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P R E S S E M E D D E L E L S E 
 
 

DONG Energy opgiver at placere forsøgsvindmøller i Kappel. 
 

Det skulle koste Kappelgruppen 5½ års opslidende kamp – men det har 

været det værd! 
 
I Kappel er det i dag, fredag den 27. januar 2012, blevet bekræftet, at DONG Energy 
opgiver deres enorme forsøgsmølleprojektet på 40 MW. Kappelborgerne og de mange 
sommerhusejere i området, kan nu ånde lettet op og skal ikke længere frygte for at få 
deres nattesøvn og helbred ødelagt af vindmøllestøj. 
 
Riddertofte Beboerforening og 39 andre ejendomme i Kappel har dog fortsat tre 
klagesager liggende til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet, som de ønsker 
behandlet. Der er mange principielle punkter i deres klager, som kan få betydning for 
andre vindmølleprojekter, og klagerne ønsker ligeledes en stillingtagen til, om nogle af 
Lolland Kommunes politikere har været inhabile i den politiske sagsbehandling. 
 
Den enorme viden, som nogle af Kappelgruppens medlemmer har tilegnet sig i de 
forgangne år, kommer ikke til at gå tabt. De har måttet sætte sig godt og grundigt ind 
i undersøgelser om vindmøller, støjbekendtgørelser, vindmøllecirkulærer m.m. 
 
Kappelgruppen var også med ved stiftelsen af Landsforeningen Naboer til 
Kæmpevindmøller (www.stilhed.eu)  og vil fortsat støtte op om landsforeningens 
arbejde. Kun ved at stå sammen kan borgerne få indflydelse. Vindmølleindustrien har 
fået alt for meget magt, og i mange kommuner – f.eks. Lolland – har man kunnet 
gøre, som man ville. Politikerne magter ikke at sætte sig ind i projekterne. 
 
En af de ting, der fortsat skal kæmpes for, er at få ændret den støjbekendtgørelse 
som trådte i kraft den 1. januar 2012, og som er vedtaget på et helt urimeligt 
grundlag.  Den vil kun beskytte en part, nemlig vindmølleopstiller.  
 
Lolland Kommune og DONG Energy ville ikke lytte til naboerne for 5½ år siden, da de 
foreslog et lidt mindre ambitiøst projekt med lavere vindmøller, der bl.a. ikke ville 
kræve højintensiv lysafmærkning.  Et sådant projekt ville efter Kappelgruppens 
opfattelse have gået igennem diverse høringsprocesser uden store protester. 
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Hvis et nyt vindmølleprojekt kommer på tale i Kappel, forventer vi, en konstruktiv 
dialog med politikerne og mølleopstiller om dette.  
 
Med det kendskab gruppens medlemmer i dag har til vindmøllenaboer rundt om i 
landet, og rundt om i verdenen, som er voldsomt plaget af søvnmangel mm. på grund 
af deres nye naboer – store vindmøller – så vil samtlige kommende projekter blive 
meget nøje gransket. 
 
Vi er stadig tilhængere af vindenergi – også i Kappel – men placeret med omtanke og 
behørig hensyntagen til de mennesker, der skal leve tæt på vindmøller. 
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