
Høringssvar, Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller 

Bestyrelsen for Lundby Lokalråd skal hermed fremsende sit bidrag til Vordingborg 
Kommunes høring vedr. ”Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller”. 

Det bemærkes, at høringssvaret fremsendes efter fristen 13. januar 2016, hvilket sker efter
aftale med formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Thomas Christfort. 

Bestyrelsen har formuleret det som sin mission at arbejde for, at borgernes ønsker og 
forventninger vil præge den fremtidige udvikling i området, og derved understøtte 
Vordingborg kommunes målsætning for udvikling af nærdemokratiet. Vindmølle-sagen 
optager erfaringsmæssigt mange borgere i området, og lokalrådet har derfor været særlig 
opmærksom på de høringer, der vedrører vindmøller og deres placering.

Bestyrelsen har på møder i efteråret 2015 drøftet spørgsmålet, hvilket bl.a. kom til udtryk i 
lokalrådets høringssvar fra november 2015 vedr. ”Kommuneplanstillæg nr. 17 om 
vindmøller”. 

Bestyrelsen gav i den forbindelse udtryk for sin forventning om at blive inddraget så tidligt 
som muligt, hvis kommunen skulle planlægge opstilling af vindmøller indenfor lokalrådets 
område, i Køng Mose eller andre nye områder. 

Bestyrelsen vil gerne anerkende, at kommunen har tilrettelagt en proces forud for 
beslutningen om eventuel placering af vindmøller, som giver borgerne i området mulighed 
for at påvirke beslutningen, aktuelt med den igangværende idéfase om placering af 
møllerne.

Kommunens planer om vindmøller har fortsat stor interesse blandt borgerne i lokalrådets 
område, hvilket navnlig skyldes, at Køng Mose er fremhævet i den nye plan som et af de 
primære områder til opstilling af nye, større vindmøller.

Borgermøde

Lundby Lokalråd har på den baggrund afholdt et borgermøde den 6. januar 2016 for at 
etablere dialog med borgerne i området og for at indhente forslag og idéer til placering af 
fremtidige vindmøller. Formand for Teknik- og Miljøudvalget Thomas Christfort var inviteret 
til at indlede mødet med en orientering om kommunens høring og den aktuelle idéfase. 
Omkring 60 borgere deltog i mødet, ligesom et antal andre kommunalbestyrelses-
medlemmer.

Efter Thomas Christforts gennemgang kunne forsamlingen stille afklarende spørgsmål, 
inden behandlingen af punktet vedr. forslag og ideer fra borgerne. Der blev en lang debat 
som både indeholdt spørgsmål og meningstilkendegivelser - hovedsagelig imod vindmøller, 
men også henimod slutningen enkelte tilhængere.

Bestyrelsen vurderer, at debatten var god og nødvendig, og at alle, såvel modstandere, 
tilhængere som tvivlere nu er bedre rustet til den vindmølledebat, der kan forventes at 
fortsætte fremover. 

Forslag og idéer 

Lokalrådets bestyrelse må konstatere, at meningerne om vindmøller fortsat er delte, både i 
bestyrelsen og blandt borgerne i området, idet nogle hæfter sig ved bl.a. vindmøllernes 
miljømæssige fordele, mens andre er skeptiske overfor forskellige forhold, og især når det 
kommer til spørgsmålet om vindmøllernes konkrete placering.

Bestyrelsen vil ikke desto mindre på grundlag af sin daglige kontakt med borgerne i 
området, samt det førnævnte møde den 6. januar 2016, fremkomme med følgende idéer og
forslag til kommunens overvejelse af eventuel placering af nye vindmøller. Nogle af idéerne 
har berøring til kommunens strategiske energiplan og kan blive gentaget i høringssvaret 
herom. 



1) Bestyrelsen er helt generelt enig i, at Vordingborg Kommune skal bidrage til at 
nedbringe samfundets CO2-belastning.

2) Bestyrelsen vil gerne rose kommunen for, at den i forbindelse med idéfasen om 
vindmøllers placering har lagt særlig vægt på scenarier med nabohensyn, idet dette 
vil kunne medvirke til at mindske borgernes bekymring og bane vejen for større 
accept af en efterfølgende eventuel opstilling af nye, store vindmøller.

3) Bestyrelsen har tillid til, at kommunen vil overholde alle natur-, frednings- og 
sundhedsmæssige regler ved den eventuelle placering af vindmøller, idet der skal 
tages hensyn til såvel mennesker som dyreliv i kommunen, herunder konkret i vores 
område i Køng Mose og omegn.

4) Bestyrelsen vil betone som vigtigt, at kommunen bør afvente den igangværende 
undersøgelse af, om lavfrekvent støj er skadelig for helbredet, inden der træffes 
beslutninger om konkrete mølleplaceringer, også selvom dette eventuelt kan medføre
en forsinkelse af projektet.

5) Bestyrelsen anser det som en forudsætning, at etableringen af nye vindmøller sker 
ud fra en samlet politisk prioritering, idet etableringen sker indenfor givne 
budgetmæssige rammer og ikke tager midler fra andre vigtige områder, f.eks. 
børnepasning, skoler, plejehjem og andre velfærdsydelser. 

6) Bestyrelsen vil dernæst opfordre til, at de midler til lokale aktiviteter, som følger med
opsætningen af vindmøllerne (88.000 kr. pr. MWH ifølge det oplyste), bliver anvendt 
til lokale formål under inddragelse af lokalrådene i berørte områder.

7) Bestyrelsen skal opfordre til, at kommunen ikke indgår i CO2-handler, idet den 
eventuelle opstilling af vindmøller alene skal komme kommunen og dens borgere til 
gode. En anden kommune - f.eks. en hovedstadskommune som i eksemplet fra 
Røttinge – bør ikke kunne købe en vindmølle og dens CO2-kvote, der dermed 
kommer den til gode på miljøregnskabet, mens borgerne i Vordingborg må leve med 
den daglige påvirkning fra møllerne, hvad enten den vurderes stor eller lille.

8) Bestyrelsen vil opfordre til, at kommunen genovervejer, om et eller flere 
solcelleanlæg vil kunne medvirke til at opfylde kommunens miljømæssige ambitioner
og dermed erstatte eller mindske behovet for opsætning af vindmøller. 

9) For så vidt angår de konkrete forslag til hensyntagen ved placering af vindmøller, 
skal bestyrelsen foreslå, at scenarie 2 vælges, dvs. med ”størst mulig afstand til 
naboerne”. Det kan desuden foreslås, at kommunen i stedet for at fokusere på få 
områder, genovervejer at anvende andre af de syv oprindelige scenarier, eller at tage
nye områder ind fra særligt velegnede steder, f.eks. med en placering af vindmøller 
på Farø. 

10) Henset til at Vordingborg Kommune har Danmarks samlet set længste kystlinje, vil 
bestyrelsen for Lundby Lokalråd afslutningsvis og som et alternativ opfordre til, at 
kommunen – evt. via sit forsyningsselskab - overvejer at indgå i et samarbejde med 
staten for at få etableret en eller flere vindmølleparker i havet. En sådan placering vil
f.eks.  kunne opfylde kommunens miljømæssige målsætninger, samtidig med at 
hensynet til naboer vil kunne gennemføres fuldt ud.

Bestyrelsen for Lundby Lokalråd, den 14. januar 2016


