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Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. BLS-101-01407

Den 12. maj 2010

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 15. april 2010 stillet 
følgende spørgsmål nr. 1 (B 145), som hermed besvares. Spørgsmålet er 
stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 1 (B 145)
Vil ministeren redegøre for hvilke kriterier, som ligger til grund for regerin-
gens undersøgelse af muligheder for opstilling af landbaserede vindmøller 
på statslige arealer? Og vil ministeren oplyse, hvornår undersøgelsen er 
igangsat og tidsplanen for undersøgelsen?

Svar
Regeringen igangsatte i 2007 en indledende screening af de statsligt ejede 
arealer for at finde områder, der potentielt kunne anvendes i en videre plan-
lægning for vindmøller. De statslige arealer skulle være mere end 12,5 ha 
store med plads til en gruppe af produktionsvindmøller og beliggende uden 
for arealer med pålagt fredning, EF-fuglebeskyttelse mm. 

Resultaterne af den foreløbige screening var, at der blev fundet i alt 4 area-
ler, som til fulde levede op til de daværende krav til arealer. Regeringen 
igangsatte i forlængelse heraf en mere omfattende screening af statslige 
ejede arealer beliggende i landzone ned til en størrelse på mindst 5 ha.

Ministerierne screener nu statslige arealer på mere end 5 ha, beliggende i 
landzone i forhold til a) størrelse, b) anvendelse, c) beskyttelsesinteresser, 
d) afstand til naboer, e) vindforhold og f) særlige krav for testmøller. Ministe-
rierne skal foretage en umiddelbar vurdering af muligheden for at opnå di-
spensation fra de beskrevne landskabs- og naturbeskyttelsesbestemmelser 
og skal vurdere, om anvendelsen af arealet er forenelig med opstilling af 
vindmøller. 

Regeringen forventer, at resultatet af den mere omfattende screening vil 
foreligge i efteråret 2010.
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