
Status på mølleudvalgets arbejde - maj 2018 
 
 
27.6.17 indrykkede udvalget læserbrev i Dagbladet: "Vindmøllevanvid i Ringkøbing-Skjern 
Kommune er sat skak af EU dom". 
 
30.6 skrev daværende borgmester Ivar Enevoldsen læserbrev i Dagbladet, hvor han bedyrede, at 
møllesagen er behandlet iflg. loven. 
 
9.7. sendte udvalget læserbrev med replik: "En gang til for prins Knud og borgmester 
Enevoldsen". 
 
4.1.18 sendte udvalget skrivelse til Miljøstyrelsen, hvori vi fastholdt og underbyggede krav om 
helt ny sagsbehandling. 
 
12.1. modtog vi skrivelse fra Energistyrelsen om tilbagebetaling af indbetalte ankegebyr i.f.m. 
erstatningskrav. 
 
11.3. referat fra generalforsamlingen i Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller kunne ses 
på foreningens hjemmeside. 
 
9.4. sendte udvalget læserbrev: "Kaotisk sagsbehandling af såkaldte testmøller ved Velling 
Mærsk". 
Her gjorde vi rede for: 
 
- At møllerne opstilles klart uden for område 107, der tidligere er godkendt/udpeget af 
Folketingsflertal og Kommunen. 
 
- At EU dom ang. krav om forudgående SMV redegørelse ikke er fulgt. 
 
- At der i det nye projekt med 2 nordligste møller ikke redegøres for markant skærpede krav og 
konsekvenser for beflyvningen af Stauning Lufthavn. 
 
- At der ikke redegøres for, at de 2 møller - (nu test af landmøller) ikke som tidligere kan 
legitimeres ud fra essentiel betydning for Vestas. Ej heller redegøres der for, at man udmærket 
kan finde alternativ placeringsmulighed. 
 
- At grundejerne i Stauning Vesterstrand ikke ved evt. nyt krav om erstatning er sikret retvisende 
VVM-redegørelse og lovlig sagsbehandling. 
 
 
 
 
 



Ifølge sidst modtagne aktindsigt (udvalget anmoder løbende hver uge / hver anden uge om 
aktindsigt fra Kommunen, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen) 
er tidsplan for etablering af de 2 nordligste møller i store træk som følger i 2018: 
 
Politisk behandling i udvalg og byråd i maj- juni 
Høring i juli-august (rigtigt fint - hvor borgerne / grundejerne jo er på ferie) 
Behandling af indsigelser august-september 
Endelig vedtagelse i udvalg og byråd i oktober 
Frist for anke november 
Sagsbehandling afsluttet december 
 
 
Uvalget følger sagen yderst tæt og kan på forhånd meddele, at vi p.v. foreningens medlemmer 
i.h.t. tidligere generalforsamlingsmandat gør indsigelse mod såvel VVM-redegørelse, 
Kommuneplanstillæg samt Lokalplan.  
Endvidere følger vi om nødvendigt indsigelse op med anke til rette myndighed. I den forbindelse 
kræver vi, at anke får opsættende virkning. 
 
 
På udvalgets vegne 
Jesper Broberg 
 
 
 


