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Helle Øst, den 26. juni 2018

Holdning til etablering af vindmølleparker i Varde Kommune
Vindmølleparker hører til havet…
For det første må Udviklingsrådet Helle Øst slå fast... -at store vindmølleparker anno 2018 hører til ude på
havet!
Med regeringens planer om flere store havvindmølleparker, så giver det ikke mening at bygge nogle "få"
vindmøller på land. Nogle få vindmøller i Varde Kommune er ingenting i forhold til mange hundrede ude på
havet. Hermed kan Udviklingsrådet Helle Øst ikke gå ind for at belemre vores borgere med flere vindmøller.
Derfor bør byrådet beslutte: At der ikke skal opsættes flere vindmøller i Varde Kommune.
Private husstandsvindmøller
Bemærk, at når vi i denne holdningsskrivelse skriver vindmøller eller vindmølleparker, så omfatter vores
holdning IKKE private husstandsvindmøller, som vi heller ikke forholder os til her.

Udkast til forbedring af ”Varde modellen” for etablering af vindmøller…
Skal vi have flere vindmøller på land (det anbefaler Udviklingsrådet Helle Øst ikke), så skal Varde Modellen
forbedres så meget, at naboer til kommende vindmølleprojekter bliver overvejende mere positive over for
at få projektet gennemført. Det er borgerne ikke nu, og derfor skal Varde Modellen forbedres.
På den baggrund har Udviklingsrådet Helle Øst lavet dette udkast, som skal ses som inspiration til
forbedring af Varde Modellen. Udkastet bygger på lokale erfaringer, som bør bearbejdes og overvejes til et
endeligt forslag gældende for Varde Kommune.
Lokalt ejerskab er en forudsætning for naboerne
Det vigtigste er, at det lokale ejerskab af vindmøllerne bliver styrket. Alle naboer i nærområdet skal tilbydes
et betydeligt ejerskab af møllerne. Sådan, at de kan snakke om vores vindmøller i stedet for "de der
vindmøller", der tilhører nogle udefra kommende.
Grøn Ordning en forkert fordelings- og kompensationsordning
Udviklingsrådet Helle Øst var med til at fordele Grøn Ordning ved Ulvemose - Bækhede møllerne. Her
erfarede vi, at Grøn Ordning var en dårlig fordelings- og kompensationsordning. Det endte med slagsmål
mellem byerne i nærområdet om at få nogle legepladser og stisystemer. Alle dem, som boede i byerne på

tryg afstand fra vindmøllerne, blev beriget med forskønnelse i deres by, mens naboerne 900 meter fra
møllerne fik ingenting.
Målestok for gene af naboskab til vindmøller
Afstanden til vindmøllerne som målestok til fordelingen af ejerskab, erstatning og kompensation skal
revurderes. 6 x vindmølle højde er IKKE nok som målestok. Det er forkert, at nogle få naboer får alt guldet,
mens de andre kun får generne, som det er med den nuværende Varde Model.
Det er klart, at de, som bor tættest på, har de største gener. Derfor burde erstatning/kompensation deles
efter, hvor mange meter man bor fra vindmølleprojektet.
EJERSKAB:
Nabo-området bør samlet tilbydes aktiemajoriteten (over 51%). Måske sammen med kommunen, hvis ikke
den lokale kapital er tilstede. Så kunne kommunen få andel i udbyttet til glæde for alle borgere. Alle naboer
i en afstand af eksempelvis 3 km skal tilbydes en lille gratis aktie, i forhold til den afstand de bor fra
vindmøllerne. Herefter skulle de tilbydes at kunne købe alle de aktier, de ønsker, til en fair pris. Hvis ikke
alle aktier blev købt, kunne man udvide til 4 km. Herefter går buddet videre til kommunen.
GENE ERSTATNING:
Erstatningspuljen skal deles i forskellige genetillæg. For eksempel en støjpulje, en slagskygge pulje og en
udsigtspulje. De, der har færrest meter til vindmøllerne, får den største andel af erstatningen og de, der bor
langt fra vindmøllerne, får den mindste andel efter metermål fra vindmøllerne.
STØJ-pulje:
Der er lokale erfaringer for, at det på 1500 meters afstand er næsten umuligt at høre støj fra 150 meter
høje havvindmøller på land. Derfor kunne 1500 meter være grænsen for støjpuljen. Bemærk at støjen kan
variere mellem forskellige vindmølletyper. Mindre vindmøller, hvor møllehuset er tættere på jorden
og vingerne kører hurtigere rundt, støjer betydeligt mere end de nye moderne havvindmøller. Det bør der
informeres om til borgerne og tages hensyn til ud fra beregninger på de enkelte vindmøllemodeller.
SLAGSKYGGE-pulje:
Der er i forvejen tegnet en afgrænsning for, hvor slagskygge kan forekomme. Alle naboer, der bor i
slagskygge-området, skal have andel i puljen i forhold til timeantallet.
UDSIGTS-pulje:
Inden for eksempelvis 3 km skal naboer kunne få kompensation for at få den frie udsigt ødelagt af
vindmøller. De, som ikke kan ikke se vindmøllerne fra deres bolig pga. bygninger, skov eller terræn, får ikke
andel i puljen selv om de bor tæt på. De, som får fri udsyn fra deres bolig til vindmøllerne, får andel i puljen,
selv om de bor længere væk.
Bedre proces for vindmølleprojekterne
For at få en god proces for naboerne (og kommunen), så er tidlig inddragelse og gennemsigtighed i
projektet vigtigt. Kommunen bør invitere til et informationsmøde for alle naboer og interesserede borgere,
hvor alle fakta kommer på bordet, inden projektet bliver behandlet i Plan og Teknik. På informationsmødet
kunne politikerne helt sikkert lære noget af naboerne og borgernes holdninger til det konkrete projekt og
imødekomme og undgå trælse klagesager. Naboerne og borgerne skal føle, at de bliver hørt tidligt i
processen. Så kan politikerne træffe en mere velovervejet og gennembearbejdet beslutning.
Informationsmødet kunne også holdes af kommunen, inden vindmølleselskabet begyndte at gå på opkøb.
Naboerne, borgerne og lodsejerne ville så være bedre forberedt på vindmølleselskabets planer. Det kunne

også tage noget af presset fra de aggressive tilbud fra vindmølleselskabet. Helt undgå det kan vi nok ikke,
men det ville foregå på et mere oplyst grundlag. Aftalerne kunne måske med fordel for naboer og lodsejer
forhandles hjem kollektivt mellem de berørte parter.
Naboafstemning om projektet
Til sidst kunne kommunen lave en afstemning, hvor naboerne havde stemmer efter det genetillæg, den
enkelte nabo var blevet tildelt, så de naboer, der boede tættes på, havde flest stemmer.

Udviklingsrådet Helle Øst håber, at I politikere og embedsfolk vil tage vores holdning til etablering af
vindmøller og udkast til forbedret Varde Model til jer. Gerne som god inspiration til at gøre livet og
bosætning bedre i Varde Kommune.
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