
Citat fra borgmester Enevoldsens udtalelse til Dagbladet Ringkøbing-Skjern 30.6.2017: 

"Sommerhusejerne ved Stauning vil stadig ikke have testmøllerne i Velling Mærsk. Men EU-dom har ikke 

opsættende virkning; kommunen administrerer efter gældende regler, siger borgmester Iver Enevoldsen. 

Arkivfoto.  

Iver Enevoldsen (V) afviser, at Velling Mærsk-møller skal underkastes forudgående strategisk 

miljøvurdering 

STAUNING: Borgmester Iver Enevoldsen afviser, byrådet ikke har overholdt reglerne i forbindelse med 

godkendelsen af, at der opstilles to store testmøller i Velling Mærsk. 

I et læserbrev forleden skrev Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand, at byrådsmedlemmerne risikerer 

at pådrage sig erstatningspligt. 

"Konkret drejer det sig om, at kommunen ikke har iagttaget gældende EU-lovgivning, når det gælder 

miljøgodkendelser til vindmøller", skrev Preben Kronholm Schwartz og Jesper Broberg på vegne af 

grundejerforeningen. 

De to skriver, at når det gælder igangværende VVM-pligtige vindmølleprojekter, kræver EU efter en 

domstolsafgøelse, at der er laves en forudgående strategisk miljøvurdering (en SMV-redegørelse) og holdes 

en offentlig høring, der ligger forud for en vurdering af virkningen på miljøet (VVM). 

"Vi har meldt klart ud, at vi kræver, at hele sagsbehandlingen starter forfra og må nu naturligvis tillige 

forlange, at der gennemføres SMV-vurdering samt offentlig høring," skriver de. 

Borgmesteren afviser 

Borgmester Iver Enevoldsen afviser dog, at kommunen har handlet i strid med reglerne i sagen om 

vindmøllerne i Velling Mærsk. 

- Vi følger den danske lovgivning, fastslår han. 

Iver Enevoldsen siger, at hvad angår EU's SMV-direktiv, har man været i kontakt med Miljø- og 

Fødevareministeriet. 

- Ministeriet oplyser, at man er ved at analysere, hvad dommene fra EU-domstolen om miljøvurdering af 

planer og programmer indebærer, og at justitsministeriet vil blive inddraget. 

- Vi har også fået at vide, at Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at kommunerne skal fortsætte 

sagsbehandlingen efter gældende regler, siger borgemesteren. 

Iver Enevoldsen understreger, at kommunen altid har foretaget de høringer, også miljøvurderinger, som 

lovgivningen kræver. 

- Vi har behandlet sagen om møllerne i Velling Mærsk efter de gældende regler i vindmøllebekendtgørelsen, 

og EU-dommen har ikke opsættende virkning, fastslår han." 

 


