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Danmark nærmer sig målet fra energiforliget i 2012

• Energiforliget i 2012:

• Strøm fra vindmøller skal udgøre
50 pct. af det danske elforbrug i
2020

• Danmark skal være fossiltfrit i
2050

https://winddenmark.dk/tal-fakta/fakta-om-vind-
danmark/antal-vindmoller-kapacitet

https://winddenmark.dk/tal-fakta/fakta-om-vind-danmark/antal-vindmoller-kapacitet


Vindenergi tilpasses et liberaliseret energimarked

• Den femte energiplan fra 2005:

• Fjerner støtten til den vedvarende energi

• Vedvarende energi skal klare sig selv

• Markedsbaserede virkemidler skal sikre
opnåelsen af effektivitet, 
forsyningssikkerhed og miljø

• Energisektoren skal udvikles med 
udgangspunkt i forbrugerne og
erhvervslivets behov

• Får særlig betydning for vindkraft, der udgør 
størsteparten af den vedvarende energi



Kommuner er klemt mellem staten, borgerne og vindmølleudviklerne

• Kommuner overtager
vindmølleplanlægning i 2007

• Staten udsender de overordnede
målsætninger, men kommuner skal
gennemføre det i praksis

• Kommuner klemmes:

• Kommuner mangler viden og uddannelse
blandt planlæggere til at håndtere
processer og kommunikation

• Vindmølleudviklere er ivrige og
“løsningsorienterede”, som overtager
kommunens opgaver

• Borgerne kritiserer kommuner for dårlig
håndtering af planlægningsprocesser

Three dimensions of social acceptance of renewable energy innovations 
(Wüstenhagen et al. 2007; Wolsink, 2013, p.11). 



Massiv lokal modstand mod vindmøller

• Vindmøllestop: Flere kommuner har indført 
vindmøllestop 

• Politikere er bekymrede: Hvordan lever Danmark op til 
2020 målet og klimamålet om at være uafhængige af 
fossile brændstoffer i 2050?

• Dansk vindmølleindustri er bekymret: ”Landvind, 
netudbygning og i stigende grad solceller møder 
modstand. Op til kommunalvalget i 2017 så vi gentagne 
eksempler på vindprojekter, som havde fulgt alle regler 
og forskrifter, men som alligevel meget sent i en 
planproces og ofte på tvivlsomme grundlag blev skrottet 
af nervøse, kommunale byråd”.
https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/20
19-02/VE_Outlook_2019_0.pdf

• Nimby: Modstand opfattes som en irrationel/egoistisk 
barriere, som skal overkommes gennem regulering, flere 
data og mere information.

• Blot et spørgsmål om tid: Borgerne vænner sig til det 

https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2019-02/VE_Outlook_2019_0.pdf


Love og procedurer til fremme af lokalbefolkningens opbakningen til 
vindmølleprojekter

• Køberetsordningen påbyder 
vindmølleopstiller at tilbyde 20% af
andelene til lokale borgere

• Værditabsordningen sikrer at borgere 
kompenseres økonomisk, hvis nye 
vindmølleprojekter forringer værdien af 
deres ejendom. 

• Den grønne ordning giver 
kommunerne en økonomisk tilskyndelse 
til at opsætte vindmøller.
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Technological
Innovation

Private developers

PUSH

Lack of trust in private actors
developing RE-solutions

Authorization procedures are 
perceived as undemocratic and 

opaque

Skepticism about the way in which 
burdens and benefits are distributed in 

the community

Increasing resistance

Det teknisk-regulative paradox

Municipalities
Local communities

Citizens
STOP

PUSH

Borch, 2018



Borgerperspektiver

• Konflikten mellem land og by

• Sammenfald mellem udkantsområder i Danmark med udviklingsmæssige udfordringer og områder, 
med største vindressourcer

• I udkantsområderne oplever man ikke gevinsten ved vindkraftudvikling, men snarere en yderligere 
marginalisering (faldende huspriser, fraflytning)

• Konflikten mellem lokale borgere forstærkes af ulige økonomisk fordeling

• Interesseforskelle forstærkes lokalt (jordejere vs. ”jord-løse”)

• Økonomisk ulighed (kompensation i forhold til ejendomsværdi) bliver et omdrejnings-

punkt for nabokonflikt

• Beskyldninger om bestikkelse

• Økonomiske kompensationer ses som ”blodpenge”

• Dækker ikke tabet af livskvalitet

11 14.10.2019



Borgerperspektiver

• Jord-opkøb:

• Kortslutter processen på et tidligt tidspunkt

• Skaber apati og mistillid og splid i lokalsamfundet, som…

• …spreder sig til andre lokalsamfund

• Samarbejde mellem udviklere og kommuner:

• For tæt og til gavn for opstillere frem for borgere

• Kommuner interesseret i støtteordninger

• Manglende transparens (møder) og uvildighed (VVM)

• Tids-dimension: 

• Korte deadlines og nødvendigheden af at være proaktive

• Bevidst valg af dårlige tidspunkter

• Tidskrævende – borgere har brug for uvildig hjælp



• Kommunikationen er mangelfuld:

• Skriftlige høringssvar lægger ikke op til meningsudveksling

• VVM’en sætter rammer for diskussionen

• Hverdagsliv ignoreres (stedidentitet, økonomi, friluftsliv)

• Konsekvens: parallel-offentligheder (face-book grupper)

• Potentialer (visioner og idéer) går tabt:

• Borgere ikke imod vindmøller i deres “baghave”, men…

• ...de er imod umynddiggørelse og manglende
udviklingsperspektiver

• Efterlysning af dialogformer, der fremmer koblingen
mellem vindmøller og lokalsamfundsudvikling

• Nye ejerskabsformer (økonomien forbliver lokalt) 

Borgerperspektiver



Lessons learned…..inspiration?

• Nimby overser den komplekse virkelighed, som modstanden udspringer af
• Forstår grundlæggende ikke modstandens anatomi

• Opmærksomhed overfor de demokratiske konsekvenser af de frie markedskræfter
• Risiko for dekoblingen af andre interesser i klimaets og økonomiens navn

• Udvikling af metoder for medvirkning og sam-skabelse
• Hvordan kan deltagelse understøtte dialog, indflydelse og tillid i planlægningsprocessen?

• Bevidstgørelse, viden og uddannelse blandt kommuneplanlæggere
• Hvordan kan planlæggere forbedre kommunikationen med borgerne?

• Udvikling af nye ejerskabsmodeller
• F.eks. offentligt, lokalt og delt ejerskab for at styrke den lokale økonomi

• Inspiration fra andre lande
• Ang. medvirkning og økonomisk organisering – blandt andet fra Skotland og Tyskland

• Havvind i stedet for landvind?
• Men ude af syn betyder ikke ude af sind - nissen rejser med ☺
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Tak for opmærksomheden!
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