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Hvad sker der med de vindmøller ved St. Røttinge? 

Kommer de op eller ej? 

Gid vi kunne give jer et entydigt svar – men vi ved det heller ikke. 

Der er larmende tavshed! 

Vores klage/anke over vindmøllerne ved St. Røttinge er afleveret rettidigt til Natur- og 

Miljøklagenævnet, og da vi ikke pt. har hørt fra nævnet, må vi tillade os at tro, at klagen er 

berettiget til videre behandling. Hurtig afgørelse fra nævnet plejer at betyde, at klagen afvises på 

grund af manglende klageberettigelse, manglende overholdelse af klagefrist, eller fordi sagen kan 

afgøres på det foreliggende grundlag. 

Sagsbehandlingstiden kan variere meget fra sag til sag. Fra 2 til 12 måneder afhængig af sagens 

kompleksitet og behovet for at indhente nødvendige oplysninger for at belyse sagen tilstrækkeligt 

for at kunne foretage en afgørelse på det rigtige grundlag. Af den grund alene er det ikke muligt 

for os at få et cirka tidspunkt på behandlingstiden af vores klage. Kun hvis sagen tager længere tid 

end det normale, vil vi blive orienteret om, hvornår afgørelsen kan forventes at komme os i 

hænde. 

De medlemmer der har søgt om værditab for deres ejendom, skulle have haft besøg af 

taksationsmyndighederne omkring den 23. april fik aflyst dette besøg med den begrundelse, at 

vindmølleopstiller ikke har truffet en endelig opstilling om, hvilken mølletype, der skal opstilles! 

På den begrundelse vil taksationsmyndigheden ikke foretage opgørelse af erstatninger på 

ejendommene, da deres afgørelse er afhængig af beregningerne med støj og skyggekast på vores 

ejendomme, og så længe vindmølleopstiller ikke har meldt klart ud, hvilken mølletype der skal 

opstilles, sker der ikke mere i den sag. Sidstnævnte punkt er Natur- og Miljøklagenævnet ligeledes 

orienteret om, det vi finder det stærkt kritisabelt i forhold til VVM redegørelsen, og Næstved 

Kommunes VVM tilladelse. 

Vores strategi er, at vi forholder os afventende, og ser hvad der sker. Is i maven. 

Vores kasserer, Flemming Jensen er ved at udsende opkrævninger til jer for næste periode, og vi 

håber I vil fortsætte jeres medlemskab af foreningen. Vi får givetvis behov for alle de penge, vi kan 

få samlet sammen.  Vi er pt. 28 medlemmer. 

Rent politisk bliver der større og større opmærksomhed på generne fra kæmpevindmøller. Der 

har været åbent samråd i Folketingets miljøudvalg den 30. april 2014, der kan ses og høres på 

følgende link: 

 http://www.ft.dk/webtv/video/20131/miu/td.1126923.aspx?from=29-04-2014&to=03-06-

2014&selectedMeetingType=Udvalg&committee=MIU&as=1#player 

http://www.ft.dk/webtv/video/20131/miu/td.1126923.aspx?from=29-04-2014&to=03-06-2014&selectedMeetingType=Udvalg&committee=MIU&as=1#player
http://www.ft.dk/webtv/video/20131/miu/td.1126923.aspx?from=29-04-2014&to=03-06-2014&selectedMeetingType=Udvalg&committee=MIU&as=1#player


 

 

 

Se vedhæftede pressemeddelelse fra Landforeningen for bedre Miljø og kopier af avisartikler fra 

Sjællandske, bragt den 28/5 og 3/6. 

Bestyrelsen afholder et møde inden sommerferien, så hvis der er nogle synspunkter eller 

spørgsmål I som medlemmer ønsker belyst eller besvaret, tager jeg det med på mødet, så kontakt 

mig venligst, så det er mig i hænde senest   

Hvis der fremkommer noget nyt får I besked omgående. 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer til alle. 

Pbv. 

Jytte Møller 

 

 

 


