklusive ”slutspurten” med opsætninger i januar til fe-

bruar 2018, inden støtteordningens udløb - på ca. 275 MW pr. år, dvs. et godt stykke 

over målsætningen (figur 1). Sammenfaldende med, at der er nedtaget færre møller 

end estimeret, er den samlede kapacitet på land steget mere end planlagt. 

 

 

Figur 1: Overblik over opsætningen af landvindmøller i perioden 2012-2017, 2017* er inkl. ”slutspurten” i jan-
feb 2018. Kilde: Energistyrelsens stamregister (2018) 

Opgjort i antal, er der siden 2012 opført 1830 landvindmøller, mens 677 er blevet nedta-

get, svarende til en nettoforøgelse på omkring 1153 vindmøller. Disse tal dækker dog 

over, at der er opført 1312 små møller eller hustandsvindmøller, hvor kapaciteten ikke 

overstiger 75 kW pr. mølle. Det betyder, at selvom husstandsvindmøllerne i antal udgør 

langt over halvdelen af de opstillede møller, bidrager de kun med ca. 1 % af den opsatte 

kapacitet (figur 2). Til sammenligning var der i 2011 i alt 4545 fungerende møller i Dan-

mark. Heraf havde ca. 93 % en kapacitet på over 75 kW.  
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Figur 2: Opsætningen af landvindmøller fordelt på tilslutningsår og kapacitet – 2017* er inkl. ”slutspurten” i 
jan-feb 2018. Længst til højre er angivet det samlede antal tilsluttede vindmøller og samlet kapacitet. Ændrin-
ger i tallene fra år til år svarer ikke direkte til tallet for opsætningen, da det også inkluderer nedtagning. Kilde: 
Energistyrelsens stamregister (2018). 

I perioden 2012-2017 er der i gennemsnit opstillet ca. 86 vindmøller over 75 kW årligt, 

mens der er nedtaget omkring 100. Da nye vindmøller i dag generelt er større og højere, 

og dermed har en større kapacitet, er det forventeligt, at det samlede antal vil falde, 

samtidig med at kapaciteten stiger. Hvis man ser bort fra vindmøllerne under 75 kW er 

det netop denne udvikling, som vi har set (figur 3).  

Det er dog svært præcist at forudsige, hvor stor reduktionen af det samlede antal møl-

ler vil blive i fremtiden. Normalt skønnes det, at antallet af vindmøller vil falde med en 

tredjedel (VidenOmVind, 2017), men der findes også mere optimistiske beregninger.  

I februar 2015 beregnede EnergiWatch, at Danmark kunne nøjes med en fjerdedel af 

det nuværende antal landvindmøller og samtidig bevare kapaciteten (EnergyWatch, 

2016). Dette regnestykke forudsætter, at der fremadrettet kun opsættes 3.4 MW vind-

møller – en antagelse, der ikke er langt fra virkeligheden. Landvindmøller over 75 kW 

opsat i 2017 havde således en gennemsnitskapacitet på 3.4 MW, mens gennemsnits-

møllen opsat mellem 2012 og 2016 havde en kapacitet på 3.0 MW (fraregnet testvind-

møller).  

 

 

Figur 3: Kumuleret kapacitet og antal landvindmøller fordelt på to vindmøllestørrelser. 2017* er inkl. ”slutspur-
ten i jan-feb 2018. Kilde: Energistyrelsens stamregister (2018) 

Nedtagningen af vindmøller forløber langsommere end forventet og ser ikke ud til at 

følge forventningerne fra 2012, hvor 1300 MW skulle nedtages de kommende 8 år, dvs. 
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ca. 163 MW pr. år. Opgørelsen viser, at der i gennemsnit kun er nedtaget 100 vindmøller 

pr. år, som i alt havde en kapacitet på 50 MW pr. år – altså et godt stykke fra det politi-

ske mål.  

Wind2050-analyserne har i den forbindelse påpeget, at manglende nedtagning, eller 

manglende udskiftning af udtjente vindmøller med moderne effektive vindmøller i ste-

det for udpegning af nye områder, kan være en medvirkende årsag til modstand mod 

vindmøller. Et øget fokus på genanvendelse af vindmølleområder, hvor der i forvejen 

står vindmøller, kan sandsynligvis imødegå nogle af de kritiske røster i lokalbefolknin-

gen. Ikke mindst fordi færre men mere effektive møller giver et mindre rodet visuelt 

indtryk. 

Vindmøllerne er geografisk ulige fordelt  

Udviklingen siden 2012 er præget af store geografiske variationer. Opgøres kapacitets-

udbygningen i 2012-2016 på regionsniveau, bidrager Region Hovedstaden med 1 %, 

Sjælland med 12 %, Syddanmark med 13 %, Midtjylland med 49 % og Nordjylland med 

26 % (Dansk Vindmølleforening, 2016).  

Denne spredning kan være et vigtigt element i at forstå vindmøllemodstanden, da en 

ulige fordeling af ”byrden” kan have indflydelse på lokalbefolkningens accept. På kom-

muneniveau viser udviklingen i samme periode, at næsten 50 % af udbygningen, her 

målt i endeligt antal møller over 75 kW, er fordelt på blot fem kommuner og at ti kom-

muner står for ca. 70 % af udbygningen (figur 3). 

Dog er der flere af specielt de vestjyske kommuner, der har set en fordel i opstilling af 

møller, fordi det har gavnet lokale industrier, og givet indtægter til kommunekassen i 

form af skattebidrag og fra Grøn ordning - sidstnævnte er nu afskaffet. 
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Figur 4: Udbygningen i regionerne (tv.) målt i kapacitet og i kommunerne (th.) målt i antal vindmøller over 75 
kW. Kilde: Energistyrelsens stamregister (2017) 

Samlet elproduktion og et blik ind i fremtiden 

Den faktiske elproduktion fra vindmøller var i 2016 til 12.7 TWh (4,6 TWh fra havvind-

møller og 8.1 TWh fra landvindmøller). Til sammenligning var det samlede danske elfor-

brug på 33.9 TWh, dvs. at ca. 37.6 % var dækket af vind (Dansk Vindmølleforening, 

2016). Dette var et dyk i andelen af vindenergi, da den i 2015 lå på 42 %. De nyeste vali-

derede tal for 2017 viser en rekord høj andel af vindenergi på 43.8 % af det samlede el-

forbrug (Energinet, 2018). 

Hvis man betragter udviklingen i et længere tidsperspektiv, går det den rigtige vej: De 

seneste otte år er elproduktionen fra vindmøller i gennemsnit steget med godt 10 % år-

ligt (figur 4). Dette dækker dog over store udsving. 2011 var således et særdeles aktivt 
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år, hvor elproduktionen steg med 26 %. I modsætning hertil står år 2016, hvor elproduk-

tionen faldt med ca. 10 %. Det skal bemærkes, at den procentuelle andel som udgøres 

af vindmøllestrøm, selvfølgelig er afhængig af det samlede elforbrug. 

 

Figur 4: Samlet elforbrug og vindkraftsproduktion i perioden 2009-2017, samt en simpel projektion for 2018-
2020. Kilde: Danmarks Vindmølleforenings årsrapporter, Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 og Energi-
net.dk (2018). 

Med en simpel projektion ind i fremtiden, hvor vi fastholder en stigende elproduktion 

fra vind (10 % årligt), og baserer det fremtidige elforbrug på Energistyrelsens basisfrem-

skrivning, er den politiske målsætning om 50 % i 2020 inden for rækkevidde. Med 

denne hastighed når vi faktisk 51 % i 2020 (figur 4).  

At fastholde vækstrater omkring 10 % kræver dog en ambitiøs, vedholden og helheds-

orienteret indsats. Særligt i betragtning af, at mange af de mest oplagte områder for 

vindmølleprojekter på land allerede er i brug. Mange af de forudgående projekter har 

været mødt med folkelig modstand. Således havde 14 kommuner - ud af 56 adspurgte i 

2015 - helt opgivet at lave temaplaner for vindmøller. 

I fremtiden er det derfor essentielt at forbedre processen vedrørende borgerinddragelse 

og kommunikation, for at sikre en folkelig forankring og opbakning til vedvarende ener-

giløsninger. 

Energistyrelsens basisfremskrivning fra 2017 estimerer, at el fra vindkraft når 49 % i 

2025, men at andelen derefter falder (figur 5). Dette skyldes, at fremskrivningen er ba-

seret på en såkaldt ”frozen policy”-tilgang, hvor den nuværende støtteordning for vind-

møllestrøm udløber i 2018. Samtidig betyder en lav pris på elektricitet, at fremtidige in-

vesteringer i vindmøller er usikre. Dermed vil der efter ca. 2020 ikke etableres flere 

vindmøller – hverken på hav eller på land – og kapaciteten vil falde i takt med at møl-

lerne er udtjente (Energistyrelsen, 2017).  
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Figur 5: Fremtidig vindkapacitet fra land og hav. Husstandsvindmøller ikke inkluderet Kilde: Energistyrelsens 
Basisfremskrivning 2017.  

Nye politiske vinde 

De seneste årti har opstillingen af hav- og landvindmøller overordnet været styret af na-

tionale politiske målsætninger. Anbefalingerne fra Energikommissionen anlægger en 

ny kurs. Først og fremmest pointeres det, at udbygningen af den vedvarende energi 

skal være teknologineutral, og der bør dermed ikke fastlægges en bestem sti til, hvor-

dan vi når målsætningen om 50 % vedvarende energi af det samlede forbrug i 2030 og 

en endnu mere i 2050. Udviklingen bør derimod være drevet af markedet, og i takt med 

at prisen på både hav- og landvindmølleelektricitet vil falde, bør støtteordninger ifølge 

Energikommissionen udfases (Energikommissionen, 2017). 

Hvad anbefalingerne konkret vil få af betydning for vindmølleprojekter og planlægnin-

gen af disse er endnu uvist, men det er sandsynligt, at vindmølleplanlæggere og kom-

munerne vil stå i en ny virkelighed: Det klare politiske signal om, at kommunerne bør 

klø på med opsætningen af vindmøller indtil et bestemt mål er nået, synes at være er-

stattet med muligheden for, at den grønne omstilling af energiforsyningen måske i lige 

så høj grad skal bæres af solenergi eller andre teknologier. Hvis vi udelukkende betrag-

ter LCOE (Levelized Cost of Electricity) for landvindmøller hhv. solceller, vil vindmølle-

energi i 2025 sandsynligvis stadig være billigere end energi fra solceller (IRENA, 2016) - 

særligt i Danmark, hvor der er særligt gode vindforhold. 

Samtidig kan vi allerede nu se, at de historiske erfaringer med lokal forankring af vind-

mølleprojekter, hvor vindmøllelaug og medejerskab har været vigtigt, er under pres i en 

i en branche, der ønskes markedsliggjort og internationaliseret. 

Den seneste udvikling 

Selvom udfordringerne med planlægning af vindmølleprojekter ikke er ny og det efter-

hånden er nogle år siden CONCITO udgav sin analyse, er området stadig højaktuelt. 

Hvis vi alene ser på år 2017, har modstand i befolkningen ført til, at projekter der tilsam-

men havde en kapacitet på ca. 305 MW er blevet taget af bordet. Det drejer sig bl.a. om 

projektet i Kastrup-Tiset Enge ved Gram i Sønderjylland (78 MW), udvidelser i Esbjerg 

kommune (127 MW), et projekt ved Haved i Tønder kommune (80 MW) og en planlagt 

godkendelse af en lokalplan i Øster Hassig Kær ved Gandrup i Nordjylland, der ville give 

plads til 5 nye vindmøller (ca. 20 MW) (EnergiWatch, 2017; Nordjyske Stiftstidende, 

2017).  
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Sammenlignet med målsætningen om 225 MW pr. år, svarer blokeringen af disse fire 

projekter altså til mere end et helt års etablering. I tillæg hertil kommer et stort antal 

læserbreve, der hen imod kommunalvalget i november 2017 forsøgte at få rullet beslut-

ninger om udvidelser tilbage.  

Modstanden mod landvindmøller er dog en generel tendens, som har fundet sted det 

seneste årti. Som eksempel på dette viser en undersøgelse, at hver syvende, svarende 

til 14,5 %, af de foreslåede lokalplaner for vindmøller er blevet taget af bordet fra 2009 

til og med 2015 (EnergiWatch, 2015). 

Hvad angår de nuværende støtteordninger, er justeringen i fuld gang, og den grønne 

ordning udløb den 21. januar 2018. Den fungerede således, at kommunen blev belønnet 

med 88.000 kr. pr. tilsluttet MW, der enten kunne bruges på at finansiere anlægsarbej-

der, der styrker landskabelige værdier eller på at støtte kulturelle og informative aktivi-

teter i lokale foreninger. Desuden udløber den generelle støtteordning, hvor elektricitet 

fra landvindmøller støttes med et fast pristilskud på 25 øre/kWh.  

Afskaffelsen af den grønne ordning kan vanskeliggøre lokalpolitikernes muligheder for 

at retfærdiggøre gennemførelse af vindmøllerprojekter i kommunerne. Mere herom i 

næste afsnit. 

Som et alternativ til støtteordningen på 25 øre/kWh har regeringen fremlagt en ny ud-

budsmodel, som i tråd med anbefalingerne fra Energikommissionen, lægger op til tek-

nologineutralitet. Det betyder, at sol og vind skal konkurrere på lige fod, ved at der i alt 

udbydes støtte på 829 mio. kr., hvorefter projektudviklere byder ind med, ved hvilket 

fastpristillæg de kan producere el. Den endelige kapacitetsudvidelse afhænger altså af 

markedet, men det forventes, at der vil blive opført projekter på ca. 200 MW fordelt på 

perioden 2018-2019 (EFK, 2017). Fra 2020 og frem er det endnu uvist, hvordan støtte-

ordningen udformes. 
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3. Processen for opstillingen af vindmøller 

Som baggrundsinformation og ramme for hovedresultaterne fra Wind2050 gives i dette 

kapitel en kortfattet beskrivelse af processen for opstilling af vindmøller (CONCITO, 

2012; VidenOmVind, 2017).   

Fire overordnede trin 

Processen kan strække sig over mange år, og kan groft sagt inddeles i fire trin: 1) En for-

beredelsesfase internt i kommunen, 2) Udpegning af vindmølleområder i kommuneplan 

eller temaplan, 3) Behandling af konkrete projekter og 4) Opførelse af vindmøller. 

 

Figur 4: De fire overordnede trin i vindmølleprojekter 

1. Forberedende arbejde i kommunen 

I Planloven er det bestemt, at det er kommunernes opgave at planlægge for vindmøller. 

Dette kræver overvejelser omkring potentialer for landbaseret vindkraft og afstemning 

af politiske ønsker i kommunen, herunder kortlægning af potentielle områder ved hjælp 

af GIS-analyser og afklaring af politiske og faglige spørgsmål. 

2. Udpegning af vindmølleområder i kommuneplan eller temaplan 

Områder til vindmøller kan enten fastlægges i kommunalplanen, som revideres hvert 

fjerde år, eller i en temaplan – et tillæg til den gældende kommunalplan. Denne fase be-

står af fire trin: 

1. En idéfase med debatoplæg, indkaldelse af ideer og forslag, høring af berørte 

myndigheder og borgere og behandling af indkomne bemærkninger; 

2. Udarbejdelse af planforslag som kommuneplan eller temaplan, herunder udar-

bejdelse af en miljørapport om naturvirkning, miljøpåvirkning og sundhedspå-

virkning og godkendelse i udvalg og byråd; 

3. Offentlighedsfase om planforslag inkl. miljørapport i minimum 8 uger gennem 

annoncer, høringsbreve, borgermøder; 

4. Offentliggørelse af endelig vedtaget plan med 4 ugers klagefrist. 

Borgere har altså mulighed for at få indflydelse på placeringen i både idefasen og i of-

fentlighedsfasen. Afholdelsen af begge offentlighedsperioder skal annonceres lokalt. 

3. Behandling af konkrete projekter 

Når områder er udpeget til opsætning kan konkrete projekter tage form. Denne fase 

består af fire trin: 

1. Ansøgning om et konkret projekt fra en bygherre (fx en lodsejer, et vindmøllel-

aug eller en projektudvikler); 

Forberedelse
Udpegning 
af områder

Behandling 
af konkrete 
projekter

Opførelse af 
vindmøller
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2. Idéfase og scoping, herunder forberedelse af debatoplæg og høringsbrev, hø-

ring og borgerinddragelse (såfremt der ikke tidligere har været for offentlighed 

i relation til en temaplan eller kommuneplanstrategi); 

3. Udarbejdelse af planforslag, kommunalplantillæg (inkl. miljørapport ved VVM 

og MV) og lokalplan; 

4. Offentlighedsfase med høring af planforslag og borgerinddragelse, evt. revide-

ring af projektet og ny offentlighedsfase samt offentliggørelse af en endelig 

vedtaget plan. 

4. Opførelse af vindmøllerne 

Bestilling og levering af vindmøller, opførelse og nettilslutning. 

VE-loven 

I loven om fremme af vedvarende energi (VE-loven) er der beskrevet fire ordninger, 

som har til hensigt at fremme opbakningen til vindmølleprojekter blandt lokalbefolk-

ningen. Kort fortalt drejer det sig om købsretsordningen, værditabsordningen, den 

grønne ordning og garantifonden (Energinet.dk, 2017):  

1. Køberetsordningen påbyder vindmølleopstillere at tilbyde berørte borgere økono-

misk andel i vindmølleprojektet. Opstillere skal tilbyde min 20 % af projektet til lo-

kale borgere, som fordeles afhængig af efterspørgsel og beboelses afstand til pro-

jektet. 

2. Værditabsordningen sikrer at borgere kompenseres økonomisk, hvis nye vindmølle-

projekter forringer værdien af deres ejendom. Dette kan dreje sig om forringelser 

pga. støjgener, skyggekast eller visuel påvirkning. Hvis boligen ligger indenfor en 

radius af 6 gange møllens højde, er det gratis at anmelde kravet. Ligger ejendom-

men længere væk, koster det 4000 kr. at anmelde kravet. Dette beløb tilbagebeta-

les dog, hvis der tilkendes værditabsbetaling. Udgør værditabet mindre end 1 % af 

ejendommens værdi bortfalder kravet på at få værditabsbetaling. 

3. Den grønne ordning giver kommunerne en økonomisk tilskyndelse til at opsætte 

vindmøller. Kommune betales 88.000 kr. pr. tilsluttet MW. Penge kan enten bruges 

på anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen 

eller kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme accepten af 

vedvarende energi. 

4. Garantifonden giver vindmøllelaug eller initiativgrupper mulighed for at søge en ga-

ranti på op til 500.000 kr. i forbindelse med etablering af et nyt vindmølleprojekt. 

Garantien kan bruges til optagelse af lån der dækker de dækker de indledende akti-

viteter, så som undersøgelser af placering af møller eller tekniske og økonomiske 

vurderingen af vindmølleplaceringer. Garantifonden var oprindeligt op 10 mio. kr. 

og indeholder i dag (september 2017) 1.7 mio. kr. 
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4. Hovedresultater fra Wind2050 

I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne af den forskning, der har fundet sted un-

der Wind2050-projektet i perioden 2014-2017. Det er kendetegnende for projektet, at 

der anlægges forskellige vinkler på den samme problematik. Således er både borgeren, 

kommunen og vindmølleudvikleren blevet hørt og inddraget, debatten på internettet er 

blevet analyseret, erfaringer fra udlandet er blevet sammenlignet med danske forhold 

og problemstillingen vedrørende lokalt ejerskab og accept er blevet placeret i en bre-

dere diskussion om demokrati.  

Vindmølleplanlægning i kommunerne  

Wind2050-projektet har på baggrund af interviews i 2015 med 56 kommunale planlæg-

gere belyst hvorvidt kommunernes vindmølleplanlægning faktisk finder sted og hvor-

dan processen normalt forløber (Anker, 2017). Analysen viser, at der er stor variation 

mellem de enkelte kommuner i omfanget af planlægningen. Nogle kommuner planlæg-

ger slet ikke for etablering af vindmøller, andre følger en ad hoc tilgang, mens der kun 

er ét eksempel på en kommune, der regelmæssigt hvert fjerde år foretager en revision 

af kommunalplanen i forhold til opførelsen af vindmøller.  

Samtidig varierer antallet af udpegede områder fra et enkelt til 10-12 områder. Dertil 

kommer, at relativt få kommuner i 2015 var i gang med ny temaplanlægning, og at der i 

mindst 14 kommuner var så stor politisk uro omkring de allerede vedtagne udpegnin-

ger, at det var tvivlsomt, hvorvidt opbakningen kunne opretholdes. Planlægningspro-

cessen kan se vidt forskellig ud fra kommune til kommune.  

I planlægningsprocessen anvendes ofte en traditionel top-down metode, hvor kommu-

nen står for udpegning af områder, hvorefter potentielle bygherrer kan ansøge om 

etablering af et vindmølleprojekt. Problemet med denne metode er, at indsnævrings-

processen, der er baseret på både faglige og politiske hensyn, kan blive så omfattende, 

at ganske få eller slet ingen områder udpeges.  

Enkelte kommuner kombinerer den traditionelle top-down model med proaktive ele-

menter, bl.a. i form af inddragelse af muligheden for opkøb og nedlæggelse af boliger, 

f.eks. inden for vindmølleplanlægnings-bekendtgørelsens afstandskrav. 

Analyserne viser, at planlægningsprocessen på en række punkter ikke fungerer hen-

sigtsmæssigt. For det første ses et tegn på manglende eller uklar styring. Ingen aktør 

ser ud til at påtage sig det reelle ansvar for, at vindmølleopsætningen sker i overens-

stemmelse med de politiske målsætninger i kommunernes strategiske energiplanlæg-

ning. Selvom udbygningen hidtil har været på rette vej, synes det relevant for den frem-

tidige udbygning eller vedligeholdelse, at disse styringsproblematikker diskuteres.  

For det andet skaber top-down processen ofte lokal modstand fordi den form for ind-

dragelse, der tilbydes til borgerne er et teknisk-regulativ "lukket rum", hvor lægfolk fø-

ler sig fremmede og magtesløse. 

For det tredje forhindres kommunerne i en effektiv udpegning af områder, som er eg-

net til vindmølleprojekter, da der ofte er aftalt optioner mellem udviklere og lodsejere. 



                                                                             Lokal accept og udvikling af vindmølleprojekter 

18 
 

Herved udelukkes andre ejerskabsmodeller, der kan være bedre egnede til at imøde-

komme lokale interesser og værdier.  

Forskellige holdninger blandt kommunalpolitikere og embedsmænd 

Mens ovenstående analyse primært afdækker hvordan og i hvilket omfang planproces-

sen forløber fokuserer rapporten ”Planprocessen for vindmøller: Fakta og følelse til for-

handling – en feltberetning fra fredløs fejde” på kommunalpolitikeres og embeds-

mænds holdning til den nuværende planlægningsproces (Vinther, 2016).  

Gennem case-interviews med 21 udvalgte kommuner fremkommer et billede, hvor dele 

af planlægningsprocessen forløber hensigtsmæssigt, mens andre bør ændres, eller i 

hvert fald diskuteres og evalueres ift. den oprindelige hensigt.  

Generelt er der enighed om, at planloven er en god ramme for processen, at kommu-

nen besidder de nødvendige kompetencer til forvaltning og at samarbejdet både mel-

lem det politiske og administrative niveau og mellem forvaltning og projektudvikler er 

godt. Derimod forløber borgerinddragelse og den offentlige debat ikke optimalt, lige-

som at projektudviklernes kommunikation med naboer og nærsamfund kan kritiseres.  

Både politikere og embedsmænd er enige om, at borgerinddragelsen og debatten ofte 

er for domineret af vindmøllemodstanderes meget aktive og negative tilgang. Specielt 

modstandernes strategiske anvendelse af de sociale (kommunernes mangel på samme) 

medier betyder, at en nuanceret debat bliver gjort besværlig. Der er behov for nye kom-

munikationsstrategier, hvor både borgere der er tilhængere og modstandes kan mødes 

og finde nye løsninger på produktion af vedvarende energi (Borch et al., 2017). Dette 

kunne etableres gennem sociale medier eller ved at skabe et dialogforum, der opfattes 

som åbne og bemyndigende. I tillæg hertil er det problematisk, at projektudviklernes 

kommunikation til borgere varierer meget i indhold og omfang. Store variationer fører 

til en problematisk forskel i vidensniveau og der er mange eksempler på mangelfuld 

kommunikation. 

I modsætning til den generelle enighed mellem kommunalpolitikere og embedsmænd 

om ovenstående er der på to områder divergerende holdning til processen. Uenigheden 

drejer sig dels om placeringen af myndighedsansvaret og dels om rammevilkårene i VE-

loven.  

I forhold til myndighedsansvaret går diskussionen på, hvorvidt opgaven med at opstille 

vindmøller på land skal placeres på kommunalt eller statsligt niveau – eller en mellem-

vej. Fortalerne for det kommunale niveau fremhæver borgernærheden som afgørende, 

og at løsningen på mangelfuldt samarbejde med borgere ikke kan løses ved at centrali-

sere processen. Dog kunne planlægning i statsligt regi medføre at vindmøller blev mere 

ligeligt fordelt blandt alle kommuner eller at man samlet set bedre kunne sørge for, at 

genere færrest mulige mennesker.  

Herudover vil det statslige niveau være bedre til at sikre gennemførslen af nationale 

målsætninger – selvom kommuner i dag er pålagt at varetage sig opgaven med at op-

stille vindmøller, kan denne omgås ved planmæssige begrundelser. Som en mellempo-
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sition findes også fortalere, der ønsker den nuværende aftale mellem KL og staten æn-

dret, således at ansvaret stadig er placeret hos kommunerne, men at kravene om gen-

nemførsel af målsætningerne skærpes. 

Borgernes perspektiv på VE-ordningerne og deres effekt på retfærdig fordeling af 

byrder og goder fra vindmølleprojekter  

Som et led i Wind2050-projektet er der gennemført en nærmere analyse af VE-ordnin-

gerne, navnlig værditabs- og køberetsordningen, i forhold til at fremme lokal accept. 

Analyserne er baseret på kvalitative interviews med borgere i udvalgte case-områder 

(Jørgensen, 2018) og kvantitative resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i forbin-

delse med potentielle kystnære vindmølleprojekter (Johansen og Emborg, 2018). 

Ordningerne kan ses som et forsøg på at skabe fordelingsmæssig retfærdighed ved dels 

at modvirke værditab for naboer og dels ved at give mulighed for at få del i en økono-

misk gevinst i projektet og opnå ejerskab til møllerne. Evaluering af ordningernes effekt 

har derfor haft til hensigt at undersøge, om borgerne oplever, at ordningerne skaber en 

øget fordelingsmæssig retfærdighed ved at kompensere for ulemper eller ved på anden 

måde at skabe grundlag for en fair omfordeling af projektets økonomiske gevinster til 

andre end opstillerne.   

Nogle af de forhold, der fremgår af spørgeskemaundersøgelsen eller bliver fremhævet 

af de interviewede borgere kan sammenfattes under nedenstående punkter:  

Monetær kompensation er malplaceret 

De byrder borgerne oplever i forhold til vind-projekterne knyttes i høj grad til deres livs-

verden og værdier, der omfatter mange aspekter herunder økonomiske, sociale, miljø-

mæssige samt fysisk og mental sundhed. Disse forhold knyttes dels til de fysiske dels til 

de processuelle aspekter af vindmølleprojekterne. For nogle borgere opleves en mone-

tær erstatning som malplaceret, betydningsløs eller i bedste fald utilstrækkelig i forhold 

til de øvrige værdier, de i øvrigt værdsætter fx stilhed, haveliv og ro i deres stue, som 

fortsat er forstyrret eller ødelagt som følge af vindmølleprojektet.  

Investering i vindmøller amoralsk 

Særligt i forhold til køberetsordningen giver modstandere af vindmølleprojektet ofte 

udtryk for, at det er amoralsk at investere i andele og de afholder sig herfra. Disse bor-

gere oplever således ingen fordele forbundet med køberetsordningen – af nogle opfat-

tes ordningen nærmest som en provokation i og med at den rammer skævt i forhold til 

deres følelser og behov. For enkelte af de interviewede modstandere sker investeringen 

i andele dog på trods, ”som selvforsvar” for i det mindste at få noget ud af projektet, når 

projektet alligevel blev vedtaget.  

Værditabserstatningens størrelse 

Flere interviewede opfatter værditabserstatningerne som for små i forhold til de reelle 

værditab af deres bolig, direkte som indirekte, således vil små værditab ikke kunne be-

tale en ejendomsmægler eller hjælpe folk væk fra en usælgelig ejendom. Enkelte bor-

gere mener dog, at de få en fair erstatning, der reflekterer det formodede værditab. 

Disse borgere understreger dog, at en kompensation for værditab er et minimum men 
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ikke er nok til at de føler sig retfærdigt behandlet. De borgere, der føler sig kompense-

ret retfærdigt lægger bl.a. vægt på vægt på faktorer som lokalt ejerskab og ”ekstra” lo-

kale fordele i forhold til VE-ordningerne for naboerne, herunder årlige tilskud til to lo-

kale sogne, involvering af borgerne i anvendelsen af midlerne og donation af individu-

elle andele.  

Et andet aspekt, der fremhæves i forhold til værditabsordningen er, at erstatningen ud-

måles i forhold til ejendommens værdi og det kan opleves uretfærdigt, at naboer med 

samme gener får forskellig kompensation. Små værditab opleves som skuffende i for-

hold til den proces og de forventninger borgerne får til et værditab og opleves som 

manglende respekt og anerkendelse. Dette kan føre til oplevelsen af, at ordningen er 

bestikkelse.   

Ordningerne giver ikke lige adgang og udbytte 

Køberetsordningen forudsætter, at folk har likviditet at investere med. For naboer der 

forventer værditab, bliver ordningen derfor mindre interessant. Markedsvilkårene influ-

erer på borgerens involvering i andelsordningen. Lange tilbagebetalingstider afholder 

den private borger fra at investere til fordel for større og professionelle investorer, der 

opererer under selskabsvilkår. 

 

Værditabsordningen opleves af nogle borgere som ressourcekrævende at involvere sig 

i. Det kræver sociale ressourcer og mentalt overskud at involvere sig i ordningen, sær-

ligt efter en lang planlægningsproces. Det kræver yderligere sociale ressourcer at føre 

værditabsafgørelsen videre i domstolssystemet. Problemet er særligt, at det er opsli-

dende at fokusere på noget negativt i så lang tid som sagen varer. Desuden medvirker 

ordningen til at øge en uønsket grøft mellem modstandere og tilhængere i de små lo-

kale samfund. Nogle borgere finder det også uretfærdigt, at skulle betale 4000 kr. i ad-

ministrationsgebyr for at søge værditabserstatning (dette gælder for borgere der bor 

mere end 6 x møllehøjden fra projektet. Pengene tilbagebetales kun hvis værditab be-

villiges), når værditabet er pålagt dem udefra. Disse forhold betyder at nogle borgere – 

særligt borgere med mindre social og økonomisk kapital afholder sig fra at kræve vær-

ditab.  

Processuelle forhold  

Ud over de forhold, der er knyttet til vanskeligheder med at gennemskue beslutnings-

processen vedrørende opstilling af vindmøller og samspillet med VE-ordningerne, synes 

der også at være forhold omkring ordningerne i sig selv, der skaber grundlag for opfat-

telser af uretfærdighed.   

 Borgerne oplever manglende information og rådgivning om deres muligheder i 
forhold til at udnytte ordningerne. Den opstiller-drevne proces skaber mistillid 
og tvivl om de givne oplysninger. Opstiller opleves i nogle tilfælde som interes-
seret i egen profit frem for involvering af lokale borgere.  

 Der spekuleres i nogle tilfælde i opkøb af andele via stråmænd og videresalg til 
selskaber, der kan udnytte andre vilkår for skat, risikovillighed og investerings-
horisont end private borgere. Således koncentreres andele på færre investorer 
og ikke nødvendigvis hos de borgere, der oplever byrderne. Det opleves af 



                                                                             Lokal accept og udvikling af vindmølleprojekter 

21 
 

nogle borgere uretfærdigt, at de potentielle fordele fra andelskøb ikke tilfalder 
de nærmeste, og mest bebyrdede borgere, men spredes ud til borgere og inve-
storer, der ikke er berørt af projektet.  

 Det opleves akavet at søge værditab og appellere afgørelser mod ens naboer. 
 

Samlet set peger analyserne således på, at det langt fra er enkelt at opnå det tilsigtede 

mål med værditabs- og køberetsordningerne i form af en øget fordelingsmæssig ret-

færdighed. Der er en række andre faktorer end den umiddelbare økonomiske kompen-

sation eller investeringsmulighed, der har betydning for borgernes oplevelse af såvel en 

retfærdig fordeling af byrder og goder som en retfærdig behandling i forbindelse med 

opstilling af vindmøller. I visse tilfælde kan ordningerne i sig selv bidrage til at skabe 

mistillid og øget modstand mod vindmøllerne.  

Borgerens perspektiv 

En anden vigtig dimension for en velfungerende planlægning af vindmølleprojekter er 

den situation som berørte borgere befinder sig i. Her er det ikke nok blot at henvise til, 

hvilke muligheder, der formelt er for borgerdeltagelse, men det må derimod undersø-

ges, hvilken reel opfattelse som borgerne står med. Dette er gjort gennem borgerinter-

views i fem forskellige projektområder (Clausen, 2017; Clausen & Rudolf, 2018), hvorfra 

der kan drages følgende konklusioner: 

For det første kan der spores en generel mistillid til kommunens forvaltning af vindmøl-

leplanlægningen. Borgerne oplever, at kommunen særligt har blik for at opnå tilskud fra 

den grønne ordning i stedet for at værne om processen. Desuden er det indtrykket, at 

kommunen favoriserer vindmølleopstillere på bekostning af borgere, som fx er udtrykt 

ved, at der holdes lukkede møder eller at kommunen hjælper opstillere, mens borgerne 

er overladt til sig selv i forhold til håndteringen af teknisk vanskeligt materiale. 

For det andet opleves planlægningsprocessen som uigennemsigtig og afkoblende, hvil-

ket skaber utryghed og mistillid. Et eksempel herpå er, at der foretages jordopkøb in-

den et projekt formelt er blevet godkendt i kommunen, hvilket givet et indtryk af at be-

slutningen er truffet på forhånd. Et andet eksempel er, at annonceringen af kommune-

planen ikke fremstår vedkommende nok, og ofte kommer det bag på borgere, at vind-

mølleprojekter er i gang. Konsekvensen kan være, at borgere ikke deltager i den betyd-

ningsfulde indledende idéfase og at diskussioner udskydes til offentlighedsfasen, hvor 

mulighedsrummet er blevet indskrænket. Derudover opleves en gennemgående skep-

sis overfor VVM-redegørelserne, fordi det oftest er vindmølleopstillere, der betaler for 

VVM-rapporten, der udarbejdes af konsulenter som vindmølleopstillere indgår faste af-

taler med. Samtidig er det de selvsamme konsulenter, som svarer på høringssvar. 

Den tredje observation angår formen for borgerinddragelse. Den mest almindelige del-

tagelsesmetode er høringen, som hverken formår at skabe egentlig dialog og som vir-

ker ekskluderende på de borgere, der finder vanskelighed ved at udtrykke sig skriftligt. 

Når der senere faktisk etableres ansigt-til-ansigts meningsudvekslinger, angår disse 

ofte kun VVM-redegørelsen, hvilket betyder, at debatten opleves som styret og forud-

bestemt. Dermed efterlades borgeren med en følelse af, at det er svært at komme til 
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orde. En mulig konsekvens heraf er, at der etableres såkaldte parallel-offentligheder på 

eksempelvis Facebook, der giver borgeren mulighed for at udtrykke sig og føle sig hørt.  

Et fjerde punkt angår problemer relateret til økonomi. Tidligere jordopkøb kan, ud over 

de allerede nævnte problemer med mistillid og manglende transparens, i nogle tilfælde 

skabe splittelse og konflikt i lokalsamfund, fordi der opstår uenigheder om, hvorvidt jor-

den bør opkøbes eller ej. Selve opkøbet kan også skabe en følelse af afmagt, og selvom 

borgere ikke billiger projektet føler de sig tvunget til at sælge, ud fra rationalet om at 

”projektet alligevel kommer” eller ”for i det mindste at få noget ud af det”. Derudover 

er der en opfattelse af, at økonomiske fordele ved projektet tilfalder de – ofte eksterne - 

vindmølleopstillere, og ikke de borgere der skal bo tæt på projektet. De kompensati-

onsordninger (Den Grønne Ordning, Værditabsordningen) som skulle imødegå disse 

problemstillinger, synes ikke at være tilstrækkelige, og borgere føler sig stavnsbundet 

til deres ejendom, pga. manglende erstatning. I tillæg hertil anses initiativer fra vind-

mølleopstillere, fx oprettelsen af lokale fonde, snarere som bestikkelse end som fair 

kompensation. 

På trods af de nævnte kritikpunkter, er der vigtig at holde fast i, at de fleste borgere 

ifølge flere holdningsundersøgelser faktisk generelt er tilhængere af og kan se potenti-

ale i vindmølleprojekter. Det store problem er derfor, at selve planlægningsprocessen 

og den manglende - eller passive - inddragelse ser ud til at erodere den oprindelige op-

bakning. Det er derfor helt centralt at planlægningsprocessen justeres med tanke for 

borgerinddragelsen. Der kan peges på tre ting til forbedring: 

Det nuværende planlægningsparadigme kan med fordel suppleres med en bottom-up 

tilgang, hvor kommunerne spiller en mere aktiv rolle i udviklingen af vindmølleprojek-

ter, med fokus på mere transparens, større åbenhed, bedre dialog og rådgivning samt 

mere indflydelse til borgerne. Konkret kunne noget af dette ske i form af nye kommuni-

kationsformer, som afløser den traditionelle skriftlige høring. Det er vigtigt, at borge-

rens rolle redefineres til at være en aktiv medskaber af omstillingsprocessen, og at bor-

gerinddragelsen tages seriøst og ikke blot anvendes til at legitimere beslutninger, der 

allerede er truffet.  

Mere specifikt bør der tages hånd om problemet med tidligt jordopkøb, så den demo-

kratiske proces bevares uden at der går spekulation i jordpriserne. Mere transparens i 

planlægningsprocessen eller fast prissætning på jord kunne være et bud på en løsning. 

En sidste og måske mere radikal ændring angår spørgsmålet om ejerskabsformer. Er-

hvervsdrivende fonde, kommunalt eje og vindmøllelaug er modeller, der alle støtter op 

om lokalsamfundet og søger for, at økonomiske goder bliver fordelt blandt de berørte. I 

tillæg hertil kunne en satsning på sådanne modeller desuden bidrage til, at løfte ud-

kantsområder med økonomisk udviklingsmæssige udfordringer – det er ofte her, at det 

blæser mest.  

Det skal i den forbindelse nævnes, at enkelte kommuner allerede i dag spiller en mere 

aktiv rolle i projektudviklingen, og ikke kun planlægningen. Således har Lemvig Kom-

mune en zone ordning, hvor man taler om vindmøllefri zoner, zoner der er udlagt til 

vindmølleprojekter, og zoner hvor der kan søges om projekter, hvis det er i overens-
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stemmelse med lokalsamfundets ønsker. Jammerbugt Kommune har et tæt samar-

bejde med udviklerne om at sikre accept af de foreslåede projekter, mens Samsø Kom-

mune via Energiakademiet har spillet en fremtrædende rolle i at gøre øen CO2 neutral, 

hovedsageligt via strøm fra vindmøller.  

Vindmølledebat på de sociale medier 

Som beskrevet ovenfor kan følelsen af afkobling og eksklusion fra processen føre til, at 

en del af debatten skubbes over på sociale medier. Dette kan være problematisk fordi 

meningsudvekslingerne her oftest er ensidede.  Et udenlandsk studie i kommunikatio-

nen omkring et stort vindmølleprojekt i Baden-Württemburg på, at debatten på sociale 

medier er asymmetrisk. Hermed menes, at modstandere af vindmølleprojekter er me-

get aktive, mens tilhængersiden oftest forholder sig tavs (Reusswig et al., 2016).   

Tilsvarende viser en undersøgelse fra Danmark, at modstand på Facebook kan være et 

yderst effektivt redskab mod oprettelsen af vindmølleprojekter (Borch & Dahlgaard 

2017). Studiet har kortlagt kommunikationen på 73 Facebooksider, der retter sig mod 

specifikke planlagte vindmølleprojekter. Heraf der det kun ét vindmølleprojekt, Nollund 

i Billund Kommune, der er blevet virkeliggjort. Indholdet i modstanden går primært på, 

om der er støjgener (både almindelig og lavfrekvent støj), om processen synes fair og 

om vindmøllernes placering har betydning for landskabets æstetik.   

Der synes at være et informationstomrum mellem borgere og myndigheder. På den ene 

side mener kritikerne, at de ikke bliver hørt eller inddraget nok i den officielle planlæg-

ning samtidig med at myndigheder som regel ikke er særligt aktive på Facebook, hvor 

den negative samtale forgår. Omvendt beretter kommunale planlæggere ofte, at bor-

gerne ikke responderer, når kommunen sætter temaplaner i høring.  

Indtil nu er det kun Aarhus Kommune, som har forsøgt sig med en digital høringsplat-

form (www.voresenergi-aarhus.dk), der både kan involvere bekymrede borgere, men 

også kan samle innovative idéer til, hvordan implementeringen af vedvarende energi 

generelt kan forløbe. Forsøg som dette og en generel opfordring til, at myndighederne 

er til stede, hvor borgerne er, kan muligvis være vejen til en mere succesfuld strategisk 

energiplanlægning.  

Kvantitativ vurdering af borgernes holdning til eksisterende og nye projekter 

Ud over den dybe kvalitative forståelse af borgeres opfattelse af inddragelsesproces-

sen, er der også gennemført kvantitative vurderinger af, hvordan allerede opførte vind-

møller på land påvirker borgernes holdning til nuværende eller fremtidige vindmølle-

projekter. Tidligere danske studier peger her på, at selve mødet med vindmøller i dag-

ligdagen medvirker til, at holdningen overfor nuværende vindmølleprojekter forværres. 

Dog er denne effekt kun synlig indtil en tærskelværdi på fem vindmøller dagligt. Heref-

ter betyder antallet af vindmøller man dagligt møder ikke noget for holdningen (Laden-

burg og Dahlgaard, 2011). Hvis vi ser på om holdningen – denne gang dog holdningen til 

fremtidige vindmølleprojekter – er betinget af særlige forhold, viser det sig, at det sær-

ligt er hos folk som bor et sted med vindmøller inden for synsrækkevidde, hvor holdning 

forværres, når antallet af daglige møder stiger. Bor du ikke tæt på vindmøller, påvirkes 

din holdning mindre eller slet ikke (ingen statistisk signifikans). Det er dog interessant 
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at effekten fra mødet med daglige vindmøller primært angår opførelse af nye vindmøl-

leprojekter. Når man undersøger holdningen til blot at udskifte de nuværende med 

større og kraftigere møller, er nedgangen mindre eller slet ikke tilstedeværende (ingen 

statistisk signifikans) (Ladenburg et. al., 2013). 

Et typisk argument hos modstandere af vindmølleprojekter går på, at opførelsen bør fo-

retages på hav og ikke på land for at mindske støj og visuelle gener – også selvom pro-

jekter i så fald bliver dyrere. I denne sammenhæng skal det nævnes, at borgeres hold-

ning til fremtidige vindmølleprojekter generelt er mere positiv for hav end for land. Der-

næst, og dette er måske mere overraskende, ændres den relative holdning ikke, når an-

tallet af vindmøller man møder i det daglige ændres. Eller sagt på en anden måde: Bor-

gere foretrækker generelt hav frem for land, men favoriserer ikke havvindmøller projek-

ter yderligere, blot fordi de omgås mange landvindmøller (Ladenburg,2015). 

Hvad betyder disse resultater for den fremadrettede vindmølleetablering? For det før-

ste ses, at placeringen har betydningen for holdningen til vindmøller; hvis vi alene be-

tragter tallene, bør opførelsen af vindmøller på land – måske ikke overraskende - ske så 

langt væk fra bebyggelse som mulig. For det andet bør det efterstræbes, at nye vind-

møllerprojekter opføres samme steder og som erstatning for udtjente vindmøller. For 

det tredje, og hvis valget står mellem at vælge hav- eller landvindmølleprojekter, er 

landvindmølleprojekter stadig gangbare, i den forstand, at de ikke forværrer den rela-

tive holdning mellem hav- og landpræferencen. 

Endelig kan det anbefales at udvikle få store projekter frem for mange små (under fem 

møller), da holdningen ikke forværres yderligere ved en daglig eksponering på fem møl-

ler eller mere. 

Forskning fra udlandet 

Et udenlandsk studie, hvor man sammenligner borgeres holdning i Tyskland og Polen, 

forsøger at vende problemstillingen på hovedet og i stedet for at fokusere på modstan-

den fokusere på, hvad der giver opbakning til vindmølleprojekter (Liebe et. al, 2015). I 

Tyskland er der næsten fem gange så mange vindmøller pr. indbygger som i Polen, så 

det forsøges også afdækket, om antallet af vindmøller, man møder til dagligt, har ind-

flydelse på holdningen vindmølleprojekter. 

Studiet har fire interessante konklusioner: Den første er, at deltagelsesretfærdighed 

(retfærdighedsfølelsen forbundet med mulighed for involvering i planlægningsproces-

sen) både i Tyskland og Polen har en klar indflydelse på holdningen til vindmøller. Der-

udover fører muligheden for medejerskab til en mere positiv holdning, ligesom lokal di-

stribution af el fra vindmøllerne bidrager til en positiv opfattelse.  

Ud over begrebet om deltagelsesretfærdighed, anvender man i litteraturen om social 

og miljømæssig retfærdighed et begreb om fordelingsretfærdighed, som refererer til, 

om eksempelvis vindmøller er fordelt ligeligt på tværs af kommuner, regioner og sociale 

skæl. Det er bemærkelsesværdigt, at følelsen af fordelingsretfærdighed kun har en lille 

betydning i Tyskland og slet ingen i Polen. Endelig er det karakteristisk, at borgere i Po-

len, med relativt få vindmøller pr. indbygger, ikke tillægger de ovenstående faktorer li-

geså stor betydning som i Tyskland.  
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Paradigmeskift i rammevilkårene for vindmølleprojekter  

Historisk set er vindmølleprojekter rundet af den danske andelstanke og har rod i folke-

lighed og demokrati. Siden 1990 har denne forankring været under forandring. Et stu-

die baseret på 28 interviews med danske projektudviklere, lokalplanlæggere og lokale 

politikere viser, hvordan der de seneste 30 år har fundet et paradigmeskift sted i dansk 

vindkraft (Kirkegaard, 2017). Vindmølleprojektudvikleren – her forstået som den aktør 

der forestår opstillingen og driften af vindmøller – var oprindelig lokale borgere, som 

havde andre primære erhverv. I dag foretages udvidelsen af vindmøllekapaciteten of-

test af store private og kommercielle udviklere. Denne udvikling er drevet af tre store 

forandringer i de økonomiske, teknologiske og politiske rammevilkår omkring vindmøl-

leprojekter: 

For det første har teknologiske landvindinger inden for vindmølleproduktion medført, at 

moderne vindmøller i dag er større, dyrere og har en kapacitet, der langt overstiger de 

tidligere generationer af møller. Mens 1980’ernes vindmøller havde en kapacitet på om-

kring 50-250 kW, ligger moderne vindmøller på land på omkring 1-4 MW - altså mellem 

4 og 80 gange større. Samtidig med at prisen på el fra vindmøller er faldet, har det bety-

det, at der er sket en voldsom udbygning af vindemøllekapaciteten i Danmark. I dag er 

omkring 40 % af vores elforbrug dækket af vind, mens det kun var omkring 1 % i 

1980’erne. Vindmøller er dermed gået fra at være marginal til kritisk infrastruktur. 

Denne udvikling indebærer også, at der skal langt mere økonomisk kapital til at finan-

siere nye projekter – en opgave som er svær at løfte for ikke-professionelle udviklere, 

som for eksempel em gruppe lokale borgere. 

Dernæst har støttesystemet for vindmøller ændret sig markant: I 90’erne blev der an-

vendt et fastprissystem, hvor prisen på el blev afregnet med en fast og oftest favorabel 

kWh-pris. I 1999 blev ordningen omlagt således at strøm for vindmøller blev afregnet på 

markedsvilkår plus et ekstra tillæg. Denne udvikling betyder samlet set, at det er blevet 

mere risikabelt at investere i vindmølleprojekter, og at der oftest kræves en stor pro-

jektudvikler med en portefølje af produkter til at overbevise den finansielle investor. 

For det tredje nævnes ophævelsen af bopælspligten i 1998, der betød, at parkudvikleren 

ikke længere skulle være bosiddende i lokalområdet. Alt dette leder samlet set til, at 

vindmølleprojektudvikleren og ejerskabet ændrer karakter fra at være domineret af lo-

kale vindmøllelaug, privateje eller foreninger til at være store private udviklere, oftest 

med hundrede eller tusindvis af medarbejdere. 

Når der tales om, at der er sket et paradigmeskift er det vigtigt at understrege, at denne 

udvikling er sket løbende og delvist ikke-intenderet. I 2009 blev der med VE-loven intro-

duceret fire ordninger (Køberetsordningen, Garantifonden, Værditabsordningen og 

Den Grønne Ordning) for at fastholde den lokale forankring og for at opnå større lokal 

accept af vindmølleprojekter. I betragtning af den stadigt pågående og massive lokale 

modstand mod vindmølleprojekter, anses disse ordninger mest for at være lappeløsnin-

ger og ikke tilstrækkelige til hverken at sikre forankringen eller accepten.  

Spørgsmålet om de fremtidige rammevilkår for vindmølleetableringen og projektudvik-

lerens rolle kræver først og fremmest en mere grundlæggede diskussion af, hvad vi vil 
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med vindenergi, hvilken rolle lokalbefolkningen skal have i udbygningen og hvem der 

skal drive og eje vindenergien. Denne diskussion bør desuden afspejle, at Danmark ef-

ter 2018 skal implementere EU’s konkurrenceregler med øget udbud. Uanset hvilken 

vej vi vælger, skal opførelsen af vindmøller ske både med øje for de teknologiske og 

økonomiske muligheder og for lokalbefolkningens interesser. 

Vindmølledemokrati 

I Wind2050-rapporten ”Blæst om Demokratiet” pointeres det, at forskellige demokrati-

opfattelser har stor betydning for, hvor ”demokratisk” vindmølleetableringen anses for 

at være (Boon og Reimer, 2015).   

Hvis vi fx forstår demokrati som et systemdemokrati, betragtes politikere som repræ-

sentanter for befolkningen og der sættes høje idealer om at processen forløber retmæs-

sig. Dette sker muligvis på bekostningen af følelsen af at blive inddraget og hørt lø-

bende. En anden udgave kunne være forretningsdemokratiet, hvor politikere stadig an-

ses for at være folkevalgte repræsentanter, men nu i stedet skal styre efter at skabe re-

sultater og udvise politisk handlekraft og lederskab – her i form af økonomisk vækst og 

vilje til at omstille til et CO2-neutralt samfund.   

I den anden ende af demokratispekteret finder vi fællesskabsdemokratiet, hvor det er 

vigtigt, at vi er fælles om de beslutninger vi træffer. Endemålet er ikke nødvendigvis at 

skabe resultater, men at alle bliver hørt og inkluderet. Som den sidste demokratiform 

nævnes græsrodsdemokratiet, der fokuserer på ”samskabelse” mellem kommune og 

borgere. Her er ideen, at borgere i større grad er medejere og medskabere af lokalsam-

fundet. Fx i form af fælleseje af vindmølleprojekter.  

Denne kategoriske fremstilling af demokratiske idealtyper kan bidrage til en dybere for-

ståelse af nogle af de konflikter, som udspilles i forbindelse med vindmølleprojekter. 

Måske er kommunalpolitikerne, der kæmper for opførelsen af vindmølleparker, ikke en 

udemokratisk og virkelighedsfjern administrator, men anser det blot for sin pligt som 

folkevalgt, at sætte gang i udviklingsprojekter. Og måske er de lokale modstandere 

ikke kun egoistiske brokkehoveder, men snarere desillusionerede idealister, som rent 

faktisk har en smuk vision for demokratisk deltagelse. 

Under alle omstændigheder kan planlagte vindmølleprojekters skæbne i de forskellige 

kommuner i nogen grad forklares alt efter hvilken af disse kategorier, der er fremher-

skende i den enkelte kommune. 

Erfaringer fra udlandet   

Det er ikke kun Danmark, der står over for udfordringer med at etablere vindmøllepar-

ker. Irland og Skotland er andre eksempler på lande, hvor forholdet mellem lokalbefolk-

ning, kommune og vindmølleudviklere sommetider knager. Det er derfor nærliggende 

at undersøge om der her findes løsninger på nogle af de udfordringer, som vi i Danmark 

står overfor. Dette er blevet undersøgt gennem på 12 interviews, som fremhæver lighe-

der og forskelle imellem den danske, irlandske og skotske indsats (Rudolph, 2017). 
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For det første er der forskel i den måde udpegningen af områder finder sted. I Irland føl-

ger man i store træk den danske model, dog uden mulighed for kompensation og ejer-

andele, mens Skotland i højere grad anlægger en bottom-up tilgang, hvor potentielle 

vindmølleudviklere henvender sig til kommunen med idéer til projekter.  

For det andet er der forskelle i, hvordan den udpegede jord kan erhverves eller lejes. I 

Skotland og Irland er jorden oftest fordelt på færre hænder - ofte store fonde, hvilket 

gør processen nemmere, da der er færre juridiske personer involveret. I hverken Irland 

og Skotland anser projektudviklerne det for relevant eller realistisk at opkøbe private 

ejendomme for på den måde at skaffe jord til vindmølleprojekter. Hertil er landområ-

derne for dyre og desuden ønskes det, at de skal stå til rådighed for landbrug. 

For det tredje er der store forskelle i fordelsprogrammer og tilskudsordninger, der økono-

misk inddrager lokalsamfundet. I Irland er det endnu en ganske ny ting, og der findes 

ingen regulering på området. Dog har en stigende utilfredshed blandt befolkningen 

medført, at nogle virksomheder frivilligt udvikler og tilbyder egne tilskudsprogrammer. 

I Skotland er det en del af den fælles politiske bevidsthed, at naturressourcer er alle-

mandseje og at udnyttelsen derfor bør komme den brede befolkning til gavn. Derfor 

ses, at virksomheder på eget initiativ designer vindmølleprojekter således, at de inddra-

ger lokalbefolkningen. Dette kan enten ske i form af tilskudsordninger, der er rettet 

mod lokalsamfundet, udbetalinger af engangsbeløb, udstedelse af ejerandele eller til-

pasning af projektet til lokale forhold. Derudover er der vedtaget en række love, som 

tilskynder lokalbefolkningen til inddragelse i energiproduktionen og til at etablere egne 

projekter. En afgørende forskel mellem Skotland og Danmark er, at de store skotske 

jordbesiddere samtidig er almennyttige fonde, der i højere grad sigter på at varetage 

lokalsamfundets interesser som helhed. Samlet set betyder dette, at udviklingen i Skot-

land faktisk har bevæget sig tættere på ideen om lokalforankring og ejerskab, mens den 

modsatte bevægelse har fundet sted i Danmark.   
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5. Afsluttende workshop 

I maj 2017 samledes Wind2050-projektets deltagere og samarbejdspartnere til en af-

sluttende workshop, med det formål at samle op på resultaterne fra projektets 3,5-årige 

forløb. Indsigterne fra dagen er her kogt ned til tre centrale spørgsmål og svar: 

 

Hvordan kan politikerne spille en konstruktiv rolle i den grønne omstilling? 

Kommunale erfaringer med vindmøller viser, at grøn omstilling i dag involverer storka-

pital og stærke interesser. Det udfordrer lokaldemokratiet og kræver, at politikerne fø-

rer en proaktiv erhvervspolitik, og at de er enige om, hvad de vil med landområderne. 

Dernæst kræver det en stærk planlægning for det åbne land for at regulere udviklingen 

samt undgå, at den kortsigtede økonomiske gevinst sker på bekostning af langsigtede 

interesser og de stærkes interesser på bekostning af de svages. Det er imidlertid et fåtal 

af kommunerne, der i dag har opdaterede visioner og planer for vindmølleudvikling. 

Fraværet af gennemtænkte visioner og planer for vindmølleudviklingen (herunder at de 

er koblet op på en grøn vækststrategi) gør lokalpolitikerne følsomme over for borger-

protester, som ofte dominerer i debatten om lokale vindmølleplaner. Specielt den lette 

adgang til sociale medier har givet modstanderne en effektfuld og strategisk platform, 

der risikerer at kortslutte en konstruktiv dialog. Særligt op til kommunalvalg er lokalpo-

litikerne ikke villige til at tage debatten om "upopulære" beslutninger, og her er sociale 

medier med til at forstærke denne tendens. 

Et samarbejde mellem udviklere og kommuner om at udnytte de sociale medier som 

dialogplatform vil muligvis kunne sikre en mere konstruktiv dialog om vindmølleplan-

lægningen. En tættere dialog med de lokale i et udpeget område vil sikre, at borgernes 

forskellige værdier og interesser kan indgå i forhandlinger om udvikling af vindmølle-

projekter. Der findes eksempler på, at afstand, støjdæmpning og mulighed for at få bil-

lig/gratis overskudsstrøm har været konstruktive elementer i forhandlinger omkring 

vindmølle projekter. 

Undersøgelser viser, at borgernes holdninger før og efter vindmøller er blevet rejst er 

meget forskellige. Mange af de bekymringer, som borgere giver udtryk for under plan-

lægningen mindskes i udstrakt grad efter møllerne er kommet i drift. Men det er en 

gennemgående tendens, at borgere er utilfredse med den måde processen er blevet 

håndteret både før og efter opstillingen, og at borgerne er usikre på kommunens hen-

holdsvis de private udvikleres roller. 

Det anbefales, at kommunerne påtager sig en større strategisk rolle i udviklingen af 

vindmølleprojekter, både politisk og planlægningsmæssigt. Der findes en række ek-

sempler på, at kommunerne med succes har taget et stort ansvar for udvikling af vind-

mølleprojekter. Det gælder for eksempel Samsøs bestræbelser på at blive en selvfor-

synende ø og møllerne ved Hvide Sande og Hanstholm, der støtter det lokale erhvervs-

liv finansielt ved at lokale fonde, som borgere og virksomheder har andele i, er ejere af 

møllerne, og dermed bidrager til udvikling af lokale beskæftigelsesmuligheder. 
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Endelig bør det overvejes, om politiske tiltag på nationalt niveau kan sikre en mere de-

mokratisk adgang til arealer for vindmølleprojekter, da tidlige optioner på landarealer 

ofte medfører, at lokale borgere ekskluderes fra medejerskab, og en meget ulige forde-

ling af goder og ulemper. 

 

Hvordan kan samarbejde mellem staten og kommunerne sikre et fortsat dansk fø-

rerskab i den grønne omstilling? 

Der er mange arbejdspladser og eksportmuligheder i en førerposition inden for udvik-

ling og implementering af grøn energiteknologi. Men de nationale interesser bør i hø-

jere grad være i overensstemmelse med lokale interesser og værdier. Den nuværende 

VE-ordning har vist sig at være utilstrækkelig, og på nogle områder endda problematisk 

i den kommunale planlægning. For eksempel er Grøn ordning, hvor naboerne til møl-

lerne kan opleve, at det økonomiske tilskud til kommunen ikke kommer dem til gode. 

Internationale erfaringer viser, at planlægningen af vedvarende energi ligger bedst hos 

kommunerne, da de har lokalkendskab og er tæt på borgerne. Imidlertid er incitamen-

ter og muligheder for at udvide vindmølleparken forskellig fra kommune til kommune 

både mht. vindressourcer, befolkningstæthed, infrastruktur, erhvervssammensætning, 

interesser og værdier.  

Kommunernes Landsforening bør spille en større rolle i koordination af kommunernes 

forskellige muligheder for udvikling af vedvarende energiprojekter, herunder vind-

energi. For eksempel er det storbykommunerne, der har brug for strøm, mens det er 

kommuner med lav befolkningstæthed og gode vindforhold, der har størst muligheder 

for at sætte vindmøller op. Det er i den forbindelse vigtigt, at staten fastsætter ramme-

vilkår, der sikrer, at kommunerne ikke har ekstraudgifter, hvis de påtager sig denne op-

gave, og at de kan tilbyde lokalsamfund forskellige fordele ved at være nabo til vind-

møller, fx i form af billig adgang til ejerandele og strøm. 

 

Hvordan kan et bedre samarbejde mellem kommuner, borgere og private udviklere 

sikre en socialt bæredygtig grøn omstilling, der kommer lokalsamfundet til gode? 

Der hvor samarbejdet og tilliden mellem kommunens vindmølleplanlæger og de private 

udviklere fungerer godt, er sandsynligheden for, at projekterne bliver gennemført som 

regel bedre. Der er imidlertid behov for, at samarbejdet også sikrer hensyn til lokale in-

teresser og værdier allerede meget tidligt i processen. Det betyder, at borgerne skal 

inddrages aktivt, mens mulighederne stadig er åbne for at påvirke projektdesign - både 

mht. udformning, ejerskabsforhold og forhandling af forskellige former for kompensa-

tion for borgere, der bor i nærheden på møllerne. Dette kan omfatte billig eller gratis 

strøm i møllernes nærområde. Tiltrækning af arbejdspladser og investeringer fra fonde 

med lokalt formål, som det for eksempel kendes fra Hvide Sande og Hanstholm, har 

også vist sig at være løsninger, der har givet god lokal opbakning.  
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Endelig bør der arbejdes på ordninger, der sikrer bedre muligheder for borgerdrevne 

forslag til vindmølleprojekter, og nye institutioner til fremme af social innovation om-

kring nye forretningsmodeller, der tager hensyn til lokale værdier og interesser. I den 

forbindelse har den Skotske bottom-up tilgang til vindmølleplanlægning medvirket til 

en eksplosiv udvikling af vedvarende energi, med god accept i lokalsamfundet. 
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6. Opsamling og anbefalinger 

På baggrund af dialogen med kommunerne og andre aktører anbefalede CONCITO i 

2011 en række ændringer af planlægningsprocessen, VE-loven og andre relaterede for-

hold, der kunne fremme udbygningen med landmøller. I nedenstående tabel kommen-

teres udviklingen i forhold til de forskellige anbefalinger med udgangspunkt i 

Wind2050-projektet.  

 2011-anbefalinger 2017-status og -anbefalinger 

1 En konkret og langsigtet national målsæt-
ning for opstilling af vindkraft på land, lø-
bende monitering af dennes opfyldelse og 
opfølgning hvert andet år. 

Den konkrete målsætning fik vi med Ener-
giaftalen fra 2012, men der er ikke fulgt op 
på den fra statslig side. 

2 Om nødvendigt indførelse af et stærkere 
økonomisk incitament for kommunerne 
gennem en kvoteordning. 

Der både behov for gulerod og pisk. Gule-
rod i form af arbejdspladser og investerin-
ger i lokalsamfundet, samt økonomisk ge-
vinst til andelshavere. Pisk i form af, at det 
bør have en konsekvens når kommunerne 
samlet set ikke lever op til målsætningen. 
Der bør indføres en kvoteordning for at 
sikre en optimeret opstilling af vindmøller. 

3 Fortsat statslig understøttelse af det lang-
sigtede kommunale planlægningsarbejde 
gennem Vindmøllesekretariatet. 

Vindmøllesekretariatet er nedlagt. Forsk-
ningen peger på, at der er behov for mel-
lemled mellem kommune, borgere og ud-
viklere. 

4 Udvikling af en ideel køreplan for borger-
inddragelse, der sikrer tidlig borgerdelta-
gelse i både den overordnede planlæg-
ning og de konkrete projekter, herunder 
tidlig afklaring af de konkrete projekters 
konsekvenser, fx i samarbejde mellem 
Vindmøllesekretariatet og Energinet. 

Vindmøllesekretariatet er nedlagt, og der 
er behov for en ny institution, der kan sikre 
gode offentlig- privat samarbejde i plan-
lægning og udvikling af vindkraft. I nogle 
kommuner er dette i nogen grad overtaget 
af andre initiativer for eksempel Gate 21 i 
hovedstadsområdet, ProjectZero i Sønder-
borg og Energiakademiet på Samsø. Lig-
nende initiativer på tværs af kommunerne 
kunne sikre en stærkere koordinering og lo-
kal forankring af vindkraft. 

5 En afklaring af udestående spørgsmål på 
planlægningsområdet. Herunder krav til 
lavfrekvent støj og vejledning til håndte-
ring i kommunerne. 

Der er ingen dokumentation for at lavfre-
kvent støj udgør et særligt problem. Det 
bør overvejes at gøre kommunikation om-
kring støj fra vindmøller bedre og mere for-
ståelig for naboerne. Samtidig bør indu-
strien tage borgernes bekymring alvorlig og 
arbejde på at gøre møllerne endnu mere 
støjsvage. 

6 Præcisering af rammerne for køberets-
ordningen, så den giver bedre muligheder 
for lokal opbakning gennem lokalt ansvar 
og ejerskab. Evt. med loft for, hvor mange 
andele en person kan købe, så ejerskabet 
spredes ud på flest muligt lokale. 

Køberetsordningen har ikke været effektiv   
nok fordi det er dyrt at købe andele, og 
fordi den afhænger af forudfattede hold-
ninger til vindmøller. Den bør indrettes så 
den er mere fleksibel dvs. de nærmeste na-
boer får størst rabat, og der bør være bo-
pælspligt ved brug af ordningen. 
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7 Imødekommelse af kommunernes ønske 
om lettere at kunne foretage frivillige op-
køb eller ekspropriation af boliger i poten-
tielle vindmølleområder. 

Imødekommelse af kommunernes ønske 
om lettere at kunne foretage frivillige op-
køb eller ekspropriation af boliger i potenti-
elle vindmølleområder. 

8 Øget uddannelse og ressourcer til vind-
mølleplanlægningen i kommunerne, der 
muliggør opstramning af planlægnings-
processen og hurtig afklaring af henven-
delser. 

Øget uddannelse og ressourcer til vindmøl-
leplanlægningen i kommunerne, der mulig-
gør en planlægning, der er i overensstem-
melse med lovgivningen og samtidig tager 
højde for lokale interesser og værdier. 

9 Bedre formidling af fordele for lokalsam-
fundet samt mobilisering af tilhængere til 
borgermøder osv. 

Bedre kommunikationsstrategi allerede i 
forbindelse med udformninger af temapla-
ner, blandt andet ved at udnytte sociale 
medier for at sikre en løben dialog med bor-
gerne, og undgå parallelle informationska-
naler. 

10 Optimering og evt. definition af lokale kø-
replaner for kommunernes og projektma-
gerens kommunikation til borgerne og ti-
mingen af denne. 

Der er behov for  miljøundersøgelser, der i 
højere grad inddrager socio-tekniske 
aspekter i lokalområdet i forbindelse med 
temaplaner og konkrete projekter. 

 

Fem nøglefaktorer for fremme af vindmølleplanlægning  

På grundlag af Wind2050-projektet kan der overordnet peges på følgende fem vigtige 

nøglefaktorer for fremme af vindmølleplanlægning i kommunerne:  

1. Tillidsskabende kompetencer og institutioner 

Kommunale planlæggere og private udviklere er ikke skolet til at agere professionelt 

overfor sociale udfordringer omkring teknologiske forandringer som udbygning af ved-

varende energi. En bredere faglig sammensætning samt uddannelse af planlæggere og 

udviklere kan medvirke til, at kontakten til borgerne er mere anderkendende over for de 

bekymringer borgerne udtrykker omkring personlige interesser og værdier. Dette kræ-

ver nye typer af institutioner, der kan sikre konstruktivt offentligt–privat partnerskab. 

2. Innovation drevet af lokale interesser og værdier 

Innovation af teknologi og forretningsmodeller skal i langt højere grad drives ud fra et 

engagement i lokale behov og interesser, hvor sociale og miljømæssige forhold indgår 

på lige fod med økonomiske.  

3. Investeringer i vedvarende energi skal komme lokalsamfundet til gode 

Nye former for offentlig og kollektivt ejerskab, som udfordrer nuværende fremgangs-

måder omkring ejerskab og kontrol over økonomi. Der er behov for nye demokratiske 

institutioner og offentlig/privat samarbejde, der sætter lokale værdier og interesser 

over privat profit, der enten kun kommer ganske få lokale til gode, eller helt forsvinder 

ud af lokalsamfundet. 

4. Kommunerne skal drive den grønne omstilling 

Rammer, der kan sikre, at kommunerne påtager sig planlægning af den grønne omstil-

ling, og gør det effektivt. 
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 Økonomiske incitamenter, der tilgodeser lokalsamfundet, der bære byrden ved 

at huse vindmøllerne (gentænkning af den grønne ordning) 

 Letter adgang til arealer (ekspropriation) 

 Offentlig/privat samarbejde om at opbygge "mæglings"-institutioner, der kan 

sikre bedre kommunikation af interesser og værdier på tværs af kommune, pri-

vate udvikler og borgere (de findes men er får og har begrænset ressourcer og 

indflydelse; fx Samsø Energiakademi, Gate 21, Project Zero).  

 Forpligtende målsætninger mellem stat og kommune om udbygning af vedva-

rende energi. 

5. Kontakt til borgene 

Kommunernes traditionelle høring af borgerne er utilstrækkelig og en "gammeldags" 

kommunikations form. I stedet bør kommunerne supplere de traditionelle hørringer 

med en tydelig tilstedeværelse på de sociale medier, hvor borgerne tidligt kan spørge 

ind til vindmølleplaner, og give deres besyv med mens planerne stadig er åbne. 
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