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Henvendelse fra Svendborg Kommune om 
landbaserede vindmøller og solcelleanlæg 
 

Svendborg Kommune er meget engageret i, hvordan kommunen bedst 

kan bidrage til den grønne omstilling.  

 

Byrådet har for et år siden vedtaget en ambitiøs Klima- og Energipolitik, 

hvor målsætningerne er at være 100 % omstillet til vedvarende energi i 

2030 på virksomhedsniveau og i 2040 på geografisk niveau.  

 

For nylig er vi udvalgt til at deltage i projektet DK2020-Klimaplaner for 

hele Danmark, der skal medvirke til at udvikle ambitiøse klimaplaner for 

danske kommuner.  

 

Vi oplever et meget stort engagement i den grønne omstilling både fra 

borgere, virksomheder og foreninger. Ofte er det positivt, men i de lokal-

områder, hvor lodsejere ønsker vindmøller og solenergianlæg opstillet, 

samt i områder kommunen har indledt kommuneplanlægning for med 

henblik på opstilling af vindmøller og solceller, resulterer engagementet 

ofte i massiv borgermodstand. 

 

Byrådet er i tvivl om, hvor meget strøm landbaserede vindmøller og sol-

celler forventes at skulle levere i fremtiden? 

 

Det blev med Energiaftale 2018 meldt ud, at antallet af landvindmøller 

skulle reduceres betydeligt frem mod 2030 (fra 4.300 til 1.850). Med Kli-

maaftale 2020 blev det meldt ud, at tidspunktet for, hvornår landvindmøl-

leloftet fra Energiaftale 2018 skal være opnået, udsættes fra 2030 til 2040 

pga. en forventet længere levetid for de eksisterende møller end først for-

udsat.  

 
  

Klima- Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen 

Klima- Energi- og Forsyningsministeriet 

E-mail: kefm@kefm.dk  

Miljø og Teknik 

Natur og Miljø 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

20. januar 2021 

 

Sagsid: 21/906 

Afdeling: Natur og Miljø 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 
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På den baggrund har vi brug for en udmelding fra Klima- Energi- og For-

syningsministeren om, hvor stort bidrag til den nationale elproduktion, 

landbaserede vindmøller og solceller forventes at skulle levere i hen-

holdsvis 2030 og 2040? 

 

Endvidere vil vi gerne vide, hvor stort bidrag hertil Svendborg Kommune 

forventes at skulle levere? 

 

 

Venlig hilsen 

 

Bruno Hansen 

Formand for Miljø- og Naturudvalget 

Svendborg Kommune 
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