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Koncern Jura 

Ref. ANRAP 

Den 6. april 2017 

 

 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 243 (KEB alm. del) stillet d. 20. marts 2017 

efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF). Spørgsmålet er stillet til Erhvervsministeren men er omstillet til 

Miljø- og Fødevareministeren.  

 

 

Spørgsmål nr. 243 

”Professor, dr. jur. Peter Pagh gjorde i en skrivelse 15. januar 2017 til Energi-, Forsynings- og 

Klimaudvalget, jf. EFK alm. del – bilag 119, opmærksom på, at to nye domme fra EU-Domstolen ifølge 

hans analyse har direkte indflydelse på gyldigheden af den danske vindmøllebekendtgørelse og 

tilladelser, der er udstedt eller er i proces med at blive udstedt under anvendelse heraf. 

 

Set i lyset af, 

 at der pt. i kommunerne arbejdes med lokalplanforslag for vindmølleprojekter svarende til en 

effekt på trefjerdedele Kriegers Flak, 

 at igangværende vindmøller er under tidsmæssig pres, idet der stadig er uklarhed om 

støtteordninger til landvindmøller efter den 21. februar 2018, 

 at Basisfremskrivning 2017 dokumenterer et gab mellem regeringens 2030-mål og den forventede 

udvikling, og 

 at flere kommuner nu stopper planlægningsarbejdet for landvindmølleprojekter, indtil der 

foreligger en afklaring af retsvirkningerne af omtalte EU-domme,  

anmodes ministeren om at redegøre for, hvordan kommunerne bør forholde sig i forhold til fortsat 

planlægningsarbejde for vindmøller, samt svare på, hvordan ministeren agter at reparere den 

processuelle mangel i forhold til strategisk miljøvurdering af retsakterne, som EU-dommene peger 

på.” 

Svar 

Miljø- og Fødevareministeriet er i øjeblikket ved at analysere dommene fra EU-Domstolen om 

miljøvurdering af planer og programmer. Justitsministeriet vil blive inddraget i vurderingen. Analysen 

vil blive færdiggjort hurtigst muligt. 

 

Når analysen er færdiggjort, vil Miljø- og Fødevareministeriet forholde sig til dommenes konsekvenser 

for bl.a. vindmøllebekendtgørelsen. Indtil da bør sagsbehandlingen efter ministeriets opfattelse ske 

efter de gældende regler.  
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