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Debatoplæg om opstilling af vindmøller i Sønderborg Kommune

Kilde: Vindmøllesekretariatet

I Sønderborg Kommune ønsker vi at være førende inden for reduktionen af CO2-emission.

Sønderborg’s ProjectZero viser vejen til at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt inden 
2029, skabe vækst og nye grønne jobs. Initiativet bakkes op af eksempelvis Byrådet, er-
hvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og energiselskaberne.
  
Med ProjectZero som lokomotiv vil vi i Sønderborg skabe et unikt eksempel på, hvordan 
bæredygtighed og forretning kan gå hånd i hånd, baseret på lokal ansvarlighed og lokale 
initiativer.

Fjernelse af CO2-udledningerne fra energiforbruget skal realiseres gennem substantielle 
energieffektiviseringer og en omlægning af energiforsyningen til områdets egne vedvarende 
energikilder. For at nå målet er det afgørende at indtænke vindkraft.

Sønderborg Kommune har udvalgt i alt 13 potentielle vindmølleområder, der udgør en før-
ste bruttoliste og basis for den planlægningsproces, som bliver igangsat med nærværende 
debatoplæg. Hensigten er at lokalisere og reservere de bedst egnede områder til opstilling 
af vindmøller på land, hvor generne for landskab, natur og naboer er mindst. Resultatet af 
processen bliver udarbejdelsen af en egentlig temaplan for vindmøller, der udgør et tillæg 
til Kommuneplan 2009-2021, og som vil give lodsejere, projektudviklere og vindmøllelaug 
mulighed for at opstille vindmøller efter nærmere planlægning.

Med dette debatoplæg giver Sønderborg Kommune lodsejere, borgere, interesseorganisa-
tioner, foreninger, myndigheder og andre interesserede mulighed for at fremsætte deres 
synspunkter, kommentarer, alternative forslag og idéer, så flest mulige hensyn kan indgå i 
den videre planlægning.
Sønderborg Kommune ønsker at høre din mening inden onsdag den 27. april 2011.

1 Indledning
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Kilde: Vindmøllesekretariatet

2 Overordnede mål og politikker

Det er efterhånden en realitet, at de fossile brænd-
sler som olie, kul og naturgas udgør begrænsede res-
sourcer, der sædvanligvis forekommer i få og primært 
ustabile regioner i verden, hvorfor der hersker en stor 
usikkerhed i forsyningen og i prisen på fossile brænd-
sler. Derudover er brugen af fossile brændstoffer ikke 
CO2-neutral og dermed koblet til klimaforandringer, 
der medfører menneskelige og økonomiske omkostnin-
ger. På denne baggrund skal afhængigheden af fossile 
brændsler mindskes og en CO2-neutral energiproduktion 
fremmes.

2.1 EU mål
Den Europæiske Union skal som helhed reducere udled-
ningerne af drivhusgasser med 20 procent i forhold til 
niveauet i 1990. Andelen af vedvarende energi skal ud-
gøre mindst 20 procent af energiforbruget, mens ener-
gieffektiviteten skal forbedres med mindst 20 procent. 
Der tales i denne forbindelse om de såkaldte 20-20-20 
mål i 2020.  

2.2 Nationale mål
Den 21. februar 2008 blev der i Danmark vedtaget en 
energipolitisk aftale, hvori der opsættes mål for udbyg-
ningen med vedvarende energi og for energibesparelser. 
I aftalen fastsættes blandt andet, at bruttoenergiforbru-
get skal reduceres og den vedvarende energi skal dæk-
ke mindst 20 procent af Danmarks bruttoenergiforbrug 
i 2011 og mindst 30 procent af bruttoenergiforbruget i 
2020. Opnåelsen af disse mål skal eksempelvis ske gen-
nem implementeringen af en række initiativer, der har 
til hensigt at fremme den lokale accept af opstillingen af 
nye vindmølleprojekter på land. De politiske rammevil-
kår, der er aftalt i den energipolitiske aftale, blev senere 
udmøntet i Lov om fremme af vedvarende energi, VE-lo-
ven, der blev vedtaget af Folketinget i december 2008.

2.3 Kommunale mål
Kommunerne har til opgave at skabe det nødvendige 
plangrundlag for opstillingen af vindmøller med en 
totalhøjde på op til 150 meter, herunder udpegning af 
vindmølleområder med tilhørende retningslinjer i kom-
muneplanen samt udarbejdelsen af kommuneplantillæg 
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* KKR Syddanmark består af alle 22 borgmestre fra 
kommunerne i regionen: Assens, Billund, Esbjerg, 
Fanø, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Ker-
teminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nordfyn, 
Nyborg, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, 
Varde, Vejen, Vejle, Ærø og Aabenraa.

med tilhørende VVM-redegørelser og lokal-
planer for de konkrete vindmølleprojekter. 
Som led i den statslige målsætning om, at 
vedvarende energi skal udgøre 20 procent 
af bruttoenergiforbruget i 2011, indgik 
Regeringen en aftale med Kommunernes 
Landsforening (KL) om, at kommunerne 
gennem deres planlægning skal reservere 
arealer, som kan rumme landvindmøl-
ler med en samlet effekt på i alt 150 MW, 
fordelt på 75 MW i hvert af årene 2010 og 
2011. Heraf skal en tredjedel realiseres i 
Kommunekontaktråd Syddanmark, KKR 
Syddanmark*, der er KL’s regionale orga-
nisation. 

3 Opstillingskrav  

Store vindmøller på land, med en total-
højde på op til 150 meter, vil være synlige 
langt omkring og uden tvivl sætte deres 
præg på landskabet og berøre mange in-
teresser og beskyttelseshensyn. På denne 
baggrund er udpegningen af potentielle 
arealer, den efterfølgende planlægnings-
proces og selve opstillingen af så store 
vindkraftanlæg på land ikke helt upro-
blematisk og koblet til udarbejdelsen af 
en lang række undersøgelser, der har til 
hensigt at klarlægge vindmølleprojekter-
nes respektive indvirkning på samfundet, 
landskabet og miljøet.

I plan- og miljølovgivningen fastsættes 
således en række krav til opstillingen af 
vindkraftanlæg, herunder afstands- og 
støjkrav, der har til hensigt at minimere et 
vindmølleprojekts gener for omgivelserne. 

Miljøvurdering (MV)
Omfatter vurderingen af planers og programmers 
sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, her-
under den biologiske mangfoldighed, befolkningen, 
menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, 
luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, 
kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt 
arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes 
forhold mellem samtlige disse faktorer.

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)
Omfatter påvisningen, beskrivelsen og vurderingen af 
et anlægs direkte og indirekte virkninger på men-
nesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, 
landskab, materielle goder, kulturarv, og samspillet 
mellem disse faktorer.

Endvidere er det forudsat, at der i forbin-
delse med detailplanlægningen for et kon-
kret projekt udarbejdes en miljøvurdering 
(MV) og foretages en vurdering af projek-
tets virkning på miljøet (VVM), herunder 
den visuelle påvirkning, støj, skyggekast, 
naturpåvirkning mv.            

3.1 Støj
Vindmøller udsender en nogenlunde svag, 
men kendetegnende støj, der opstår fra 
drift af møllens gear og generator samt 
fra vingernes bevægelse gennem luften. 
Opstillingen af vindmøller er betinget af, at 
der er udarbejdet en egentlig støjmåling 
samt en beregning af støjniveauet hos de 
nærmeste nabobeboelser, jf. Miljøministe-
riets bekendtgørelse om støj fra vindmøl-
ler. Ifølge bekendtgørelsen må støjen for 
udendørs opholdsarealer i det åbne land 
ikke overstige 44 dB(A), svarende til lyden 
af sagte tale, ved en vindhastighed på 8 
m/s. I sommerhusområder, tættere bebyg-
gelse og på støjfølsomme rekreative area-
ler må støjen ikke overstige 39 dB(A). Ved 
en vindhastighed på 6 m/s ligger græn-
seværdierne tilsvarende lavere, nemlig på 
hhv. 42 dB(A) og 37 dB(A).
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Kilde: Vindmøllesekretariatet

3.2 Skyggekast
Passerer solens stråler gennem en vind-
mølles rotorareal, vil møllen kaste skygge, 
der i nabobeboelser kan opleves som 
generende blink inde i boligen og ved 
udendørs opholdsarealer. Der eksisterer 
ingen lovmæssige krav til reguleringen af 
skyggekastforhold, men Miljøministeriet 
anbefaler, at vindkraftanlæg ikke påfører 
nabobeboelser mere end 10 timers reel 
skyggetid om året.  

3.3 Afstand til nabobeboelse
Vindmøller må ikke opstilles nærmere 
nabobeboelser end 4 gange møllens total-
højde. Ved totalhøjden forstås højden målt 
fra vindmøllens fundament til vingespids i 
topposition.

4 Ordninger

Ovenstående gennemgang belyser, at der 
således er tale om en omfattende og en 
oven i købet tids- og ressourcekrævende 
proces fra idé til realisering af et vindmøl-
leprojekt. For at forbedre vilkårene for 
opstillingen af vindmøller på land, har 
Regeringen som nævnt implementeret VE-
loven, der udover tekniske og sikkerheds-
mæssige krav samt pristillæg, indeholder 
i alt fire ordninger, der har til hensigt at 
højne lokalbefolkningens accept og enga-
gement i opstillingen af vindmøller.

De fire ordninger, der alle administreres 
af Energinet.dk, udgøres af en værditabs-
ordning for naboer til nye vindmøller, en 
grøn ordning til styrkelse af landskabelige 
og rekreative værdier, en køberetsordning 
med fortrin for den lokale befolkning samt 
en garantifond til støtte for lokale initiativ-
gruppers forundersøgelser.   

4.1 Værditabsordning
Opstilles nye vindmøller med en totalhøjde 
på 25 meter eller derover, som forårsager 
et værditab på fast ejendom, skal mølleop-
stilleren betale herfor, hvis tabet takseres 
til at udgøre mindst 1 procent af ejen-
domsværdien. Ejere, der mener at opstil-
lingen af vindmøller vil påføre deres ejen-
dom et værditab, skal anmelde et krav på 
betaling herfor til Energinet.dk. Ejere, hvis 
ejendom ligger helt eller delvis inden for 6 
gange totalhøjden af nærmeste vindmølle 
betaler ikke sagsomkostninger for behand-
ling af krav for værditab på ejendommen, 
mens alle andre skal betale et gebyr på 
4.000 kroner pr. ejendom til Energinet.dk.

4.2 Grøn ordning
I forbindelse med den grøn ordning ydes 
tilskud med et beløb, svarende til 0,4 øre 
pr. kWh for 22.000 fuldlasttimer for hver 
vindmølle, der opstilles og nettilsluttes. 
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Det betyder, at eksempelvis opstillingen af 
en enkel 3 MW vindmølle udløser et samlet 
tilskudsbeløb på 264.000 kroner, der kan 
anvendes til anlægsarbejder til styrkelse 
af landskabelige og rekreative værdier i 
kommunen samt til kulturelle og informa-
tive aktiviteter i lokale foreninger mv. med 
henblik på at fremme accepten af udnyt-
telsen af vedvarende energikilder i kom-
munen.  

4.3 Køberetsordning
Opstilles nye vindmøller med en totalhøjde 
på 25 meter eller derover, skal mølleop-
stilleren, inden opstillingen påbegyndes, 
udbyde mindst 20 procent af ejerandelene 
heri til de personer over 18 år, der ifølge 
Folkeregisteret har fast bopæl i en afstand 
af højst 4,5 kilometer fra opstillingsområ-
det. Kan ikke samtlige mindst 20 procent 
af ejerandelene afhændes til personer 
med fast bopæl inden for 4,5 kilometer 
fra opstillingsområdet, skal personkredsen 
udvides til at omfatte hele kommunens 
borgere over 18 år. 

4.4 Garantifond
En lokal initiativgruppe eller et vindmøl-
lelaug kan søge Energinet.dk om garanti 
for optagelse af lån på maksimalt 500.000 
kroner til udarbejdelsen af nødvendige 
forundersøgelser, herunder tekniske og 
økonomiske vurderinger af alternative 
placeringer eller teknisk bistand til ansøg-
ninger til myndigheder og lignende.  

Har du spørgsmål til de fire ordninger, 
der administreres af Enerinet.dk, kan du 
tilmed rette henvendelse til Front Office El 
på telefon 70 20 13 53 eller pr. mail til fo@
energinet.dk.

Endvidere kan du finde den samlede VE-
lov, Lov nr. 1392 af 27/12/2008, på www.
retsinformation.dk.

5 Status

I Sønderborg Kommune er der ultimo 
marts 2011 opstillet og nettilsluttet i alt 21 
vindmøller med en samlet installeret effekt 
på 10 MW, der producerede i alt 20,6 mil-
lioner kWh i 2009. 

Der er opstillet 10 vindmøller under 451 
kW med en samlet installeret effekt på 2,6 
MW. Disse vindmøller producerede i alt 4,1 
millioner kWh i 2009. Vindmøllerne har en 
totalhøjde mellem 36 og 53 meter. Den ny-
este vindmølle under 451 kW er opstillet i 
1993, hvormed møllens teoretiske tekniske 
levetid på 20 år udløber i 2013. 

I størrelsesordenen mellem 451 kW og 
1.001 kW er der i Sønderborg Kommune 
opstillet i alt 11 vindmøller med en samlet 
installeret effekt på 7,4 MW og en årspro-
duktion på 16,5 millioner kWh. Vindmøl-
lerne har en totalhøjde op til 72 meter. 
Den nyeste vindmølle under 1.001 kW er 
opstillet i 2000, hvormed møllens teoreti-
ske tekniske levetid er nået i 2020. 

Der er i Sønderborg Kommune ikke op-
stillet vindmøller efter 2000 eller med en 
installeret effekt på mere end 1.001 kW.  
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5.1 Konkrete projekter
I Kommuneplan 2009-2021 er der udpeget 
et område ved Mintebjerg og et område 
sydvest for Vester Sottrup til opstillingen 
af vindmøller.  

I begge områder har kommunen igangsat 
planlægningen for opstillingen af hhv. 2 
stk. 2,3-3,0 MW vindmøller, der således 
har en samlet installeret effekt mellem 9,2 
og 12 MW og en forventet årsproduktion 
på ca. 28 millioner kWh/år. 
Allerede opstillingen af fire moderne vind-
møller resulterer dermed i en fordobling af 
den installerede effekt og årsproduktionen 
i Sønderborg Kommune. 

Opførelsen af de to projekter vil medføre 
tilskud fra Energinet.dk på 809.600 til 
1.056.000 kroner til eksempelvis landska-
belige og rekreative tiltag, jf. afsnit 4.2.

Derudover planlægger kommunen for 
opstillingen af en vindmølle ved Linak i 
Guderup.

5.2 Et Scenarie
Vindmøllerne i Sønderborg Kommune pro-
ducerer el, der svarer til ca. 3,75 procent 
af kommunens samlede antagne elforbrug 
på ca. 550 millioner kWh* i 2009. 

Forudsat at der ikke opstilles nye vindmøl-
ler i løbet af de kommende år, vil vind-
energiens andel af det samlede kommu-

Produktion
En moderne vindmølle på 2,3 eller 3,0 MW og en 
totalhøjde på 120-135 meter forventes at kunne 
producere ca. 7 millioner kWh/år, svarende til ca. 1,3 
procent af kommunens samlede elforbrug i 2009.

nale elforbrug reduceres til ca. 3 procent 
i 2013, hvor samtlige vindmøller under 
451 kW teoretisk set må forventes ned-
taget. Tilsvarende reduceres andelen til 
nul senest i 2020, hvor det teoretisk set 
må antages, at samtlige vindmøller under 
1001 kW er nedtaget.    

Har Sønderborg Kommune hypotetisk set 
omvendt til hensigt at dække 100 procent 
af det samlede elforbrug gennem vind-
kraft, skal der opstilles ca. 160 vindmøller 
af typen 2,3-3,0 MW, der kan producere 
ca. 7 millioner kWh/år.

 

6 Vindforhold
Udviklingen af moderne vindmøller har 
bevirket, at det ikke længere udelukkende 
er de åbne, vestvendte kystlandskaber, der 
er egnet til opstillingen af vindmøller.

Større navhøjde på vindmøllerne giver 
mulighed for større vinger på møllerne 
samt adgang til bedre vindforhold i kraft af 
højere middelvindhastighed og færre på-
virkninger fra huse, beplantninger, ujævnt 
terræn mv., se Figur 1-3 på side 11.

Samtidig har den teknologiske udvikling af 
vindmøller ligeledes medført en større ef-
fekt af den enkelte mølle.

På denne baggrund vil det være irrelevant 
at opstille vindmøller under 100 meter to-
talhøjde i Sønderborg Kommune.

Se en oversigt over vindenergien ved nav-
højder på 45 m, 70 m og 100 m på side 11.     

* Værdien er vejledende og afspejler ikke nødven-
digvis det reelle samlede elforbrug i Sønderborg 
Kommune. Værdien må anses som ”et godt bud”. Da 
der ikke eksisterer en egentlig opgørelse over det 
samlede kommunale elforbrug, er værdien sammen-
sat af det gennemsnitlige elforbrug pr. indbygger vest 
for Storebælt i 2009 (både bolig og erhverv) på 6.642 
kWh og Sønderborg Kommunes samlede indbygger-
tal på 76.158 personer. Resultatet er dernæst blevet 
korrigeret og forsøgt tilpasset de lokale forhold, hvad 
angår erhvervsfordelingen inden for primær-, sekun-
dær- og tertiærsektoren.  
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Vindenergi w/m2 ved 70m navhøjde
650 - 700
600 - 650
550 - 600
500 - 550
450 - 500
400 - 450
350 - 400
300 - 350

Vindenergi w/m2 ved 100m navhøjde
> 700
650 - 700
600 - 650
550 - 600
500 - 550
450 - 500
400 - 450
350 - 400

Vindenergi w/m2 ved 45m navhøjde
550 - 600
500 - 550
450 - 500
400 - 450
350 - 400
300 - 350
250 - 300
200 - 250

Figur 1-3: Viser vindens energiindhold i navhøjder på 
45 meter, 70 meter og 100 meter.

Kilde: EMD International A/S

7 Det videre forløb

Nærværende debatoplæg har til hensigt at 
indkalde idéer og forslag til kommunens 
videre arbejde med temaplanen for vind-
møller. De indkomne idéer og forslag vil 
blive vurderet af Byrådet og indgå som en 
del af baggrunden for et forslag til te-
maplanen for vindmøller.

Forslaget til temaplanen for vindmøller vil 
blive sendt i offentlig høring i 8 uger, hvor-
efter Byrådet gennemgår og vurderer alle 
indkomne høringssvar til forslaget. 

Det forventes at temaplanen for vindmøl-
ler, der udgør et tillæg til Kommuneplan 
2009-2021, endeligt kan vedtages efter 
sommerferien 2011. 

Temaplanen for vindmøller giver ikke i sig 
selv mulighed for at opstille vindmøller, 
men skal som udgangspunkt ledsages af 
en VVM og MV (Miljørapport) samt udar-
bejdelsen af en lokalplan for hvert enkelt 
mølleprojekt.
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8 Beskyttelseshensyn 

Sønderborg Kommune ønsker at værne 
om de landskabelige og naturmæssige 
værdier, hvorfor udpegningen af potentiel-
le vindmølleområder er underlagt en lang 
række beskyttelseshensyn, visuelle krav 
og øvrige hensyn.

På denne baggrund må der eksempelvis 
ikke opstilles vindmøller inden for områder, 
der er omfattet af (røde områder):

• Kirkebyggelinjer
• Fredede områder
• Strandbeskyttelseslinjer
• Fredskovsarealer
• Internationale naturbeskyttelsesområder
mv.

Der kan, på baggrund af en konkret vur-
dering eller høring af andre myndigheder, 
meddeles tilladelse til at opstille vindmøller 
inden for følgende områder (orange områ-
der):

• Fortidsminder
• Kirkeomgivelser og kulturmiljøer
• Radiokæder og andre telesignaler
• Overordnede veje
mv.

Sønderborg Kommune og/eller Naturstyrel-
sen Ribe kan, på baggrund af en konkret 
vurdering, tillade opstillingen af vindmøller 
inden for følgende områder (gule områ-
der):
 
• Kystnærhedszonen
• Større uforstyrrede landskaber
• Tæt på eksisterende, nyere vindmøller
• Kommunale arealreservationer
• Skovrejsningsområder
mv.

Se en udtømmende liste over placerings-
hensyn på Vindmøllesekretariatets hjem-
meside: www.naturstyrelsen.dk

8.1 Visuelle krav
Ud over de konkrete beskyttelseshensyn 
skal der ligeledes tages hensyn til vindmøl-
lernes visuelle og æstetiske indvirkning på 
det omkringliggende landskab og oplevel-
sen heraf. På denne baggrund skal vind-
møller eksempelvis: 

• opstilles i grupper i et klart afgrænset 
geometrisk mønster og opføres i et ulige 
antal i enkeltrækker. 

• have ensartet størrelse (både navhøjde 
og rotordiameter), udseende, farve, om-
drejningstal og omløbsretning.

Ved planlægning for vindmøller nærmere 
end 28 gange totalhøjden fra eksisterende 
eller planlagte vindmøller skal redegørel-
sen for planforslaget endvidere belyse an-
læggenes påvirkning af landskabet, herun-
der oplyse hvorfor påvirkningen anses for 
ubetænkelig.
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8.2 Øvrige hensyn
Da opstillingen af vindmøller berører ad-
skillige interesser, skal der ligeledes tages 
hensyn til blandt andet:
 
• de landbrugsmæssige interesser, idet 
arealforbruget til møllerne begrænses 
mest muligt, og møllerne opstilles under 
hensyntagen til de dyrkningsmæssige 
interesser.

• højdebegrænsninger og indflyvningszo-
ner omkring flyvepladser og lufthavne. 

• afstanden til overordnede veje, højspæn-
dingsledninger, naturgas- og olietransmis-
sionsledninger samt andre større tekniske 
anlæg. 
   

9 Bruttoliste

I debatoplægget udpeges 13 potentielle 
nye vindmølleområder til opstilling af store 
vindmøller i Sønderborg Kommune.

De mulige nye områder er udpeget på 
baggrund af afstandskrav til beboelse på 
500 meter, svarende til 4 gange møllens 
totalhøjde, og særlig restriktive landskabe-
lige bindinger (røde områder), jf. Kapitel 8.

De resterende bindinger inden for områ-
derne (orange og gule områder) kræver en 
nærmere vurdering eller høring af andre 
myndigheder, inden det endeligt kan afkla-
res, om der kan opstilles vindmøller inden 
for det potentielle område.     

På denne baggrund er der tale om en før-
ste liste (bruttoliste) over mulige egnede 
områder til opstillingen af vindmøller, der 
i forbindelse med den videre planlægning 
må forventes reduceret eller ændret i både 
antal og størrelse. Der kan ligeledes, på 
baggrund af debatoplægget, komme nye 
områder til.

Kortet på næste side giver et samlet over-
blik over de udpegede områder, mens de 
efterfølgende sider 15-27 indeholder en 
beskrivelse af de respektive områder og 
deres lokale bindinger.

Helt konkret bliver hvert enkelt område 
beskrevet med hensyn til:

• Geografisk beliggenhed
• Lokale bindinger
• Afstand til eksisterende/potentielle nye 
vindmølleområder

Kilde: Vindmøllesekretariatet
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Kort 1: Oversigtskort over de 13 potentielle nye vindmølleområder i Sønderborg Kommune (bruttoliste). 
Områderne, markeret med rødt, er udpeget på grundlag af afstandskrav til beboelse på 500 meter, sva-
rende til 4 gange møllens totalhøjde på en gennmsnitlig nyere mølletype, og særlige landskabelige bindin-
ger i form af fredede områder, strandbeskyttelseslinjen, kirkebyggelinjer mv.    
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Kort 2: Kort over område A - Kværs, 1:25.000

Aabenraa Kommune

Område A - Kværs
Området, der er beliggende nordøst for Kværs, 
afgrænses af Felstedvej i øst, Avntoftvej i syd og 
Ladegårdsvej i nord/vest. 

Lokale bindinger:
• Værdifulde landskaber

Området er beliggende ca. 2,5 kilometer fra en 
eksisterende vindmølle ved Hellinghøjvej i Aabenraa 
Kommune. 
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Kort 3: Kort over område B - Kværs, 1:25.000

Område B - Blans Slagteri
Området er beliggende ved Blans Slagteri nord for 
Aabenraavej, mellem Brobølvej i vest og Langbro i 
øst.

Lokale bindinger:
• Værdifulde landskaber
• Kystnærhedszone
• Beskyttede sten- og jorddiger

Området ligger ca. 2,1 kilometer fra Område D. 
Endvidere er området beliggende ca. 3,5 kilometer 
fra 4 stk. eksisterende vindmøller ved Bovrupbjerg i 
Aabenraa Kommune.
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Kort 4: Kort over område C - Avnbøløsten, 1:25.000

Område C - Avnbøløsten
Området er beliggende sydøst for Avnbøl, vest for 
Avnbøløstenvej, øst for Truenbrovej og nord for Amts-
vejen. Området ligger tæt på den nye motorvej.

Lokale bindinger:
• Motorvejen
• Højspændingsledning

Området ligger ca. 2 kilometer fra mølleprojektet 
sydvest for Vester Sottrup.
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Kort 5: Kort over område D - Ullerup, 1:25.000

Område D - Ullerup
Området, der er beliggende vest for Ullerup, afgræn-
ses af Aabenraavej i syd, Højsvej i vest og Vester 
Snogbæk i øst. 

Lokale bindinger:
• Beskyttede sten- og jorddiger

Området ligger ca. 2,1 kilometer fra Område B og ca. 
1,5 kilometer fra Område E.



19

Debatoplæg om opstilling af vindmøller i Sønderborg Kommune

Kort 6: Kort over område E - Øster Sottrup, 1:25.000

Område E - Øster Sottrup
Området, der er beliggende nordvest for Vester Sot-
trup, afgrænses i syd/øst af Nydamvej, i nord af Nør-
remøllevej og i vest af Snogbækvej.

Lokale bindinger:
• Kystnærhedszone
• Værdifulde landskaber
• Beskyttede sten- og jorddiger

Området ligger ca. 1,5 kilometer fra Område D og ca.  
1,6 kilometer fra Område F.
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Kort 7: Kort over område F - Stenderup, 1:25.000

Område F - Stenderup
Området, der er beliggende sydøst for Vester Sottrup, 
afgrænses i syd af Stenderup, i nord af Gl. Landevej, 
i øst af Tørvemose og i vest af Nybølvej. Området 
gennemskæres af jernbanestrækningen Sønderborg/
Tinglev.

Lokale bindinger:
• Kystnærhedszone
• Jernbane
• Højspændingsledning

Området ligger ca. 1,6 kilometer fra Område E, ca. 
1,4 kilometer fra mølleprojektet sydvest for Vester 
Sottrup og ca. 1,8 kilometer fra Område G.
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Kort 8: Kort over område G - Dybbøl, 1:25.000

Område G - Dybbøl
Området er beliggende mellem Nybøl og Dybbøl og 
afgrænses af Stenderup i nord, Omfartsvejen i øst, 
Amtsvejen i syd og Sottrupvej i vest.

Lokale bindinger:
• 300 meter skovbyggelinje
• Beskyttede sten- og jorddiger
• Værdifulde landskaber
• Kystnærhedszone
• Højspændingsledning
 

Området ligger ca. 1,8 kilometer fra Område F og ca. 
1,5 kilometer fra mølleprojektet sydvest for Vester 
Sottrup.
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Kort 9: Kort over område H - Broager, 1:25.000

Område H - Broager
Området er beliggende syd for Broager og er afgræn-
set af Skeldevej i syd/vest, Bønnelandsvej i nord og 
Krammarksvej i øst. 

Lokale bindinger:
• Kystnærhedszone
• Værdifulde landskaber
• Værdifulde kystlandskaber
• Beskyttede sten- og jorddiger

Der er ikke planlagt nye eller placeret eksisterende 
vindmøller tæt på Område H.
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Kort 10: Kort over område I - Høruphav, 1:25.000

Område I - Høruphav
Området, der er beliggende øst for Høruphav, bliver 
afgrænset af Mommarkvej i nord/vest, Skovbyvej i 
syd og Mintebjergvej i øst.

Lokale bindinger:
• Kystnærhedszone
• Beskyttede sten- og jorddiger
• Højspændingsledning
  

Området ligger ca. 1 kilometer fra mølleprojektet ved 
Mintebjerg.
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Kort 11: Kort over område J - Frederiksgård - Notmark, 1:25.000

Område J - Frederiksgård - Notmark
Området er beliggende mellem Hundslev/Notmark/ 
Almsted og Helved. Området afgrænses af Katry/
Skærtoft/Fynshavvej i nord/øst, Asserballe St. i syd 
og Notmark/Guderupvej i vest.

Lokale bindinger:
• Kystnærhedszone
• Beskyttede sten- og jorddiger
• Lavbundsarealer

Der er ikke planlagt nye eller placeret eksisterende 
vindmøller tæt på Område J.
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Kort 12: Kort over område M - Estrup, 1:25.000

Område K - Elstrup
Området er beliggende øst for Guderup. Området 
afgrænses af Holmvej i nord/vest, Flædbækvej i øst 
og Tandsletvej/Skadebjergvej i syd. 

Lokale bindinger:
• 300 meter skovbyggelinje
• Kystnærhedszone
• Beskyttede sten- og jorddiger
• Højspændingsledning

Der er ikke planlagt nye eller placeret eksisterende 
vindmøller tæt på Område K.
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Kort 13: Kort over område L - Lavensby, 1:25.000

Område L - Lavensby
Området er beliggende mellem Lavensby, Nordborg 
og Havnbjerg i vest og Havnbjerg Skov, Egemose 
Skov og Ærskov i øst.

Lokale bindinger:
• 300 meter skovbyggelinje
• Værdifulde landskaber
• Værdifulde kystlandskaber
• Kystnærhedszone
• Beskyttede sten- og jorddiger

Der er ikke planlagt nye eller placeret eksisterende 
vindmøller tæt på Område L.
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Kort 14: Kort over område M - Holm, 1:25.000

Område M - Holm
Området er beliggende mellem Holm og Nordborg lige 
øst for Dyvig og nord for Oldenor.

Lokale bindinger:
• 150 meter søbeskyttelseslinje
• Værdifulde landskaber
• Værdifulde kystlandskaber
• Kystnærhedszone
• Beskyttede sten- og jorddiger
• Værdifulde kulturmiljøer

Den eksisterende vindmølle vest for Mjels ligger ca. 2 
kilometer fra Område M.



Indkaldelse af idéer og forslag
Debatperioden varer fra onsdag den 30. 
marts til onsdag den 27. april 2011.

I denne periode kan debatindlæg, idéer 
og forslag sendes til:

Sønderborg Kommune
PLAN
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

eller til:

planafdeling@sonderborg.dk


