
SF: En fugl på hånden 
 
SF siger ja til kompromis om vindmøller, der reducerer generne for de nærmeste beboere ved at gøre 
afstandskravet større. S og SF har sammen fremsat forslag om, at afstandskravet for både aktuelle 
og fremtidige mølleprojekter skal være 6 x møllehøjde, dog mindst 800 meter. 
 
Forslaget blev fremsat på Økonomiudvalgsmødet i dag (mandag d. 7. februar). Et enigt Økonomiudvalg 
videresendte forslaget og sagerne til byrådsmødet, så de præcise konsekvenser bliver belyst.  
 
” Jeg har lavet et kompromis med Socialdemokraterne, der sikrer bedre forhold for de kommende 
møllenaboer. Jeg synes selvfølgelig stadig, mit eget forslag om et kommunalt driftsselskab og endnu større 
afstand, men samme klimaeffekt, er det bedste. Når nu der ikke kan skaffes flertal for det, så er det her 
absolut bedre end udgangspunktet for de kommende møllenaboer,” siger formand for Miljø og Teknik 
Kasper Fuhr Christensen (SF).  
 
Fuglen på hånden 
 
” Hellere en fugl på hånden end et fugleeldorado på taget. Ved at gå med i et forlig gør vi virkeligheden 
bedre for møllenaboerne – og havde vi sagt nej til det, så havde man holdt fast i det oprindelige. På den 
måde skaber forliget her et virkeligt resultat for møllenaboerne,” fortsætter Kasper Fuhr Christensen.  
 
” Jeg holder fast i forslaget om, at vi skal have et kommunalt driftsselskab, så planlægningen i fremtiden 
bliver bedre og mere helstøbt,” fastslår udvalgsformanden.  
 
Forslaget indeholder også en tilføjelse af, at den lavfrekvente støj ikke må overstige 20 dB, hvilket foregriber 
den kommende lovændring fra Miljøministeriet.  
 
Skabt en dagsorden 
 
” Spillereglerne i politik gør, at man desværre ikke altid kan få det hele som man helst vil,” siger Kasper Fuhr 
Christensen. ” Derfor giver og tager man lidt en gang imellem for trods alt at nå nogle forbedringer,” 
fortsætter han.  
 
” Og med det in mente, så er det et flot resultat, at SF’s ene mandat faktisk flytter så meget. Vi har skabt en 
dagsorden, der er blevet lyttet til – og som nu betyder, at der kommer nogle forbedringer,” afslutter 
udvalgsformanden. 
 
Det konkrete forslag er vedhæftet denne mail. 
 
De præcise konsekvenser for de aktuelle projekter er ikke kendt, men det er sikkert, at det indebærer en 
reduktion af mølleantallet. Klimamålet kan dog fortsat nås med forslaget. 
 
Kontakt:  
Formand for Miljø- og teknik Kasper Fuhr Christensen, 30342692, 89151859, kfc@randers.dk 
 

 


