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Klager over vindmølleplan udsætter forarbejdet til konkrete vindmølle-projekter

Guldborgsund Kommune 

arbejder ikke videre med 

konkrete vindmølle-

projekter, før klagenævn 

har afgjort klagesager, 

lyder det.

GULDBORGSUND  To måne-
der er passeret, siden by-
rådet vedtog en vindmøl-
leplan for Guldborgsund 
Kommune, men der vil gå 
en rum tid endnu, før der 
bliver sat skub i forarbej-
det til konkrete vindmøl-
leprojekter.

Mandag udløb fristen for 
at klage over vindmølle-
planen. 

Da havde Natur- og Miljø-
klagenævnet fået to klager. 

Kommunen har tre uger 
(fra i mandags) til at kom-
mentere klagerne. Derefter 
får klagerne muligvis tid 
til at kommentere de kom-
mentarer, før klagenævnet 
går i gang med den videre 
sagsbehandling, som oftest 
er afsluttet inden for seks 
måneder.

Interesse fra lodsejere

I mellemtiden bliver der 
ikke arbejdet videre med 
konkrete vindmølle-pro-
jekter, lyder det.

- Fra vores side kommer 
der ikke til at ske mere, før 
klagesagerne er afgjort, si-
ger Dennis Grønbæk Chri-
stensen, byplanlægger hos 
Center for Teknik & Miljø.

Han forklarer, at kom-
munen på nuværende tids-
punkt ikke ønsker at kom-
mentere indholdet af de to 
klager.

- Vi har selvfølgelig en 
holdning, men umiddelbart 
vil vi ikke kommentere 
klagerne, før klagenævnet 
har fået vores besvarelse, 
siger Dennis Grønbæk 
Christensen.

Ifølge ham har kommu-
nen ikke fået ansøgninger 
om konkrete projekter, 
men lodsejere har løbende 
vist interesse for at etab-
lere vindmøller. 

Inden sådanne projekter 
får grønt lys, skal der laves 
vvm-redegørelse og lokal-
plan. mort

Kommune afventer 
klagenævns afgørelse

GULDBORGSUND  Efter 
fl ere års forarbejde 

og vedvarende modstand 
 vedtog  byrådet 12. maj en 
vindmølleplan, som åbner 
for kæmpe-vindmøller ved 
Skørringe og Vennerslund. 
Men planen er retsstridig 
og derfor ugyldig. 

Sådan lyder kritikken 
i hvert fald i de to klager, 
som Natur- og Miljøklage-
nævnet har modtaget over 
planen, inden klagefristen 
i mandags udløb.

Danmarks Naturfred-
ningsforenings lokale afde-
ling står bag den ene klage. 
Foreningen mener, at kom-
munen har forsømt at fore-
tage en vurdering af, hvor-
dan kæmpe-vindmøller vil 
påvirke de nærtliggende 
Natura 2000-områder samt 
områdets fl agermus og 
fugle.

- Det fremgår endvidere 
af Habitatdirektivet (EU-
direktiv, red.), at myndig-
hederne ikke må give tilla-
delse til projekter og planer, 
der kan påvirke et Natura 
2000-område (inklusiv fug-
lebeskyttelsesområder), 
før der er gennemført en 
konsekvensvurdering, der 
godtgør, at planen eller 
projektet ikke vil have ska-
delig virkning på lokalite-
tens bevarings-status.

- I miljørapporten, der 
er udarbejdet i forbindelse 
med vindmølleplanen, an-

føres, at de oplysninger, 
kommunen kan fi nde om 
bilag IV-arter (dyr og plan-
ter) i og omkring de udpe-
gede mulige områder, ikke 
vurderes at være dækken-
de. Man anfører i rappor-
ten, at der bør foretages 
nærmere undersøgelser 
ved ansøgning om kon-

krete projekter gennem 
VVM-redegørelsen, står 
der blandt andet i klagen.

Den er ledsaget af en ud-
talelse fra Dansk Ornitolo-
gisk Forening Storstrøm, 
som udtrykker bekymring 
for, at de op til 150 meter 
høje vindmøller vil koste 
fugle livet.

Den anden klage kommer 
fra to borgere, som bor tæt 
ved de to udpegede områ-
der. 

De mener, at kommunen 
i forbindelse med sagens 
behandling har handlet i 
strid med forvaltningsret-
lige regler om objektiv og 
fuldstændig oplysning af 

en sag før afgørelse, og de 
henstiller til, at klagen får 
opsættende virkning. Mere 
konkret kritiseres måden, 
hvorpå mulige vindmøl-
lers afstand til naboer er 
beregnet.

- Mens man i kommunens 
hidtidige planmateriale 
har arbejdet med afstands-

zoner til naboerne, der ta-
ger udgangspunkt i vind-
mølleområdets periferi, 
er man i projektets sidste 
fase gået over til at operere 
med afstandsberegninger, 
der tager udgangspunkt i 
en ideel, men fi ktiv place-
ring af vindmøllerne inde 
på vindmølleområdet

- Dette medfører na-
turligvis, at meget færre 
ejendomme tælles med, 
når antallet af beboelser 
tæt på vindmølleområdet 
gøres op. Problemet, som 
vi ser det, er imidlertid, at 
den vindmølleplan, som 
politikerne har vedtaget, 
ikke indeholder idealpla-
ceringen af møllerne, lyder 
kritikken blandt andet.

MORTEN SKOV MADSEN
msm@ftgruppen.dk

Vindmølleplan er ugyldig og retsstridig, kritiserer naboer og forening

Vindmølleplan får kritik på ny
Modstanden mod vindmølle-

planen, som åbner for op mod 

150 meter høje vindmøller 

i områder ved Skørringe og 

Vennerslund, var til at få øje 

på inden byrådets behand-

ling af sagen 12. maj. Sagen 

endte med udpegning af de to 

nævnte områder efter længere 

debat og en afstemning i 

byrådssalen.
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