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Udfordringer og kontroverser: NIMBY? 
 

• Den store kontrovers…den dækker over en masse forskellige 
problemstillinger 
 

• Er det bare NIMBY? 
 

• Mange af dem vi har talt med omtaler det som ‘NIMBY’ 
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• Men det kan være problematisk og 

‘farligt’ at bruge ‘NIMBY’-mærkatet 
om folks bekymringer og 
modstand 
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Udfordringer og kontroverser 
1) Ekspert- vs. lægmandskommunikation 

o Fakta versus følelser 
o ‘Disconnect’ i dialogen 
o Vindmøllestøj (eksempel) 

 
2) Landdistriktsproblematikken 

o Den regionale udvikling i ‘udkanten’ ses som ude af balance 
o Projektudvikleres opkøb af huse 

 
3) ‘Transparancy paradox’ – ejerskab til land 

o Land/jord som en begrænset ressource 
o Lodsejerforhandlinger mellem lodsejer og projektudvikler er 

nødvendigvis fortrolige => manglende+sen lokal inddragelse 
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Udfordringer og kontroverser 
4) VE-Loven 

o Virker ofte ikke efter hensigten  
o Økonomisk kompensation er ikke altid svaret 
o Det er et problem i sig selv at konvertere følelser til penge 
 

5) Lokalpolitisk usikkerhed 
o Projektudvikler vælger områder hvor der plejer at være 

opbakning 
o Usikkerheden betyder at udvikler bliver nødt til at have en 

portefølje af projekter 
o Mister forbindelsen til konteksten   
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Projektudviklers håndtering 

• Formelle borgermøder 
• Ingen påvirkning på 

vindmølleparken 
• Passiv inddragelse  
• Begrænsning af lokalt ejerskab  
• Mere fakta  
• Portefølje af projekter 
• Større vindmølleparker for at 

begrænse balladen til så få 
steder som muligt 
 

• Uformelle besøg 
• Påvirkning  

 
• Aktiv inddragelse 
• Forøgelse af lokalt ejerskab 
• Ny science communication 
• Arbejder kun lokalt 
• Mindre vindmølleparker for at 

tage hensyn til folks 
bekymringer  
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Forskellige tilgange til at håndtere kontroverserne: 
 
 
 

Succesfulde tilgange tager hensyn til konteksten  
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Udfordringer og kontroverser i udviklingen 
af vindmølleparker  
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