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Esbjerg Kommune starter vindmølledebat 
 
Plan og Miljøudvalget i Esbjerg Kommune har besluttet at starte debatten 
om opsætning af vindmøller på land, efter det nyligt indgåede energifor-
lig. 
 
”Efter indgåelsen af Energiforliget 2012 står det tydeligt, at der også i 
fremtiden skal opsættes vindmøller på land. Det er derfor vigtigt at vi får 
startet en god debat om, hvilke kriterier, der ligger til grund for opsæt-
ningen af de landbaserede møller” siger Plan og Miljøudvalgsformand 
John Snedker. 
 
Staten har planlagt og afsat midler til at ca. 30 % af el-forbruget i Dan-
mark kan dækkes af strøm fra havvindmøller i 2020. I Esbjerg Kommune 
har byrådet vedtaget at 70 % af kommunens el-forbrug skal dækkes af 
vindmøller. Det har vi bl.a. vedtaget, fordi Esbjerg Kommune i gennem-
snit udleder over dobbelt så meget CO2 pr. indbygger som København og 
Århus. 
 
”Hvis Esbjerg også i fremtiden skal være en attraktiv by for erhvervslivet 
at investere i, er det vigtigt at sørge for, at vi udmærker os ved at have 
en aktiv og fremadrettet energiprofil” fortsætter John Snedker. 
 
Det er vigtigt at holde sig for øje at lige meget hvilke hensyn man tager 
ved opstilling af vindmøller, vil der altid være naboer.  Det er derfor vig-
tigt at grundlaget for opstilling af vindmøller bliver overskueligt og for-
ståeligt for alle.  
 
”I Plan og Miljøudvalget ligger det os meget på sinde at alle får mulighed 
for at deltage i debatten om opsætning af vindmøller. Det gælder alle 
borgere, foreninger og erhvervslivet. Derfor har vi valgt at der skal være 
mulighed for at komme med skriftlige kommentarer og bemærkninger 
frem til d. 21. august 2012, for at netop så mange forskellige borgere og 
aktører som muligt kan nå at komme med input til hvad vi fremad skal 
gøre i Esbjerg Kommune” fortæller John Snedker. 
 
Esbjerg Kommune vil derfor invitere til debatmøde på Ribe Katedralskole, 
Puggårdsgade 22, 6760 Ribe d. 27 juni 2012 kl . 19.00, hvor vi ser frem 
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til at alle med interesse for vindmøller møder op og deltager i debatten. 
Dagsordenen kan se på kommunens hjemmeside fra d. 20. juni 2012. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
John Snedker, formand for Plan og Miljøudvalget: 7518 1756 
Lisbet Mærsk-Møller, planlægger: 7616 3305 


