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ARTIKEL 24

Hvor skal vindmøllen stå?

Resumé
Sammenhængen mellem huspriser og vindmøller 
bør indgå i beslutninger om, hvor fremtidens vind-
møller skal stå, hvis man vil sikre, at placeringen 
bliver omkostningseffektiv. Netop dette bliver illu-
streret i denne app, som rangerer de eksisterende 
vindmølle-sites på Lolland og Falster ud fra det 
forventede samfundsøkonomiske overskud, hvis 
man placerede en moderne vindmølle der i dag. 

Færre og større møller
Regeringens energiforlig fra 2012 lagde linjerne 
for udbygningen af vindenergi frem mod 2020. 
Af forliget fremgik det, at man ville holde den 
samlede kapacitet på land på det eksisterende 
niveau omkring 3.000 MW, men samtidig re-
ducere antallet af møller fra knap 5.000 til ca. 
3.400. 

Der skal altså være færre, men større møller. 
Det betyder, at de ældre møller, som i dag bliver 
taget ned, ikke nødvendigvis bliver erstattet af 
nye møller. En af de fremtidige opgaver bliver 
derfor at beslutte, hvilke møller, der skal erstat-
tes af nye og større møller, og hvilke der blot 
skal nedtages. 

Resultaterne præsenteret i dette case er cen-
trale i en sådan beslutning, fordi de kan danne 
grundlag for en opgørelse af omkostningerne 
for de mennesker, der bor der, hvor møllerne 
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står eller skal stå. Resultaterne er blevet indar-
bejdet i en applikation, en App, som kan tilgås 
her : https://cathrineujensen.shinyapps.io/whe-
retoplaceturbine/. 

App’en visualiserer resultaterne fra vindmøl-
lerapporten for helårshuse på Lolland og Fal-
ster kombineret med kort over vindenergi og 
den eksisterende fordeling af vindmøller og 
helårshuse. App’en bruger disse informatio-
ner til at rangere de eksisterende vindmølle-
sites ud fra, hvor en ny 100 m høj vindmølle 
vil generere det største samfundsøkonomiske 
overskud. Et eksempel på en sådan rangering 
kan ses i figur 1. 

Den røde farve viser de mest profitable vind-
mølle-sites og de lyse farver de mindst profi-
table vindmølle-sites. Rangeringen afhænger af 
antallet af påvirkede ejendomme, eksisterende 
møller, og hvor meget vindenergi der er på den 
givne placering. 

Disse faktorer er vist i de forskellige ’temaer’ 
på kortet. Det skal understreges, at flere af 
de vindmøller, som står på Lolland og Falster i 
dag, er placeret for mere end to+ år siden, og 
mange er væsentligt mindre end 100 m. Range-
ring af mølle-sites kan derfor ikke bruges til at 
bedømme beslutningen fra dengang.



162 Hvor skal vindmøllen stå? Hvor skal vindmøllen stå?  163

Den nye App
App’en har til formål at vise, hvordan vi kan 
visualisere data og resultater. Beregningen er 
simplificeret væsentligt. Det er antaget, at instal-
lation, vedligehold, levetid og skrotning er uaf-
hængig af, hvor møllen placeres, og at beslutnin-
gen om møllen på det givne sted er permanent. 

Husprismetoden kan alene fange effekten af 
landskabsværdier m.m., der afspejles i huspri-
serne og dermed afspejler, hvordan effekterne 
opleves af de husstande, der bor i området. 
Derfor kan den værdi, som eksempelvis unikke 
landskaber har for de mange mennesker, som 
besøger et landskabsområdes natur osv., ikke 
fanges i husprismetodens værdisætning. For at 
værdisætte denne rekreative værdi af et unikt 
naturområde, som mange rejser til for at ople-
ve, ville rejseomkostningsmetoden være mere 
relevant, hvorimod goder, som fx kulturarvs-
beskyttelse, som kan nydes uden direkte aktiv 
brug, kan værdisættes med erklærede præfe-
rence-metoder. 

Værdien af hver beboelsesejendom er sat til 
medianhandelsprisen for alle handlede enfami-
lieshuse i perioden 2008-2015. Fordelen ved 
dette set-up er, at det er baseret fuldt ud på of-
fentligt tilgængelig information og data, og også 
softwaren er open source. 

Rangering afhænger af møller, 
huse og vindenergi
Placeringen af de eksisterende vindmølle-si-
tes er offentlig tilgængelig på Energistyrelsens 

hjemmeside. Alle møller, som er koblet til net-
tet, er registreret i Energistyrelsens register 
med stamdata. Her fremgår præcist, hvor møl-
len er opstillet, hvornår den er koblet til net-
tet, producent, produktion osv. Du kan derfor 
zoome ind på den enkelte mølle (se figur 2).

Vindmøllen producerer strøm, som sælges på 
elmarkedet. Produktionen afhænger af, hvor 
møllen placeres, fordi der er betydelig variation 
i vindenergien i 100 meters højde (se figur 3). 
Konsulentfirmaet EMD International har stillet 
et kort over vindenergi offentligt til rådighed på 
deres hjemmeside.

Når vindmøllen opstilles, påvirker den handels-
værdien af lokale ejendomme. Påvirkningens 
størrelse afhænger af, hvor vindmøllen placeres 
i forhold til den eksisterende beboelse og eksi-
sterende vindmøller. Figur 4 viser fordelingen af 
helårshuse i området trukket fra de offentlige 
grunddata. Eksempelvis er der 316 helårshuse 
fordelt i den blå flade nord for Nakskov.

Figur 1. Rangering af 
vindmølle-placeringer 
ved 3 % rente og 
200 kr. pr. MWh.

Figur 2. Vindmøller på Lolland og Falster.

Usikkerhed taler for en 
følsomhedsanalyse
Rangeringen afhænger af flere faktorer, hvoraf 
app’en giver mulighed for at variere renten og 
afregningsprisen for el. I udgangspunktet er af-
regningsprisen sat til 200 kr./MWh og renten til 
3 %. Når prisen sænkes til 50 kr./MWh ændres 
rangeringen, som vist i figur 5.

Ved en højere elpris er det de nordlige og 
vestlige kystnære sites, som er særligt attrak-
tive, fordi det er her, der er mest vind. Jo højere 
afregningspris, desto mere vægter vindenergi i 
placeringen i forhold til eksisterende boliger og 
andre vindmøller. 

Med app’en håber vi, at resultaterne af vores 
forskning nemmere vil kunne indgå i en dialog 
omkring opsætning og nedtagning af vindmøller 
mellem vindmølle-entreprenører, planlægnings-
myndigheder og borgere.  

Figur 3. Vindenergi. Figur 4. Fordeling af boliger / helårshuse på Lolland og Falster.

Figur 5. Rangering ved 3 % rente og 50 kr. pr. MWh (t.v.) og 200 kr. pr. MWh (t.h.).
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”Samfundet bygger på en kontrakt mellem dem, der er i 
live, dem, der er døde, og dem, der endnu ikke er født.” 
Sådan sagde den britiske 1700-tals-filosof Edmund Burke. 
At værne om naturen er netop et mix af respekt for dem, 
der var før os, og dem, der følger efter os. Vores børn og 
børnebørn. Vi har meget mere at tage hensyn til end os 
selv. I det lys er det oplagt, at vi skal værne om naturen og 
biodiversiteten og sikre klodens klima.

 5

Forord

4 Forord

Den giver også et overblik over en række af de 
vigtigste danske studier gennem tre årtier, som 
’sætter pris på naturen’, ligesom der gives en 
introduktion til de mest almindelige metoder 
inden for værdisætning.

Med denne bog håber vi: 
• at sætte anvendelsen af økonomiske vær-

disætningsstudier højt på dagsordenen, så 
vi kan tydeliggøre både de negative og de 
positive effekter på vores miljø og natur, 
som følger af samfundets aktiviteter og 
politikker.

• at værdien af natur og miljø kan få en fast 
plads i nationalregnskabet og i samfunds-
økonomiske modeller samt en fast plads i 
diskussionen om Danmarks velfærd. 

• at bogen formidler de miljøøkonomi-
ske værdisætningsstudier på en måde, så 
de kan indgå i undervisningen i økonomi, 
samfund og forvaltning på gymnasie- og 
bachelorniveau.

Denne bog kunne ikke have været realiseret, 
hvis ikke så mange af landets dygtige forskere 
og andre fagfolk havde fundet overskuddet til 
at bidrage. Dette er vi meget taknemmelige for.

Desuden skal der lyde en stor tak til 15. Juni 
Fonden, der beredvilligt og fremsynet har finan-
sieret dette bogprojekt, så vi for alvor har kun-
net vise, hvordan man sætter pris på naturen. 

Jesper Sølver Schou, Jørn Jensen 
og Bo Jellesmark Thorsen
Frederiksberg, juni 2018

Hvad er prisen på naturen og på miljøgoder? 
Det ved vi meget mere om i dag end for tre år-
tier siden. For gennem de sidste 25-30 år er der 
udført en stor mængde miljøøkonomisk forsk-
ning i Danmark, og en god del af forskningen 
har netop omfattet værdisætning af miljøgoder 
- eller ’sat priser på naturen’. 

I dag kan vi i væsentlig grad sætte pris på na-
turens goder - også i kroner og øre, som det 
kan ses i denne bogs faglige kapitler. Budskabet 
fra samtlige undersøgelser er, at befolkningen 
i al almindelighed er villige til at betale ganske 
meget for at sikre natur- og miljøgoder.

Selv om den miljøøkonomiske forskning i Dan-
mark har en kvalitet, som er højt anerkendt in-
ternationalt, savner man fortsat i den hjemlige 
andedam at se den opnåede viden forankret i 
de analyser og modeller, som understøtter po-
litiske beslutninger. 

En forklaring kan være, at værdisætning af miljø-
goder fortsat er omgærdet med en vis skepsis 
i den offentlige debat, bl.a. på grund af mang-
lende indsigt i de muligheder, som en kritisk 
anvendelse af den opnåede viden kan bidrage 
med. Det råder denne bog bod på. Med mil-
jøøkonomien er det muligt i højere grad at 
frembringe mere retvisende helhedsbilleder af 
politiske beslutninger, hvor både omkostninger 
og gevinster - også de der knytter sig til natur 
og miljø - bringes frem i lyset.

Som redaktører af denne bog vil vi gerne give 
vores bidrag til at bringe naturens værdi ind i 
beslutningsgrundlaget. Derfor introducerer bo-
gen en lang række af de overvejelser, som knyt-
ter sig til anvendelse af værdisætningsstudier til 
brug for forberedelsen af politiske beslutninger. 
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