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ERHVERVSMINISTERIET 

  

Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om planlægning for og 

tilladelse til opstilling af vindmøller og udkast til miljøvurdering. 

 

Hermed sendes forslag til ændring af bekendtgørelse om planlægning for og til-

ladelse til opstilling af vindmøller i ekstern høring. Ændringen omhandler ophæ-

velse af højdebegrænsningen for almindelige produktionsmøller på 150 meter. 

Der er gennemført en miljøvurdering både af den eksisterende bekendtgørelse 

og af ændringen af bekendtgørelsen, der offentliggøres samtidig.  

 

Erhvervsstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar 

senest den 13. maj 2019. 

 

Høringssvar bedes sendt til hoeringplan@erst.dk. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgi-

velse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder af-

senders navn og mailadresse.  

 

Baggrund 

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, 

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik en energiaftale i juni 2018.  

 

Energiaftalen indeholder blandt andet et afsnit om ”Vedvarende energi på mar-

kedsvilkår”. Af afsnittet fremgår det blandt andet, at ”Parterne anerkender nød-

vendigheden af at give kommunerne mulighed for at give tilladelse til at opføre 

tidssvarende vindmøller i henhold til gældende praksis.”  

 

Dette indebærer, at højdekravet for almindelige produktionsmøller på 150 meter 

bør ophæves, således at det fremover bliver op til de enkelte kommuner at afgøre 

højden på de enkelte vindmøller på baggrund af en konkret vurdering på det på-

gældende sted. 

 

Som opfølgning på energiaftalen revideres den gældende bekendtgørelse om 

planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller derfor, således at højde-

kravet på 150 meter ophæves. 

 

På den baggrund  ophæves§ 2, stk. 2: 

”Der må kun fastsættes retningslinjer i kommuneplanen jf. § 11 a, stk. 1, nr. 5 

for områder til opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 150 m eller derover, 

hvis vindmøllerne er til forsøgsformål. Ved vindmøller til forsøgsformål forstås: 
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1) Serie 0-møller. 

2) Vindmøller, der er prototypecertificeret. 

3) Vindmøller, der er ombygget til brug for forsøg i henhold til bekendtgørelse 

om teknisk certificeringsordning af vindmøller i Danmark.”  

 

Miljøvurdering af bekendtgørelsen om planlægning for og tilladelse til op-

stilling af vindmøller 

Sammen med forslaget til ændring af bekendtgørelsen omfatter høringen tillige 

udkast til miljøvurdering af selve bekendtgørelsen. Miljøvurderingen foretages 

efter bestemmelserne i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM).  

 

Forslag til bekendtgørelse og miljørapport er sendt i høring hos de parter, der 

fremgår af vedlagte liste. 

 

Såfremt der er spørgsmål, er I velkomne til at rette henvendelse til Janne Chri-

stensen på tlf.: 35 29 11 06 eller mail JanChr@erst.dk eller til Jane Kragh An-

dersen på tlf.: 35 29 11 58 eller mail JanKra@erst.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sara Aasted Paarup 

Kontorchef 
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