
Vindmøllevanvid i Ringkøbing-Skjern Kommune er sat skak af EU dom 
 
Stort set enhver plet i Ringkøbing-Skjern Kommune er gennem årene plastret til med vindmølller. 
Hensyn til overambisiøse klimaplaner samt det faktum, at kommune og Byråd i den grad er i 
lommen på kommunens store og magtfulde virksomhed Vestas har banet vejen for en udvikling, 
hvor borgere og kommune er kommet på kollisionskurs. 
 
Imidlertid fremgår det af den aktuelle dagspresse, at kommunen og dens igangværende 
mølleprojekter er kommet alvorligt i klemme af EU dom - så alvorligt, at byrådsmedlemmer 
risikerer at pådrage sig erstatningspligt. 
 
Konkret drejer det sig om, at kommunen ikke har iagttaget gældende EU-lovgivning, når det 
gælder miljøgodkendelser til vindmøller. 
Iflg. tidsskriftet "Tidsskrift for Miljø" fra december 2016 udtaler professor dr. jur ved Københavns 
Universitet Peter Pagh sig yderst kontant i en artikel, citat: 
"Konsekvensen kan i værste fald blive, at alle verserende sager om miljøgodkendelse vedr. 
opsætning af vindmøller må sættes i bero. Det betyder blandt andet, at Danmark må vente med at 
opføre nye vindmøller på fastlandet, indtil de danske myndigheder har fået styr på lovgivningen, 
og det kan tage lang tid" 
 
Fakta er, at Ringkøbing-Skjern Kommune vedr.  igangværende VVM-pligtige vindmølleprojekter 
ikke, som EU kræver det, har lavet en forudgående strategisk miljøvurdering (SMV-vurdering) samt 
afholdt en offentlig høring, der ligger forud for en vurdering af virkningen på miljøet (VVM-
vurdering). 
 
Iflg. Holstebro Dagblad og Vejle Amts Folkeblad har såvel Byrådet i Struer og Vejle indenfor de 
sidste dage standset sagsbehandling af igangværende mølleprojekter, fordi man erkender, at 
byrådsmedlemmerne kan pådrage sig erstatningspligt p.g.a. fejlagtig og mangelfuld 
sagsbehandling. 
 
Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune er vel vidende, at aktuelt nyt projekt med 2 gigantiske 200 
meter vindmøller -  i Velling Mærsk vil blive mødt med massiv modstand fra Grundejerforeningens 
392 medlemmer. Vi har klart meldt ud, at vi kræver, at hele sagsbehandlingen starter forfra og må 
nu naturligvis tillige forlange, at der gennemføres SMV-vurdering samt offentlig høring. 
 
Men også for andre igangværende vindmølleprojekter vil kravet om SMV-vurdering samt offentlig 
høring få betydning. Byrådet har gennem længere tid lagt sig ud med flere lokaliteter og vist, at 
man er bedøvende ligeglade med lokalbefolkningens frygt og modstand i.f.t. naboskab til 
gigantvindmøller. Møller som ikke mindst grådige profit-projektmagere er yderst forhippede på at 
få stillet op m.h.p. at skovle statslige tilskudsmidler i kassen. 
 
Derfor kan vi kun anbefale, at man rundt omkring i Ringkøbing-Skjern Kommune følger op på krav 
om, at sagsbehandling må og skal overholde gældende dansk og EU lovgivning. 
 



Byrådet vil til efteråret blive stillet til regnskab for en forgangen byrådsperiode fyldt med møjsager 
og dårlig politisk lederskab.  
Kommunens uhyrlige håndtering af vindmøllesager må forventeligt føre til, at ganske mange 
borgere alvorligt må overveje hvilken liste og hvilket navn de ønsker repræsenteret i Byrådet fra 
2018. 
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