•

Lobby Miljøministeriet til ikke at ændre
standarderne for støj og visuel forurening i
planloven.

•

Koordiner med ministerierne for finans og
økonomisk udvikling mod tilskynd at EU
ændrer VVM / SMV vejledning i en forhold til
vedvarende energi produktion.

•

Udvikle mere aggressive tilpasningsmål for
at reducere energitabniget for eksisterende
bygninger.

Ansvar
Dine primære politiske mål er at sænke udledningen af
drivhusgasser og bevare en sikker energiforsyning. Regeringen
har indgået en langsigtet strategi for en 100 % vedvarende
energiforsyning i 2050. Som en del af denne strategi skal
vindkraft udgøre 50 % af den samlede el-kapacitet i 2020.
Desuden er der et stærkt pres fra industri grupper og ministeriet
for finans og økonomisk udvikling mod at sikre at den
økonomiske udvikling imødegås.

klima og energi minister
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•

Nedsæt en arbejdsgruppe der har til
formål at løse eventuelle konflikter mellem
vindmølleindustrien, ramte husejere,
virksomheder, og regeringen.

•

I arbejd sammen med byrådet hen i mod
en lokalplansordring placeringen af store
vindmøller besværliggøres indenfor
kommunegrænsen.

•

Foretag ændringer i planlægningssystemet
med henblik på at fremme og fremskynde
store vindmølleparker for at skabe job og
økonomisk vækst.

Ansvar
Din rolle er at forsøge at finde et fælles ståsted for de
involverede parter ved at tage hensyn til de stillede krav fra
både vindindustrien til egnede anlægsgrunde, regeringens mål
for vindenergi, de retslige krav i risikoanalyserne samt kravene
fra de lokale ngo’er, husejer og virksomheder med fokus på
effekterne fra de store vindmøller. Sidst men ikke mindst skal
du også tage hensyn til alle bæredygtighedsmål som inkluderer
social lighed, beskyttelse af naturen og økonomisk udvikling.
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•

Anlæg sag mod regeringen med henblik på
at tvinge dem til at opdatere standarderne for
tilladelige støjniveauer samt grænserne for
den visuelle forurening i den eksisterende
lovgivning.

•

Lobby EU, således de bliver involveret i at
finde en løsning på uenighederne.

•

Pres miljøministeriet til at ændre den
gældende planlov således at store vindmøller
ikke kan anlægges på land.

Ansvar
Du er en repræsentant fra en national
miljøbeskyttelsesorganisation, der historisk set har været optaget
af naturbevarelse og bekæmpelse af forurening. Den industrielle
skala af on-og offshore vindmølleparker har foruroliget jeres
base af tilhængere, og har ledt til en opdeling i organisationen
blandt dem der går ind for mere vedvarende energi, og dem der
er bekymrede for at kvalitetstilstandene i vand og biodiversiteten
forringes samt at støj og den visuelle forurening forværres i
beskyttede naturområder samt landdistrikter.

miljø nGO
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•

Skriv et brev til dit parlamentsmedlem,
og bed Parlamentet om at se nærmere på
problemstillingen.

•

Etabler en interesseorganisation som
skal stoppe planerne om at placere store
vindmøller i din kommune

•

Deltag i den offentlige høringsfase af
risikoanalysen og indgiv en formel
indsigelse.

•

Klag til de lokale planlægningsmyndigheder
over at du ikke ønsker at have disse store
vindmøller placeret så tæt på dit hus.

Ansvar
Som husejer støtter du generelt ideen om vedvarende energi, og
du har mange betænkeligheder ved at have store vindmøller(over
250 meter i diameter) så tæt på dit hus. Støjen og den visuelle
påvirhning vil resulterer i en permanent ændring af landskabet,
og derfor vil det blive mere vanskeligt for dig at fortsætte med at
bo i dit hus. Derudover føler du, at dine energipriser i forvejen er
for høje, og du ønsker ikke at din regning skal stige yderligere.
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•

Prioriter miljøhensyn over økonomiske
interesser og ændre lovgivningen således
at den tilladte lav ændringer i støjtærskel
nedsættes.

•

Samarbejde med de lokale
planlægningsmyndigheder om at
løse arealanvendelseskonflikterne før
installationen af en større vindmøllepark, ved
at udvikle en strategi herfor.

•

Prioriter mål for redvarende energi, og arbejd
mod en mere fleksibel lovgivningsvejledning
omkring miljøpåvirkninger relateret til
vindmølleparker.

•

Lobbye Klima-og Energiministeriet til at
ændre strukturen af tildelte subsidier, til
at fremme flere og mindre distribuerede
vindmølleparker.

Ansvar
Som Miljøminister er du ansvarlig for at sikre, at VVM-og
SMV-procedurer og planer er i overensstemmelse med national
lovgivning og EU-lovgivning. Du er også ansvarlig for at vejlede
planlægningssektoren i de nationale lovgivninger og regulativer,
og det indebærer tæt koordinering med de lokale og regionale
planlægningsmyndigheder. Derudover har du også til opgave
at sørge for beskyttelse af naturen, herunder biodiversitet,
forurening, vand, kulturelle og historiske bygninger.
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•

Arbejd med industrielle lobbyiste mod at
presse regeringen til at opstille langsigtede
aftaler om subsidieret vindkraft og lobby mod
subsidier til kul, gas og olie.

•

Brug dine forbindelser med Klimaog Energiministeriet til at bekæmpe
Miljøministeriets bestræbelser på at sænke
standarderne for støjtærskelen og den
visuelle forurening.

•

Igennem koordinering med lokale
myndigheder og ministeriet for økonomisk
udvikling, lobbye andre kommuner der kan
være imod vindmølleparker på land.

Ansvar
Du har en global virksomhed med et stærkt produktionsdesign
samt med tilstedeværelse af service i landet, men du er
bekymret for mulige ændringer i takseringsstrukturen for elproduktionen samt for den stigende konkurrence fra kinesiske og
indiske vindmølleproducenter. Dit primære mål er at maksimere
andelen af vindkraft i det vedvarende og ikke-vedvarende
energi miks og øge statsstøtten til at producerer vindmøller i et
omkostningsdyrt europæisk land.

vindmølle producent

Handlinger

klimalab.dk

R
© Patrick Driscoll & Silvia Dragomir

