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Afslag på dispensation til opsatte små møller i haveforeningerne i Ringsted 
Kommune 

Ringsted Kommune meddeler hermed afslag på dispensation til ikke at nedtage 
allerede opsatte små vindmøller i haveforeningerne i Ringsted Kommune efter 
bekendtgørelse om støj fra vindmøller1.  

Ringsted Kommune har i sin afgørelse lagt vægt på, at der ikke er nogen 
muligheder for dispensation fra bekendtgørelsen. 

Klagemulighed 
Afgørelser efter vindmøllebekendtgørelsen kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 13.  

Beskrivelse af sagen 
Formanden for Midt- og Østsjællands Kreds, Kolonihave forbundet, har den 2. 
oktober 2018 kontaktet borgmesteren i Ringsted med henblik på at få en 
dispensation fra vindmøllebekendtgørelsen til ikke at skulle nedtage små 
vindmøller i haveforeningerne. 

Der findes i haveforeningerne flere små møller der er sat op uden at det er 
anmeldt til kommunen og uden at mølleejerne kan dokumenterer at møllerne kan 
overholde bekendtgørelsens støjkrav. 

Alle møller, uanset størrelse, er underlagt støjbekendtgørelsen. Det betyder, at 
alle vindmølle skal anmeldes til kommunen før opsætning. Ved anmeldelsen skal 
der foreligge dokumentation for at møllerne kan overholde de i loven fastsatte 
støjgrænser. Støjbekendtgørelsen foreskriver krav til støjmåling og krav til 
efterfølgende dokumentation  

Ringsted kommune har med mail den 10. januar 2018 til kredsformanden givet en 
frist til at indsende dokumentation for at alle eksisterende møller i 
haveforeningerne kan overholde støjbekendtgørelsens krav eller alternativt, fjerne 
møllerne. Hvis dette ikke er sket inden den fastsatte frist vil Ringsted Kommune, i 
henhold til vindmøllebekendtgørelsen fremsende en indskærpelse til den enkelte 
vindmølleejer om at få lovliggjort forholdet.  

                                                      
1 BEK nr. 1736 af 21. december 2015 – bekendtgørelse om støj fra vindmøller 

Nikolaj Winther 
Fuschiavej 51 
4100 Ringsted 
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Lovhjemmel 
I henhold til bekendtgørelsens § 14 stk. 1 straffes den der opsætter en mølle uden 
anmeldelse og behørig dokumentation for møllens støj med bøde, eller i de 
tilfælde hvor der er tale om forsætlige forhold, med fængsel op til 2 år.   

Vurdering 
Ringsted Kommune vurderer, at der ikke er nogen muligheder for dispensation fra 
bekendtgørelsen. 

Offentliggørelse/bekendtgørelse 
Denne afgørelse er bekendtgjort den 15. oktober 2018 

 

 

Med venlig hilsen 

Britt Andersen 

Planlægger 
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