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Bemærkninger til Kommuneplantillæg nr.
13 Revision af vindmølleplanlægning
Morsø Kommune har fremlagt forslag til Kommuneplantillæg, der betyder, at 15 ud af
16 eksisterende vindmølleområder ophæves samtidig med at der ikke udpeges nye
vindmølleområder.
Vindmølleindustrien takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende
bemærkninger til forslaget.
Forslaget er ikke baseret på saglige eller faglige argumenter
Af materialet frem går det, at:
”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 indeholder ikke udpegning af mulige fremtidige
vindmølleområder og dette sker ud fra et politisk ønske. Ud fra forudgående drøftelser
blandt politikerne i kommunalbestyrelsen vurderes der alene at kunne skabes politisk
opbakning til en revision af vindmølleplanlægningen uden udpegning af mulige
fremtidige vindmølleområder.
Derfor er målet for revisionen af vindmølleplanlægningen, at der ikke opstilles nye
vindmøller og konsekvenserne af planlægningen er derfor at de eksisterende møller
nedtages i takt med, at de er udtjente og ikke længere er rentable. Der vil derved ikke
være mulighed for opstilling af nye vindmøller på Mors.”
På trods af et kommunalpolitisk ønske om ikke at stille flere landmøller op, er kommunen
pligtig til i medfør af Planloven i kommuneplanen at fastsætte retningslinjer for bl.a.
beliggenheden af tekniske anlæg som vindmøller, og disse rammer og retningslinjer skal
være sagligt, planlægningsmæssigt begrundet. Dette ses ikke at være tilfældet her.
Det er således udelukkende et politisk ønske at udbygningen med vindmøller stoppes,
hvilket Vindmølleindustrien finder kritisabelt.
Konklusionen om at der ikke er opbakning til nye vindmøller hviler på et for
ensidigt grundlag
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Af materialet fremgår det, at:
”Politikerne har lyttet til borgernes synspunkter og har taget til efterretning, at der ikke
er opbakning blandt borgere på Mors til opstilling af nye vindmøller.”
Vindmølleindustrien finder, at denne konklusion hviler på et for ensidigt grundlag, da
der kun er blevet lyttet til de borgere, der har ytret sig i processen med udarbejdelsen
af temaplanen og screeningen af potentialer for nye vindmølleområder. Det er et
velkendt fænomen, at det stort set kun er modstandere der ytrer sig i sådanne sager.
Vindmølleindustrien finder således ikke, at politikerne har levet op til deres pligt og
truffet beslutning på alle borgernes vegne.
Morsø Kommune lever ikke op til deres ansvar for planlægning af vindmøller
på land
Forslaget betyder, at det stort set ikke vil være muligt at opstille nye møller i takt med
at den eksisterende kapacitet nedtages, da kun ét vindmølleområde bibeholdes. Som
det også anføres i materialet betyder det, at produktionen af vedvarende energi fra
vindmøller på Mors vil falde fremadrettet.
Med regeringens målsætning om at mindst 50 pct. af energiforbruget i 2030 skal dækkes
af vedvarende energi og den bredere målsætning om at Danmark skal være uafhængig
af fossile brændsler i 2050, er der behov for en fortsat udbygning med vindenergi både
på land og på havet.
Det er således afgørende, at kommunerne fortsat lever op til deres ansvar for
planlægning af vindmøller på land. Vindmølleindustrien ser derfor med bekymring på
forslaget til kommuneplantillæg, som i stedet for at skabe grundlag for en mulig
udbygning fremadrettet sætter en stopper herfor.
Forslagets påvirkninger af klimaet er ikke neutral
Af materialet fremgår det, at miljøvurderingen af påvirkninger på klimaet menes at være
neutral. Vindmølleindustrien er ikke enig i denne vurdering. Som før nævnt betyder
forslaget, at produktionen af vedvarende energi fra vindmøller på Mors vil falde
fremadrettet. Dette vil alt andet lige føre til en øget elproduktion baseret på afbrænding
af fossile brændsler, hvorved udledningerne af CO2, SO2 og NOx øges.
Vindmølleindustrien har ikke yderligere bemærkninger til høringsmaterialet, men står
naturligvis til rådighed for en uddybning i relation til høringssvaret.
Med venlig hilsen
Iben Moll Rasmussen
Chefkonsulent, Vindmølleindustrien

2/2

