Vindmøller ved Mintebjerg
Miljørapport med VVM og Miljøvurdering
April 2011

Vindmøller ved Mintebjerg
Miljørapport med VVM og Miljøvurdering
April 2011
Ansvarshavende redaktion:
Sønderborg Kommune
Plan
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Plan
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Telefon: 8872 4072
E-mail: planafdeling@sonderborg.dk

Lemvigegnens Landboforening
Industrivej 53
7620 Lemvig
Fotos og visualiseringer (Kap. 4):
Byggeri og Teknik I/S
Birk Centerpark 24
7400 Herning
Kort:
Kort- og Matrikelstyrelsen
DDO®land 2010, COWI A/S
Sønderborg Kommune
Teknisk beskrivelse samt naboforhold:
Siemens Wind Power A/S
Borupvej 16
7330 Brande
Matrikulære forhold:
Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær
Industrivej 53
7620 Lemvig
Layout:
Sønderborg Kommune
Plan
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

2

Visualiseringerne på rapportens for- og bagside viser 2 stk. Siemens
SWT-2.3-93 vindmøller, der er visualiseret fra Mintebjergvej i en afstand på ca. 700 meter til nærmeste mølle.

Forord
Nærværende miljørapport har som formål at afdække
og vurdere miljøkonsekvenserne ved opstilling af 2
vindmøller med en totalhøjde på op til 127 meter ved
Mintebjerg i Sønderborg Kommune.
Antallet af vindmøller og den ønskede totalhøjde betyder, at projektet er VVM-pligtigt. VVM er en forkortelse
af Vurdering af Virkninger på Miljøet. Virkningerne på
miljøet skal vurderes for vindmølleprojekter med møller, der har en totalhøjde på mere end 80 meter eller
for grupper, hvor der opstilles mere end tre møller.
Formålet med VVM-redegørelsen er at vurdere - og
om muligt undgå, mindske eller kompensere for - miljømæssige konsekvenser ved projektet. Redegørelsen skal bidrage til at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessen.
Projektets miljøkonsekvenser vil primært være af landskabelig og visuel karakter, hvor konsekvenser for naboer med støj og skyggekast kan være af betydning.
Desuden kan opstillingen af vindmøller have konsekvenser med påvirkninger af natur og miljø.
Parallelt med VVM-redegørelsen skal der udarbejdes
et forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan
samt tilhørende miljøvurdering i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer. VVM-redegørelsen og miljøvurderingen er sammenfaldende
på en lang række områder og er på denne baggrund
sammenskrevet og samlet i nærværende miljørapport.
Miljørapporten udgør et bilag til forslaget til kommuneplantillæg.

Miljørapporten indeholder et ikke-teknisk resumé, beskriver desuden konsekvenserne ved ikke at gennemføre projektet - det såkaldte 0-alternativ og beskriver et
alternativ, hvor det undersøges, om der kan opstilles
tre vindmøller i området.
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmølleprojektet ved Mintebjerg, er offentliggjort samtidig med nærværende miljørapport.

Miljøvurdering (MV)
Omfatter vurderingen af planers og programmers
sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet,
herunder 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
mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft,
klima, landskab, materielle goder, kulturarv, og
samspillet mellem disse faktorer.

Illustration fra Vindmøllesekretariatet
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Ikke-teknisk resumé
Det følgende kapitel indeholder et resumé af den samlede miljørapport. Tekniske beskrivelser er udeladt og
udelukkende rapportens væsentligste fakta, vurderinger og konklusioner er medtaget.
Projektet
Miljørapporten tager udgangspunkt i et hovedforslag
bestående af 2 vindmøller af typen SWT-2.3-93 produceret af Siemens, der har en navhøjde på 80 meter
og en rotordiameter på 93 meter, hvorved vindmøllen
i topposition har en totalhøjde på 126,5 meter fra fundament til vingespids. Vindmøllerne ønskes opstillet
på et landbrugsareal øst for Mintebjerg på Sydals i
Sønderborg Kommune.
Ud over at redegøre for 0-alternativet, der beskriver
konsekvenserne af, at projektet ikke gennmenføres,
bliver det i rapporten undersøgt at opstille en tredje
vindmølle nordøst for hovedforslagets 2 vindmøller.
På baggrund af tekniske, visuelle og lovgivningsmæssige opstillingskrav er det vurderet, at der ikke kan
opstilles en tredje vindmølle inden for det udpegede
vindmølleområde. Miljørapporten behandler derfor
udelukkende hovedforslaget, der fremover benævnes
projektforslaget.

Beregninger viser, at projektet kan producere ca.
12.500 MWh årligt, hvilket svarer til det årlige elforbrug
i ca. 3.530 husstande.
Opstillingen af vindmøllerne og de tilhørende anlæg
medfører ikke i sig selv væsentlige gener eller risici
i form af rystelser og lignende. Krav til adgangsveje
for specialtransporter og støj, særligt fra transport til
og fra opstillingsområdet, kan dog forårsage mindre
gener i anlægsfasen og nedtagningsfasen.
Er vindmøllerne udtjente, vil møllerne og de tilhørende
anlæg blive fjernet. De anvendte materialer vil i videst
muligt omfang blive genanvendt og arealerne retableret til landbrugsjord.

De nærmeste lokalbyer er Lysabild ca. 3 kilometer øst
for opstillingsområdet, Skovby ca. 3,5 kilometer sydøst for området og Tandslet ca. 2 kilometer nord for
området. Nærmeste områdebyer er Høruphav ca. 2,5
kilometer vest for opstillingsområdet og Augustenborg
ca. 6 kilometer nordvest for området.

Landskab
Opstillingsområdet er beliggende inden for et storbakket og skrånende landskabsområde uden skove, der
er karakteriseret ved åbne og enkle landskabstræk,
som udgøres af landbrugsjord opdelt af levende hegn.
De forholdsvis store marker på det storbølgede terræn
bevirker, at landskabet på trods af de mange levende
hegn, opleves som relativt åbent. Mod syd afgrænses
opstillingsområdet af et kystlandskab, mens området
mod nord afgrænses af et kuperet dødislandskab.

Der findes tre eksisterende vindmølleområder, hvori
der er opstillet i alt 11 vindmøller, i nærheden af opstillingsområdet. Tre møller ved Sønderby på Kegnæs
ca. 6 kilometer sydvest for opstillingsområdet, en
mølle ved Nygård på Kegnæs (Kegnæshøj) ca. 6 kilometer syd for området og syv vindmøller ved Skovby
(Pøl) ca. 6,5 kilometer sydøst for opstillingsområdet.
Det er vurderet, at de eksisterende vindmøller ikke har
en indflydelse på opstillingen af 2 nye vindmøller ved
Mintebjerg.

Den endelige mølletype er på nuværende tidspunkt
ikke fastlagt, hvorfor nærværende miljørapport med
tilhørende kommuneplantillæg og lokalplan åbner
mulighed for at opstille andre afprøvede - og typegodkendte vindmøller, der på opstillingstidspunktet overholder samtlige lovgivningsmæssige krav.
Projektforslagets vindmøller udgøres af moderne
vindmøller, der er tre-vingede og opføres på et slankt
rørtårn. Af hensyn til luftfartssikkerheden er møllerne
malet i en standard lysgrå farve og skal markeres
med lavintensivt fast rødt lys, der ikke er blinkende.
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Bebyggelserne ligger spredt ud over landskabet i et
fint net af lokalbyer, mindre bebyggelser og enkeltliggende gårde. De nærmeste mindre bebyggelser udgøres af Mintebjerg ca. 700 meter sydvest for opstillingsområdet, Lebølgård ca. 510 meter sydøst for området,
Lebøl ca. 550 meter nordøst for området. Derudover
ligger den mindre bebyggelse Vibøge ca. 1,5 kilometer
sydøst for opstillingsområdet.

Mintebjerg set fra vest

I ”Debatoplæg om opstilling af vindmøller i Sønderborg
Kommune” er der udpeget et potentielt vindmølleområde øst for Høruphav ”Område I - Høruphav”. Dette
nye område er med en afstand på ca. 1 kilometer beliggende inden for en afstand af 28 gange totalhøjden
af nærværende projekt. Bliver området optaget i kommunens endelige ”Temaplan for vindmøller”, der forventes endelig vedtaget ultimo 2011, skal der, inden
der kan opstilles vindmøller inden for Område I, foretages en vurdering af, om sammenspillet mellem de to
områder kan anses som ubetænkeligt. Er dette ikke
tilfældet, vil der som konsekvens ikke kunne meddeles
tilladelse til at opstille vindmøller inden for Område I.
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med en totalhøjde på op til 127 meter. Gennemgående
vurderes vindmøllerne desuden at være placeret harmonisk og afklaret i landskabet.
Naboforhold
De nye vindmøller vil have en betydelig visuel påvirkning ved en række af de nærmeste nabobeboelser.
Langt den overvejende del af naboerne omkring opstillingsområdet vil, i større eller mindre grad, kunne se
møllerne fra eller omkring deres private ejendom.
Vindmøllerne er placeret således, at de gældende afstandskrav i forhold til nabobeboelser på 4 gange møllernes totalhøjde er overholdt.
Beregninger for projektforslaget viser desuden, at
grænserne for det maksimalt tilladte støjniveau er
overholdt hos samtlige nabobeboelser og deres udendørs opholdsarealer.

Tandslet set fra Lebøl

Der er tre kirker i nærområdet. Tandslet Kirke, der er
beliggende i kote 33 m.o.h. ca. 2,2 kilometer nord for
opstillingsområdet. Lysabild Kirke, som er beliggende
i kote 40 m.o.h. ca. 3,4 kilometer øst for området og
Hørup Kirke, der er beliggende i Kirke Hørup i kote 45
m.o.h. ca. 3,5 kilometer vest for opstillingsområdet. Til
sammenligning er opstillingsområdet beliggende i kote
20-25 m.o.h. De nye vindmøller vurderes ikke at påvirke oplevelsen af kirkerne i samspil med landskabet.
I nærområdet (0-4 kilometer) omkring opstillingsområdet vil vindmøllerne være synlige, og de vil opleves
som værende markante og dominerende, idet de er
væsentligt større end andre elementer i landskabet,
herunder beplantning, bebyggelse, master mv.
I mellemzonen (4-9 kilometer) vil de nye vindmøller
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generelt være mindre synlige, grundet terrænforhold
og beplantning. De mange læhegn vil eksempelvis bevirke, at der fra omkringliggende beboelser vil være et
begrænset udsyn til de nye vindmøller. Hvor landskabet er åbent og udsynet langt, vil vindmøllerne fortsat
have en væsentlig synlighed, men vil generelt virke
knapt så dominerende.
I fjernzonen (over 9 kilometer) vil vindmøllerne fortrinsvis være synlige i klart og solrigt vejr. Fra åbne
arealer i landzonen og fra højtliggende punkter som
eksempelvis Dybbøl Mølle eller fra landsdelen Angeln
syd for Flensborg Fjord vil møllerne kunne ses på stor
afstand.
Overordnet vurderes landskabet i og omkring
Mintebjerg som velegnet til opstilling af store vindmøller

I forhold til skyggekast fra roterende møllevinger er
det beregnet, at der vil ske en overskridelse af de
vejledende grænseværdier for skyggegener på 10 timer årligt ved syv af nabobeboelserne. Sønderborg
Kommune vil i denne sammenhæng stille krav om
reducerende foranstaltninger i form af ’skygge-stop’.
Refleksgener fra de nye vindmøller vurderes ikke at
være et væsentligt problem.
Miljø og natur
Vind udgør en vedvarende energikilde, hvorfor udnyttelsen af vindenergi inkluderer miljømæssige gevinster i form af sparede fossile brændsler som kul, olie
og naturgas, der bliver anvendt i konventionel produktion af elektricitet.
Det er på denne baggrund beregnet, at projektforslaget i sin tekniske levetid på 20 år vil spare atmosfæren
for en udledning på ca. 190.000 tons CO2 (kuldioxid),
ca. 62 tons SO2 (svovldioxid) og ca. 232 tons NOX
(kvælstofoxider). Desuden vil udledningen af ca. 7.900
tons slagger og flyveasker kunne spares samt forbruget af ca. 500.000 liter ferskvand.
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Vindmøllerne opstilles i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Opstillingen af vindmøller
vil ikke påvirke eksisterende vandboringer, og det er
vurderet, at risikoen for forurening af jord- eller grundvand som følge af aktiviteter i anlægs-, drifts eller nedtagningsfasen vil være minimal. Ved uheld vil der hurtigt kunne træffes de fornødne foranstaltninger for at
forhindre en forurening af jord og grundvand.
Det nærmeste internationale beskyttelsesområde
(Natura 2000 område) ligger i en mindste afstand på
ca. 6 kilometer syd for opstillingsområdet, hvormed
der ikke vil forekomme hverken fysiske eller forstyrrelsesmæssige påvirkninger ind i området.

En række undersøgelser har vist, at det lokale dyreliv,
herunder større pattedyr, bliver skræmt af aktiviteterne
i anlægs- og nedtagningsfasen, men ikke forstyrres
væsentligt inden for den egentlige driftsfase.
Andre forhold
Der er registreret en række gravhøje i nærheden af opstillingsområdet, men det er af Museum Sønderjylland
- Arkæologi Haderslev vurderet, at en arkæologisk forundersøgelse ikke vil være nødvendig.
I forbindelse med projektforslaget udtages permanent
ca. 5.000 m² landbrugsjord, der ved ophør og nedtagning af vindmøllerne skal retableres til landbrugsjord.
Der eksisterer ingen radiokæder inden for eller nær
opstillingsområdet. Nord for vindmølleområdet passerer en 60 kV luftledning i en afstand af ca. 1,9 kilometer. Desuden løber der et 60 kV jordkabel ca. 1,8
kilometer vest for projektområdet, hvortil vindmøllerne
skal tilsluttes. Det er vurderet, at ledningerne ikke vil
have en indflydelse på nærværende projektforslag.
Det er vurderet, at de forventede miljøpåvirkninger af
anlægget ikke vil have negative socioøkonomiske effekter på eksempelvis turisme, fritidsinteresser, råstofindvinding, landbrugsinteresser, jagt, fiskeri mv.

View fra Lille Mommark mod vest til Tandslet

Der eksisterer ingen indikationer på at opstillingsområdet benyttes som fouragerings-/rasteområde eller
trækkorridor af arter med tilknytning til Natura 2000
området. Projektforslaget forventes derudover ikke at
berøre levesteder eller spredningsmuligheder for arter, der er oplistet i Bilag IV til Habitatdirektivet eller
er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. På denne
baggrund er det vurderet, at opstillingen af 2 vindmøller ved Mintebjerg ikke tilsidesætter de hensyn, der
skal tages i henhold til beskyttelsen af flora og fauna.
Opstillingsområdet berøres ikke af bygge- og beskyttelseslinjer, jf. Naturbeskyttelsesloven.

8

Det kan ikke udelukkes, at opstillingen af vindmøller vil kunne påvirke ejendomspriserne, grundet de
påvirkninger møllerne medfører. Samtlige gældende
afstands- og støjkrav i forhold til nabobeboelser er
imidlertid overholdt. Forhold vedrørende værditab på
private ejendomme behandles ikke i nærværende
miljørapport, men administreres af Energinet.dk, jf.
Lov om fremme af vedvarende energi (LOV nr. 1392
af 27/12/2008). Risiko for havari med nye vindmøller
vurderes som værende minimal for afprøvede og typegodkendte vindmøllemodeller i Danmark.

Sundhed og overvågning
Vindmøller påvirker menneskers sundhed på en række
områder. Eksempelvis direkte gennem støj- og skyggekastpåvirkninger ved nabobeboelser samt indirekte
gennem en reduktion i udledningen af luftforurenende
stoffer fra konventionelle kraftværker.
Et støjniveau på maksimalt 44 dB(A) ved nabobeboelser ligger langt under det niveau, der menes at
påvirke menneskers sundhed. Lydniveauet svarer til,
at der fra vindmøller må generes en støj, svarende til
sagte tale. Støjen vil optræde som et sus, der gentages hvert andet sekund - afhængigt af vindstyrken
- hvorfor monotonien kan udgøre en del af problemet
ved påvirkningen. Almindeligvis vil støjen ikke kunne
skelnes fra baggrundsstøjen fra bevoksning og bebyggelse ved vindhastigheder over 8-12 m/s, svarende til
frisk til hård vind.
Skyggekast opstår, når solens stråler passerer gennem vindmøllens rotorareal og kan opleves som generende blink inde i boligen eller på udendørs opholdsarealer. Det kan ikke udelukkes, at enkelte individer
bliver generet af skyggekast, hvorfor Sønderborg
Kommune stiller krav til at installere ’skyggestop’ for
at overholde de vejledende grænser på 10 timer skyggekast om året.
Der eksisterer i dag en vis usikkerhed omkring genevirkningerne af den lavfrekvente støj, der udsendes
fra vindmøller. På denne baggrund har Miljøministeriet
til hensigt at revurdere vindmøllebekendtgørelsen og
implementere specifikke grænseværdier for emissionen af lavfrekvent støj, der forventes vedtaget medio
2011. Det er undersøgt, at lavfrekvent støj lyder som
de dybe bastoner i musik eller langsomt-gående motorer og kompressorer. Niveauet afhænger alment af
vindmøllens størrelse, afstand og vindhastighed.
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Vindmøllers bidrag til at reducere udledningen af forurenende stoffer fra konventionelle kraftværker vil
være til gavn for befolkningens sundhed. Kraftværkers
udledning af CO2 medfører globale klimaforandringer,
grundet drivhuseffekten, mens luftforureningen med
SO2, NOX, partikler mv. har lokale og regionale skadevirkninger på eksempelvis menneskers sundhed,
naturen og bygninger. Ved at reducere udledningerne
af forurenende stoffer bidrager vindmøllerne således
til at begrænse sundhedsomkostningerne som følge
af luftforurening.
Sønderborg Kommunes miljøtilsyn vil derudover sikre,
at samtlige lovgivningsmæssige grænseværdier og
vejledende grænser bliver overholdt indtil vindmøllerne demonteres.
Inden der kan opstilles vindmøller ved Mintebjerg,
skal Sønderborg Kommune godkende den ønskede
vindmølletype i henhold til vindmøllebekendtgørelsens støjkrav, jf. BEK nr. 1518 af 14/12/2006. Der skal
foreligge en støjmåling, gennemført af et akkrediteret
firma, hvorpå beregninger af støjemissionerne skal
baseres.

Oversigt over projektets væsentligste data samt den mulige variation ifht. valg af endelig vindmøllemodel.

Antal møller
Samlet kapacitet (MW)
Rotordiameter (m)
Navhøjde (m)
Totalhøjde, maksimum (m)
Rotoromdrejninger pr. minut
Produktion pr. år, cirka (millioner kWh)
Samlet produktion over 20 år*, cirka (millioner kWh)
Skyggekast ved naboer om året, indendørs og
udendørs (timer:minutter)
Sparet udledning til miljøet over 20 år* (tons)
- Kuldioxid, CO2
- Svovldioxid, SO2
- Kvælstofoxider, NOx
- Slagger og flyveaske

Mølletype SWT-2.3-93
2
4,6
93
80
126,5
6-16
12,5
250

Mulig variation
2-3
>4
op til 90
op til 95
op til 127
max. 16
> 10
> 200

15:15 og 20:00

< 10:00

189.848
62
232
7.875

-

* 20 år er defineret som vindmøllers tekniske levetid.

Sønderborg Kommune kan, som generelt led i miljøtilsynet eller på baggrund af mulige naboklager, kræve
gennemførelsen af en konkret støjmåling ved idriftsættelse eller igangværende drift af møllerne.
Vindmøllerne råder over indbyggede styre- og overvågningsprogrammer, der registrerer alle fejlfunktioner, og om fornødent stopper møllen. Vindmøllernes
drift overvåges elektronisk af vindmølleproducenten,
der hurtigt kan gribe ind ved tekniske problemer.

Opstillingsområdet set fra Skovbyvej med Tandslet i baggrunden
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1. Indledning
Det følgende kapitel har til hensigt at beskrive projektets hovedforslag, et muligt alternativ samt 0-alternativet. Derudover bliver der gjort rede for rapportens
væsentligste problemstillinger og opbygning samt
de lovgivnings- og planlægningsmæssige rammer.
Slutteligt indeholder kapitlet en beskrivelse af planprocessen og resultatet af den indledende debatfase.
Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning
opstilling af 2 vindmøller på op til 132 meter totalhøjde
ved Mintebjerg på Sydals. Området er udlagt i Forslag
til kommuneplan 2009-2021. Området er afbildet i Kort
1.1.
Kort 1.1 Vindmøllernes placering i området mellem Mintebjerg og
Lebøl. De to røde placeringer viser hovedforslaget, mens den blå
placering angiver placeringen af alternativet, hvor der skulle opstilles en tredje vindmølle.

1.1 Hovedforslaget
Hovedforslaget omfatter 2 stk. Siemens-møller med
en navhøjde på 80 meter og en rotordiameter på
93 meter, hvomed møllerne får en totalhøjde på ca.
126,5 meter til vingespids i topposition, se Figur 1.1.
Møllerne står på en lige linje, med ca. 235 meters indbyrdes afstand, i en nordvest-sydøstlig retning.
De 2 nye møller vil være ens, hver med en effekt på
2,3 MW, svarende til en samlet maksimal effekt på 4,6
MW.
Samtlige visualiseringer og beregninger, der er gengivet i rapporten, baserer på mølletypen SWT-2.3-93 fra
Siemens Wind Power A/S, der udgør en almindelig ny
og stor møllemodel på det danske marked.
Det kan på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at der
på sigt vil blive afprøvet og typegodkendt andre og nye
vindmøller i Danmark, der med fordel kunne placeres
ved Mintebjerg. På denne baggrund vil nærværende

rapport beskrive miljøkonsekvenserne ved brugen af
en Siemens SWT-2.3-93, men ligeledes skabe rammerne for opstillingen af en anden mølletype, der på
opstillingstidspunktet kan overholde samtlige lovgivningsmæssige krav.

1.2 Alternativet
Nye og store vindmøller skal som hovedregel opstilles
i grupper af mindst 3 vindmøller og opstilles i et klart
og let opfatteligt geometrisk mønster.
Da der kun planlægges for opstillingen af to vindmøller i hovedforslaget har Sønderborg Kommune anmodet om, at undersøge muligheden for at indplacere en
tredje vindmølle i projektforslaget.
Siemens Wind Power A/S er på denne baggrund blevet bedt om at indplacere en tredje mølle inden for
opstillingsområdet, hvor afstandskravet til nabobeboelse på 4 gange møllens totalhøjde er overholdt. Der
eksisterer en teoretisk mulighed for at opstille en tredje
vindmølle nordøst for den nordlige mølle. Herved vil
geometrien mellem møllerne, set fra luften, have form
som en uligebenet trekant, se Kort 1.1.
Ud over lovgivningsmæssige krav stiller vindmølleproducenterne ligeledes en række tekniske krav til
placeringen af vindmøller. Et af kravene vedrører den
indbyrdes afstand mellem møller, der har til hensigt at
modvirke turbulens. Som hovedregel gælder, at den
indbyrdes afstand skal ligge på 3 gange møllens rotordiameter, hvis møllerne placeres på tværs af den
fremherskende vindretning. Placeres møllerne til gengæld parallelt med den fremherskende vindretning
skal den indbyrdes afstand øges til 5 gange møllens
rotordiameter. Placeres en tredje mølle nordøst for
den nordlige mølle, vil møllerne stå parallelt med den
fremherskende vindretning.
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På grundlag af de tekniske, visuelle og lovgivningsmæssige opstillingskrav er det vurderet, at der ikke
kan opstilles en tredje vindmølle inden for det udpegede opstillingsområde. Nærværende rapport vil derfor
udelukkende rette fokus på hovedforslaget, hvor der
opstilles to vindmøller ved Mintebjerg. I det følgende
vil hovedforslaget blive benævnt projektforslaget.

Navhøjde

Rotordiameter

Møllens totalhøjde

med mindre formationen betragtes fra meget høje
standpunkter eller fra luften.

Figur 1.1 En vindmølles opbygning. Navhøjden for SWT-2.3-93 ligger på 80 meter, rotordiameteren på 93 meter og totalhøjden på
126,5 meter. Visualisering fra fotostandpunkt N10.

Det tekniske afstandskrav på 465 meter kan ikke overholdes, idet afstanden til den nordlige mølle højst vil
kunne udgøre 300 meter. Dette vil ved mere kraftig
vind medføre driftstop af den tredje mølle, grundet turbulensdannelse, og reducere møllens energiproduktion og dermed møllens økonomiske fundament.
Ud over afstandskrav til naboer og indbyrdes afstandskrav imellem vindmøller eksisterer en række
støjgrænser ved nabobeboelse og deres udendørs
opholdsarealer. Allerede i hovedforslaget skal møllerne støjreduceres, for at kunne overholde de gældende
støjgrænser. Ved opstilling af en tredje mølle vil det
dermed ikke være muligt at begrænse støjen til det
tilladte niveau.
Opstillingen af møller i trekantformationer udgør intet
klart og let opfatteligt geometrisk mønster i landskabet,
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1.4.3 Konsekvenser for natur og miljø
Påvirkningen af områdets naturområder, herunder
dyre- og planteliv, skal vurderes. Specielt fuglelivet og forekomsten af en række smådyr, der er oplistet på Bilag IV i Habitatdirektivet, skal undersøges.
Vindkraftbaseret elproduktion bidrager til at nedbringe
udledningen af luftforurenende stoffer og drivhusgasser ved at erstatte elproduktion baseret på fossile
brændsler. Det skal gennem rapporten vurderes, hvor
meget opstillingen af 2 vindmøller ved Mintebjerg vil
kunne bidrage til at nedbringe udledningen af luftforurenende stoffer i forhold til kulbaseret elproduktion.

1.3 0-alternativet
I VVM-sammenhæng betegner 0-alternativet den situation, hvor de 2 vindmøller ved Mintebjerg ikke opstilles. Ved 0-alternativet vil det berørte vindmølleområde
fortsat blive benyttet til intensiv landbrugsproduktion,
uden der sker en yderligere påvirkning af nærområdet
og uden der sker yderligere fortrængning af blandt andet CO2, SO2 og NOX.

1.5 Rapportens opbygning

1.4 Væsentlige problemstillinger

Kapitel 2: Det andet kapitel redegør nærmere for projektet og de aktiviteter, der er forbundet med anlægsog driftsfasen og en senere nedtagning af møllerne.

De væsentligste problemstillinger i tilknytning til projektet udgøres af følgende.
1.4.1 Påvirkning af landskabet
Moderne vindmøller er større end alle andre landskabselementer og vil dominere landskabet. Vindmøllerne
vil være væsentligt synlige fra de nære omgivelser og
vil være synlige i et stort omgivende område. Det skal
gennem rapporten vurderes, om landskabet omkring
Mintebjerg overordnet har en skala, der egner sig til at
opstille 2 store vindmøller.
1.4.2 Påvirkning ved naboer
Gener ved naboer i form af støj, skyggekast og visuel
påvirkning skal vurderes. Endvidere skal der redegøres for muligheder for afværgende foranstaltninger i
forhold til disse gener, herunder installering af ’skyggestop’ mv.

Miljørapporten indeholder seks kapitler samt et indledende ikke-teknisk resumé.
Kapitel 1: Det første kapitel beskriver kort mølleprojektet, de væsentlige problemstillinger, rapportens opbygning samt lovgivning og planlægning på området.

Kapitel 3: Det tredje kapitel beskriver mølleprojektets
påvirkning af flora og fauna, luft, grundvand, geologi
samt forbrug af ressourcer.
Kapitel 4: Det fjerde kapitel beskriver, analyserer og
vurderer landskabet og vindmøllernes påvirkning af
landskabet. I analyserne anvendes en række visualiseringer af møllerne set fra strategiske fotostandpunkter jævnt fordelt i det omkringliggende landskab.
Kapitel 5: Det femte kapitel analyserer konsekvenserne ved de nærmeste naboers boliger og udendørs
opholdsarealer i form af visuel påvirkning, støj og
skyggekast.
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Kapitel 6: Det sjette kapitel redegør for, hvorledes projektet påvirker helbredet, og hvorledes det sikres, at
miljøkrav til møllerne bliver opfyldt i anlægs-, drifts- og
nedtagningsfasen.

1.6 Lovgivning
1.6.1 Planloven
Planlægningen for at opstille vindmøller tager udgangspunkt i Lov om planlægning, Planloven. Jf.
Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 937
af 24/09/2009).
Derudover fastsætter Bekendtgørelse om vurdering af
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK nr. 1510
af 15/12/2010), at der ved planlægning for vindmøller
med en totalhøjde over 80 meter eller for mere end
tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en VVMredegørelse, der indeholder en vurdering af projektets
virkning på miljøet.
Det fremgår af bekendtgørelsen, at VVM-redegørelsen
på passende måde skal påvise, beskrive og vurdere
vindmølleprojektets direkte og indirekte virkninger på
mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima
og landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer.
VVM-redegørelsen sikrer således en detaljeret vurdering af vindmølleprojektet og dets omgivende miljø,
både på kort og lang sigt. Ikke blot hovedforslaget,
men også væsentlige alternativers konsekvenser, skal
undersøges og beskrives på det foreliggende grundlag. Herunder skal VVM-redegørelsen belyse et 0-alternativet, dvs. konsekvenserne af at projektet ikke
gennemføres. Det er ligeledes et krav, at de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå,
nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet, bliver beskrevet i VVM-redegørelsen.
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Påvirkningen skal beskrives i forhold til kortsigtede og
langsigtede virkninger som følge af påvirkning af overflade- og grundvandssystemer, luftforurening, støjbelastning, anvendelse af naturlige råstoffer, emission af
forurenende stoffer, andre genevirkninger og bortskaffelse af affald samt en beskrivelse af anvendte metoder til beregning af virkningerne på miljøet.
De foranstaltninger, der tænkes anvendt for at undgå
eller nedbringe skadelige virkninger, skal beskrives,
og endelig skal redegørelsen indeholde et ikke-teknisk
resumé og en oversigt over eventuelle mangler ved
oplysninger eller vurderinger.
Formålet med VVM-redegørelsen er at belyse, hvilke
planlægnings-, natur- og miljømæssige konsekvenser
anlægget vil få for omgivelserne, samt hvilke alternativer der eksisterer og hvilke konsekvenser de har.
Herved tilvejebringes det bedst mulige grundlag for at
træffe beslutning om det planlagte anlægs udformning
og placering, og offentlighedsfaserne sikrer, at offentligheden på et tidligt tidspunkt får indsigt i projektet
samt mulighed for at påvirke den endelige beslutning.
1.6.2 Lov om miljøvurdering
Den kommunale planlægning skal, i henhold til Lov
om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr.
936 af 24/09/2009), være vurderet i en miljørapport.

Da emnerne, der skal behandles i en VVM og MV,
stort set er identiske, suppleres VVM-redegørelsen
af temaerne ”sundhed” og ”overvårning af miljøkravene”. Nærværende miljørapport indeholder på denne
baggrund både en vurdering af virkninger på miljøet
(VVM9 og en miljøvurdering (MV)
1.6.3 Vindmøllecirkulæret
Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til
opstilling af vindmøller (CIR1H nr. 9295 af 22/05/2009)
fastsætter blandt andet, at kommunen kan udpege
områder til opstilling af vindmøller med en totalhøjde
på op til 150 meter.
Ved planlægningen for opstillingen af vindmøller skal
der tages omfattende hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcen såvel som til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser, ligesom forhold til andre tekniske
anlæg i det åbne land skal vurderes.
Vindmøllerne må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde, og ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal
redegørelsen for planforslaget belyse anlæggenes
påvirkning af landskabet samt vurdere den mulige
sameksistens.
I vejledningen til cirkulæret (VEJ nr. 9296 af
22/05/2009) anbefales blandt andet, at det ved planlægning for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke
påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid.
Vejledningen angiver desuden, at ved planlægning for
vindmøller nærmere end 28 gange møllens højde fra
særlige kulturhistoriske eller geologiske landskabselementer skal redegørelsen for planforslaget så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og
udsyn for det pågældende landskabselement.
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Der henvises endvidere til, at placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden
på de overordnede veje. Vindmøller skal som hovedregel ikke placeres nærmere overordnede veje end
1,7 gange møllens totalhøjde, dog minimum 250 meter. Zonen på 250 meter omkring overordnede veje
angiver en planlægningszone, hvori der skal foretages
en konkret vurdering af de stedlige forhold. Ønsker
Sønderborg Kommune således at opstille vindmøller
tættere på det overordnede vejnet, skal kommunen
formulere en dispensationsansøgning, der efterfølgende skal behandles af Vejdirektoratet, der er myndighed på området.

i form af støjrapporter af den konkrete vindmøllemodel samt beregninger, der er udført på grundlag af resultaterne i støjrapporten. Kommunen kan endvidere
kræve at der efter idriftsættelsen af vindmøllerne bliver
gennemført en støjmåling, der klarlægger om grænseværdierne bliver overholdt.

1.6.4 Vindmøllebekendtgørelsen
Opstillingen af vindmøller er omfattet af vindmøllebekendtgørelsen (BEK nr. 1518 af 14/12/2006), der indeholder en række grænseværdier for støj fra vindmøller.

Loven regulerer betingelser for en lang række naturtyper og naturområder. Loven fastlægger desuden
beskyttelseszoner omkring eksempelvis skove, kirker, kysten samt søer og åer. Endvidere indeholder
loven bestemmelser for administration af internationale naturbeskyttelsesområder, herunder Natura
2000 områder, der udgøres af Habitatområder,
Fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.

Ifølge vindmøllebekendtgørelsen må støjbelastningen
fra vindmøller i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer ved nabobeboelse i det åbne land
ikke overstige 44 dB(A) ved en vindstyrke på 8 m/s og
42 dB(A) ved en vindstyrke på 6 m/s. Det mest støjbelastede punkt kan ligge op til 15 meter fra boligen.

1.6.5 Naturbeskyttelsesloven
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr.
933 af 24/09/2009) har til formål at værne om landets
natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et
bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Områderne er endvidere omfattet af bekendtgørelse
om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse

Støjfølsom arealanvendelse udgøres af områder, der i
kommuneplanen er udlagt til boliger, institutioner, sommerhuse, kolonihaver eller som rekreative områder.
I sådanne områder må der i det mest støjbelastede
punkt maksimalt være en støjbelastning fra vindmøller
på 39 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 37 dB(A)
ved 6 m/s. Til sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj, der er forårsaget af vindstøj i bevoksning
ved boliger, normalt ligge på 45-50 dB(A) ved vindstyrker på 8 m/s, svarende til jævn til frisk vind. De mindre
bebyggelser Mintebjerg og Lebøl er udpeget som områder til støjfølsom arealanvendelse.
Sønderborg Kommune kræver i denne sammenhæng
dokumentation for, at støjkravene i vindmøllebekendtgørelsen er overholdt. Dokumentationen skal foreligge
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Blå kærhøg - observeret ved Mintebjerg

arter (BEK nr. 408 af 01/05/2007). Hvorvidt vindmøllerne vil påvirke §3-områder, Natura 2000-områder eller anden form for natur i - eller i nærheden af - opstillingsområdet skal belyses i miljørapporten. Desuden
skal nærværende rapport redegøre for vindmøllernes
betydning for en række smådyr, herunder flagermus
og padder mv., jf. Habitatdirektivets artikel 12, bilag 4.
1.6.6 Miljøbeskyttelsesloven
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr.
879 af 26/06/2010) har til hensigt at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund
samt vibrations- og støjulemper.
1.6.7 Museumsloven
Bekendtgørelse af museumsloven (LBK nr. 1505 af
14/12/2006) beskytter blandt andet fortidsminder og
indeholder retningslinjer for arkæologiske undersøgelser og fund. Hvis der påtræffes fortidsminder i forbindelse med jordarbejderne, skal arbejdet indstilles
i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal
straks anmeldes til Museum Sønderjylland - Arkæologi
Haderslev, der vurderer om yderligere undersøgelser
skal finde sted. Fundene kan, ifølge Museumsloven,
forlanges undersøgt for bygherrens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en
forundersøgelse, inden anlægsarbejdet igangsættes. I
henhold til Museumsloven skal Museum Sønderjylland
- Arkæologi Haderslev foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol i forbindelse med et lokalplanforslag, såfremt de bliver anmodet herom forud for større byggeog anlægsarbejder.
1.6.8 Landbrugsloven
Vindmøllerne opstilles på arealer, der er omfattet af
landbrugspligt. Opstilling af en vindmølle på en landbrugsejendom kræver ikke Jordbrugskommissionens
tilladelse, hvis brugs- eller lejeaftalen alene angår
arealer til vindmøller, hvis grundareal hver for sig er
under 25 m², og aftalen ikke gælder for en længere
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tidsperiode end 30 år. Det er en forudsætning, at aftaler om vejadgang, placering af jordkabler, underjordiske fundamenter, sikkerhedszone mv. sikres som
servitutrettigheder, jf. Vejledning om reglerne i lov om
landbrugsejendomme (VEJ nr. 97 af 22/11/2010).
En lokalplan, der udlægger arealer til opstilling af en
eller flere vindmøller på en landbrugsejendom i landzone, der fortsat skal kunne udnyttes til jordbrugsmæssige formål, bør normalt kun omfatte vindmøllernes egentlige opstillingsfelter og tilkørselsveje mv., jf.
Cirkulære om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen (CIR
nr. 9174 af 19/04/2010).

totalhøjde på over 100 meter skal anmeldes til Statens
Luftfartsvæsen.
Vindmøllerne må ikke opstilles, inden Luftfartsvæsenet
har udstedt attest om, at hindringen ikke skønnes at
ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed.
1.6.11 Vandplaner
Indtil de statslige vandplaner vedtages administrerer
Sønderborg Kommune efter retningslinjerne formuleret i Sønderjyllands Amts Regionplan 2005-2016,
der efter nedlæggelse af amterne blev ophøjet til
landsplandirektiv.
Drikkevandsinteresserne er opdelt i:

1.6.9 Vejloven
Bekendtgørelse af lov om offentlige veje (LBK nr.
893 af 09/09/2009) indeholder blandt andet bestemmelser om adgangsforhold til offentlige veje. De nærmere vilkår aftales med lodsejerne samt Sønderborg
Kommune.
1.6.10 Lov om luftfart
Bekendtgørelse af lov om luftfart (LBK nr. 731
af 21/06/2007) foreskriver, at vindmøller med en

• Begrænsede drikkevandsinteresser (OBD)
• Almindelige drikkevandsinteresser (OD)
• Særlige drikkevandsinteresser (OSD)
Områder med særlige drikkevandsinteresser har
højeste prioritet for drikkevand, mens områder
med almindelige drikkevandsinteresser har mellemste prioritet for drikkevand og områder med

Lebøl set fra Ensomhed

14

begrænsede drikkevandsinteresser har laveste prioritet for drikkevand.
1.6.12 VE-loven
Lov om fremme af vedvarende energi (LOV nr. 1392
af 27/12/2008) har til hensigt, at forbedre vilkårene for
opstillingen af vindmøller på land. VE-loven indeholder, udover tekniske og sikkerhedsmæssige krav samt
pristillæg, i alt fire ordninger, der har til hensigt at højne
lokalbefolkningens accept og engagement i opstillingen af vindmøller.
De fire ordninger, der alle administreres af Energinet.
dk, udgøres af en værditabsordning 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 initiativgruppers forundersøgelser.
Værditabsordning
Opstilles nye vindmøller med en totalhøjde på 25 meter eller derover, som forårsager et værditab på fast
ejendom, skal mølleopstilleren betale herfor, hvis tabet
takseres til at udgøre mindst 1 procent af ejendomsværdien. Ejere, der mener at opstillingen af vindmøller
vil påføre deres ejendom 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 behandling af krav for værditab på
ejendommen, mens alle andre skal betale et gebyr på
4.000 kroner pr. ejendom til Energinet.dk.
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. 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 informative aktiviteter

Vindmøller ved Mintebjerg - Indledning

i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i
kommunen.
Køberetsordning
Opstilles nye vindmøller med en totalhøjde på 25
meter eller derover, skal mølleopstilleren, 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 opstillingsområdet. 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.
Garantifond
En lokal initiativgruppe eller et vindmøllelaug 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 ansøgninger 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.

1.7 Planer, rammer og planprocedure
Planlægningen for opstillingen af vindmøller med en
totalhøjde på op til 150 meter er overgået til kommunerne den 1. januar 2007. Sønderborg Kommune
har på denne baggrund udarbejdet et Forslag til
Kommuneplan 2009-2021, der har været fremlagt i
offentlig høring i perioden 10. marts til 19. maj 2010.
I kommuneplanforslaget er der udpeget to områder
til opstillingen af vindmøller. Arealudlæg nr. 29 beliggende nordvest for Mintebjerg, hvor der åbnes mulighed for at opstille 2 vindmøller med en effekt mellem 2-3 MW pr. mølle og navhøjder på ca. 80 meter.

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Derudover er der udpeget Arealudlæg nr. 30 syd for
Vester Sottrup og tæt på motorvejen, hvor der åbnes
mulighed for at udskifte de eksisterende 2 vindmøller
med 2 nye vindmøller med navhøjder på ca. 80 meter
og en effekt mellem 2-3 MW pr. mølle.
Indtil Forslag til Kommuneplan 2009-2021 er endelig
vedtaget udgør Regionplan 2005 for Sønderjyllands
Amt, der er ophøjet til landsplandirektiv, og
Kommuneplan 2006-2017 det administrative grundlag for planlægningen i Sønderborg Kommune. I
Regionplan 2005 er udelukkende området syd for
Vester Sottrup udpeget som egentligt vindmølleområde, mens Kommuneplan 2006-2017 ikke indeholder retningslinjer for opstillingen af vindmøller i
Sønderborg Kommune. Den vedtagne Kommuneplan
2009-2021 forventes offentliggjort medio 2011.
Kommuneplanen udgør den overordnede plan for
kommunens udvikling og sætter fokus på, hvordan
byer og det åbne land skal udvikles samt landskabet
og naturen beskyttes og benyttes.
Opstillingen af vindmøller skal, jf. Forslag til
Kommuneplan 2009-2021 og Administrationsgrundlag
i landzonesagsbehandlingen, ske på grundlag af en
lokalplan og kan kun ske under forudsætning af, at
en række nærmere angivne krav kan opfyldes. Ved
planlægning for en eller flere møller med en totalhøjde
på over 80 meter eller for flere end tre møller på 80
meter eller derunder, skal der gennemføres en VVMprocedure og udarbejdes et kommuneplantillæg.
Inden for de udpegede områder skal følgende krav
opfyldes:
• Vindmøller skal opstilles i et klart og let opfatteligt
geometrisk mønster. Vindmøller skal så vidt muligt opstilles på en lige linje eller i to eller flere parallelle linjer. En gruppe skal fremstå samlet og klart afgrænset
i forhold til andre vindmøller. Vindmøllerne skal have

Kommuneplan 2009 - 2021
Hovedstruktur

samme udseende og vingerne den samme omdrejningsretning og hastighed.
• Ved opstilling af vindmøller skal der lægges afgørende vægt på, at der ikke skabes miljøproblemer på
nabogrunde eller nabobeboelser.
• Afstanden til nærmeste nabobeboelse skal som minimum udgøre fire gange møllens totalhøjde.
• Vindmøllernes navhøjde og rotordiameter skal have
et harmonisk forhold på mellem 1:1 og 1:1,2.
• Nabobeboelser må ikke udsættes for skyggekast fra
vindmøller i mere end 10 timer om året, beregnet som
reel skyggetid.
• De landbrugsmæssige interesser skal som hovedregel varetages ved at arealforbruget til møllerne begrænses mest muligt, og møllerne opstilles under hensyntagen til de dyrkningsmæssige interesser.
• Ved opstilling af møller skal der tages hensyn til højdebegrænsninger og indflyvningszoner omkring flyvepladser og lufthavne. Møller, der har en totalhøjde
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olietransmissionsledninger, hvis ledningsejerne kan
påvise, at dette vil være forbundet med væsentlig risiko i uheldssituationer.
• Vindmøller må ikke opstilles i lavbundsområder, så
eventuelt kommende naturgenopretningsprojekter af
den grund forhindres.
• Der kan ikke planlægges for vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder. Skulle der udpeges
vindmølleområder inden for en randzone af 500-800
meter fra et internationalt naturbeskyttelsesområde,
skal der redegøres for mulige påvirkninger afhængigt
af de eventuelt berørte fuglearter.
• Det skal sikres, at møller, der har været ude af drift
i mere end et år, eller som udgår af varig drift, fjernes
uden udgift for det offentlige.
• I de udpegede vindmølleområder skal der som udgangspunkt opstilles møller, der samlet kan yde størst
mulig effekt. Dette kan kun fraviges, såfremt der er
ganske særlige forhold, der gør sig gældende.
• Placering af vindmøller i områder med stor sårbarhed
jf. Landskabskarakteranalysen, skal undlades. Tilmed
skal møllernes størrelse stemme overens med landskabets skala, jf. landskabskarakterbeskrivelsen af
området.

Kort 1.2 Kommuneplanrammer i planområde HØ-L1 (Hørupområdet), herunder planområde HØ-T1 (Vindmølleområde ved Mintebjerg).
Planområde HØ-L1 vil fremover benævnes ”Kommuneplanramme 3.1.1.T Teknisk anlæg”.

på 100 meter eller derover, skal forelægges Statens
Luftfartsvæsen til godkendelse inden opførelse. Alle
møller over 100 meter skal som hovedregel afmærkes
med lavintensivt fast rødt lys.
• Vindmøller må som hovedregel ikke placeres nærmere overordnede veje end 1,7 gange møllens totalhøjde, dog minimum 250 meter. Zonen på 250 meter
omkring overordnede veje angiver en planlægningszone, hvori der skal foretages en konkret vurdering af
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de stedlige forhold. Der skal søges om dispensation
hos Vejdirektoratet, der er myndighed på området.
• Der må ikke opstilles møller inden for kystnærhedszonen, hvis Farvandsdirektoratet kan påvise, at dette
kan have væsentlige negative konsekvenser for afviklingen for skibstrafikken.
• Der må som hovedregel ikke opstilles vindmøller nærmere end 200 meter fra naturgas- og

• Der skal som hovedregel meddeles tilladelse til at
opsætte antennesystemer på vindmøller.

1.8 Forslag til Kommuneplan 2009-2021
Arealudlæg nr. 29 beliggende nordvest for Mintebjerg er
placeret inden for planområde HØ-L1 (Hørupområdet),
se Kort 1.2. Rammerne for lokalplanlægningen foreskriver, at ”områdets karakter af landbrugsområde
med enkelte mindre landsbyer skal fastholdes. Der
kan åbnes mulighed for placering af eventuelle rekreative anlæg, tekniske anlæg mv., såfremt områdets
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karakter af landbrugsområde kan fastholdes. Der kan
åbnes mulighed for, at nedlagte landbrugsejendomme
inden for de eksisterende bygningsrammer kan overgå
til andre erhvervstyper, der kan indpasses uden gener
for omgivelserne.”
Selve vindmølleområdet er i Forslag til Kommuneplan
2009-2021 udpeget som HØ-T1 (Vindmølleområde
ved Mintebjerg). Kommuneplanramme HØ-T1 vil
fremover betegnes Plandistrikt 3.1.001.T.
1.8.1 Kommuneplantillæg og lokalplan
På grund af projektets VVM-pligt skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Vedtagelse af kommuneplantillægget stiller krav om en forudgående
miljøvurdering (MV), hvorfor nærværende miljørapport, som allerede beskrevet, både indeholder en
VVM og MV. Sønderborg Kommune har udarbejdet
Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009-2021
Kommuneplanramme 3.1.1.T Teknisk anlæg, der fastlægger afgrænsningen af det nye rammeområde samt
fastlægger rammerne for lokalplanlægningen.
Opstillingen af 2 nye vindmøller ved Mintebjerg vil
derudover kræve en lokalplan for området, der tillader
opførelse af 2 stk. vindmøller. Opstillingen af nye møller kan ikke påbegyndes, før lokalplanen er endelig
vedtaget og offentliggjort. Sønderborg Kommune har
udarbejdet Forslag til Lokalplan 301-1 Vindmøller ved
Mintebjerg, der angiver møllernes præcise placeringer
og indeholder regler for størrelse og udseende mv.
1.8.2 Offentlighedsfase
Forslag til Tillæg nr. 5 med tilhørende miljørapport
(VVM-redegørelse samt miljøvurdering) og Lokalplan
301-1 Vindmøller ved Mintebjerg, offentliggøres på
samme tid. I offentlighedsperioden er der mulighed
for at komme med forslag og indsigelser til projektet.
Indsigelser skal være kommunen i hænde inden for
denne 8 ugers periode. På baggrund af offentlighedsfasen vil kommunen tage endelig stilling til projektet.

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Anlægget må ikke opføres, før Byrådet har meddelt
VVM-tilladelse. VVM-tilladelsen kan først meddeles,
når kommuneplanretningslinjerne for anlægget er endelig vedtaget af Byrådet. VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet.

Sønderjylland og Statens Luftfartsvæsen har indsendt
deres kommentarer, samt foretaget en forespørgsel af
berørte radiokædeopratører i perioden den 10. januar
til den 24. januar 2011.
I nedenstående er der givet et resumé af de enkelte
høringssvar og en kommentar i forhold til miljørapportens indhold.

1.9 Resultat af debatfasen
Projektforslaget har været offentliggjort med et debatoplæg i fire uger i perioden 1. september til 29. september 2010. I denne første offentlighedsfase har alle
borgere, interesseorganisationer, foreninger og andre
myndigheder haft mulighed at komme med forslag og
ideer til indholdet i miljørapporten. I forbindelse med
debatfasen blev der den 16. september 2010 holdt et
borgermøde om projektet på Knøs Gård i Høruphav.
Sønderborg Kommune har modtaget tre kommentarer og en indsigelse fra naboer til projektforslaget.
Desuden har kommunen gennemført en scopingproces blandt relevante myndigheder, hvor Museum

• Der er ytret bekymring om afstand til vindmøllerne,
udsyn fra nabobeboelse samt påvirkning af hushandel
i området.
Støj- og skyggekast vurderes i miljørapporten. Hensyn
vedrørende værditab administreres efter VE-loven og
er dermed ikke en del af nærværende miljørapport.
• Der bliver spurgt ind til, om der bliver nedtaget eksisterende vindmøller i forbindelse med opstillingen af
nye vindmøller i kommunen.
Det er umiddelbart ikke Sønderborg Kommunes hensigt at nedtage eksisterende vindmøller i forbindelse
med nye projekter.

g
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• En række naboer har ytret ønske om at genåbne en
del af en tidligere markvej, der løber langs opstillingsområdet. Det anføres, at genåbningen af markvejen
kunne være med til at binde landsbyerne Mintebjerg
og Lebøl tættere sammen.
Sønderborg Kommune vil undersøge muligheden
nærmere i forbindelse med den ”grøn ordning”, se
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• Der gøres indsigelse imod arealudlæg til opstilling
af vindmøller på land, idet der ikke er udarbejdet en
overordnet temaplan for vindmøller i Sønderborg
Kommune. Opstillingen af to vindmøller ved Mintebjerg
kan vanskeliggøre eller udelukke opstillingen af flere
møller øst for Høruphav. Det anføres som problematisk, at området ved Mintebjerg maksimalt kan rumme
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to vindmøller og dermed ikke lever op til anbefalingen
om at opstille vindmøller i grupper af mindst tre eller
flere.
Det fremhæves, at en overordnet og mere langsigtet
planlægning kan medføre en mere optimal udnyttelse
af vindressourcen under mest mulig hensyntagen til
det omgivende miljø, herunder støj- og skyggekastgener for naboer.

Sønderborg Kommune har udpeget to konkrete områder til opstillingen af vindmøller i forbindelse med
udarbejdelsen af Kommuneplan 2009-2021. Begge
områder, der er beliggende ved Vester Sottrup og ved
Mintebjerg, er i denne sammenhæng umiddelbart vurderet som velegnede til opstilling af vindmøller.
Kommunen har udarbejdet et ”Debatoplæg om opstilling af vindmøller i Sønderborg Kommune”, der
vil danne grundlag for udarbejdelsen af en egentlig

Temaplan for vindmøller. Der er i debatoplægget udpeget et større område øst for Høruphav i en afstand af
ca. 1 kilometer fra nærværende opstillingsområde ved
Mintebjerg. Debatoplæggets arealudpegninger vil ikke
ændre på de konkrete udpegninger ved Mintebjerg og
Vester Sottrup.
• Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev vurderer, at en arkæologisk forundersøgelse af opstillingsområdet ikke er nødvendig, men at der, såfremt der
stødes på arkæologiske levn under anlægsarbejdet,
straks skal rettes henvendelse til museet.
Indgår i miljørapporten.
• Statens Luftfartsvæsen stiller vilkår om markering
af vindmøllerne med lavintensit fast rødt lys øverst
på generatorhuset (nacellen). Opførelsen af vindmøllerne må endvidere ikke påbegyndes, før Statens
Luftfartsvæsen har udstedt attest om, at hindringerne
ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens
sikkerhed.
Indgår i miljørapporten.

1.10 Endelig vedtagelse
Efter at offentligheden har haft mulighed for at kommentere indholdet af miljørapporten, suppleres denne
med en beskrivelse af, om projektet ændres som følge
af indsigelserne, og i givet fald på hvilke områder projektet ændres, samt en beskrivelse af begrundelserne
for ændringerne. På samme måde beskrives, hvorfor
eventuelle indsigelser ikke indarbejdes i projektet.
Det ikke-tekniske resumé med supplerende kommentarer som følge af eventuelle indkomne bemærkninger
samt bestemmelser om, hvordan den fremtidige overvågning af vindmøllerne skal foregå, samles i en rapport, der vil være offentlig tilgængelig indtil møllerne
nedtages og arealerne reetableres.
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2. Projektbeskrivelse
I det følgende beskrives projektforslaget nærmere og
der redegøres for de aktiviteter, der er forbundet med
anlægs- og driftsfasen samt med en senere nedtagning af vindmøllerne.

2.1 Vindmøllerne
Projektforslaget åbner mulighed for opstilling af to
Siemens SWT-2.3-93* vindmøller med 80 meter navhøjde og 93 meter rotordiameter, svarende til en totalhøjde på 126,5 meter. Se Tabel 2.1. Dermed råder
vindmøllerne over større rotordiameter end navhøjde
og har et harmoniforhold på ca. 1:1,16.
Produktionen ved 2 stk. SWT-2.3-93 (støjreduceret
med hhv. 4 og 5 dB(A)) er beregnet til ca. 12.500 MWh
(12,5 millioner kWh) årligt. Møllernes elproduktion vil
kunne dække ca. 3.530 husstandes årlige elforbrug,
der ligger på gennemsnitligt 3,54 MWh (3540 kWh) pr.
år [1]. Vindmøllerne vil i deres tekniske levetid på 20 år
producere ca. 250 MWh (250 millioner kWh).
Møllen er pitchreguleret, hvilket betyder, at de tre vingers stilling kan drejes, så møllen altid producerer
optimalt i forhold til den aktuelle vindretning. Rotoren
kører med variabelt omdrejningstal på 6-16 omdrejninger pr. minut afhængig af vindhastigheden. Tårnet er
et malet konisk ståltårn. Møllehuset (nacellen) indeholder blandt andet hovedleje, gearkasse, generator

og elektroniske styringer. Vindmøllens overflade skal
endvidere fremstå i en lys grå farve, der af hensyn til
lufttrafikkens sikkerhed ikke må være mørkere end
RAL 7035. Vingerne er overfladebehandlet, så de har
et glanstal på under 30, hvorved de fremstår med en
mat overflade. De to vindmøller opstilles på en lige linie med en fast indbyrdes afstand på ca. 235 meter.
De to vindmøller skal hver markeres med lavintensivt
fast rødt lys, der ikke er blinkende.

vindressource i en højde på 80 meter over terræn med
en referenceværdi, der er baseret på vindstatistikken
DK Danmark fra 2007.

Møllerne placeres i et terræn med en kotevariation på
cirka 5 meter i niveauet ca. 20-25 m.o.h. Det er dog
generelt vurderet, at variationer i totalhøjden på vindmøller på op til fem meter ikke kan iagttages fra det
omkringliggende landskab [2].

• Grafen over middel vindhastighed viser vindhastigheden ved forskellige vindretninger. Vindhastigheden
er størst ved vestlige vindretninger, mens den ved
vindretningerne VSV, SSV, S og SØ befinder sig på
niveau med referenceværdien.

2.2 Vindressourcer

• Energirosen viser vindens energiindhold i kWh/m²/
år. Det fremgår, at energiindholdet er størst ved vindretningen VSV efterfulgt af SSV og V. Det er her, der

I

Figur

2.1

sammenlignes

• Weibull-fordelingen viser den procentvise fordeling af
vindhastigheder, hvor Mintebjerg ligger over referenceværdien ved vindhastigheder under 7 m/s og under
referenceværdien ved vindhastigheder på 8 m/s og
derover.

opstillingsområdets

Tabel 2.1 Tabellen viser tekniske data for SWT-2.3-93 i støjreduceret drift. Derudover indeholder tabellen en oversigt over den mulige
variation, da møllemodellen ikke er endelig fastlagt på nuværende tidspunkt.

Mølletype Siemens SWT-2.3-93
Støjreduceret drift
(-4 og -5 dB(A))

Maksimal variation

Antal møller

2

2-3

Navhøjde (meter)

80

op til 90

* Siemens SWT-2.3-93 udgør en kommerciel møllemodel, der muliggør at basere beregninger og visualiseringer på de nyeste tilgængelige data, og herved sikre miljørapporten en så høj nøjagtighed
som mulig.

Rotordiameter (meter)

93

op til 95

Totalhøjde (meter)

126,5

op til 127

Omdrejninger pr. minut

6-16

max. 16

Valget af møllemodel er ikke endeligt fastlagt med denne miljørapport, da der kan dukke nye og bedre vindmøller op på markedet,
inden projektudviklingsfasen er overstået. Den tilhørende lokalplan
fastsætter betingelser for opstillingen af vindmøller, som sikrer, at
der ikke vil være afvigelser af betydning i forhold til vurderingerne i
denne redegørelse - uanset valg af mølletype.

Effekt pr. mølle (MW)

2,3

> 2,0

Samlet effekt (MW)

4,6

> 4,0

Årlig produktion (millioner kWh)

12,5

>10,0

Produktion/20 år (millioner kWh)

250

>200

Miljørapport med VVM og miljøvurdering
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er de største vindhastigheder. Vindens energiindhold
ved Mintebjerg ligger ved alle vindretninger under
referenceværdien.
• Grafen nederst til højre viser fordelingen af vindretninger opgjort i procent. Vindretningerne VSV og
SSV udgør en lidt større andel ved Mintebjerg end i
referencen.

Det kan på grundlag af Figur 2.1 konkluderes, at
Mintebjerg ikke ligger på den mest vindrige lokalitet i
Danmark, men at andelen af vindretningerne V, VSV
og SSV, der er de vindretninger, der har det største
energiindhold, ligger tæt på eller over referenceværdien. På denne baggrund er opstillingsområdet egnet til
at udnytte det høje energiindhold i vinden, der blæser
ind fra Hørup Hav og Flensborg Fjord.

Weibull fordeling
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Figur 2.1 Vinddataanalyse for vindmøller med en navhøjde på 80 meter ved Mintebjerg [3].
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2.3.1 Vejadgang
Transport til og fra vindmølleområdet vil ske fra
Skovbyvej via Lebølvej og den eksisterende markvej i
området, se Kort 2.1. Det skønnes, at der er behov for
at anlægge og forstærke ca. 1.200 meter nye og eksisterende op til 5,5 meter brede adgangsveje på det
sidste stykke frem mod opstillingspladserne.

Energi rose (kWh/m²/år)

11

2

2.3 Veje, arbejdsarealer, fundamenter

Nye veje anlægges med omkring 25 cm stabilgrus eller andet godkendt vejmateriale. Hvis der er blød bund
eller lignende, etableres foranstaltninger til sikring af
vejene. Der bliver ingen overskudsjord ved etablering
af veje med stabilgrus med mere, da de 10 øverste
centimeter jord, der skrabes af, jævnes ud med 5 meter på hver side af vejen for at opnå et jævnt fald fra
vej til mark. Vejene bliver anlagt permanent af hensyn
til den efterfølgende drift af vindmøllerne.
2.3.2 Arbejdsarealer
I tilknytning til hver mølle bliver der anlagt arbejds- og
vendearealer. Arealerne vil være befæstet og forventes i anlægsfasen at udgøre op til ca. 1.800 m², idet der
er behov for midlertidige lagerarealer af mølledele mv.
I driftsfasen forventes arbejdsarealet at kunne reduceres til et kvadratisk areal på ca. 20 x 45 meter, samlet
omkring 900 m². Arbejdsarealet skal anvendes af mobilkraner ved opstilling og service af vindmøllerne.
Arbejds- og vendearealerne vil anlægges efter samme
princip som adgangsvejene. Efter endt anlægsarbejde
vil belægningen på de midlertidige områder blive fjernet og områderne dækket med jord og tilsået som det
omgivende område.
2.3.3 Fundamenter
Vindmøllefundamentets størrelse er afhængig af vindmøllernes størrelse og de geotekniske forhold. I reglen
vil fundamenter til store vindmøller blive udført med
underkanten af fundamentet i ca. 3 meters dybde.
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Kort 2.1 Tilkørselsvej, arbejdsareal, målerhus, SCADA-bygning og nettilslutning.
* SCADA står for overvågning og dataindsamling (Supervisory
Control and Data Acquisition).

2.4 Aktiviteter i anlægsfasen
Anlægsfasen forventes at strække sig over 3-4 måneder inden vindmøllerne er opstillet, tilkoblet det lokale
elnet og er sat i drift. Arbejdet omfatter nedenstående
aktiviteter.
2.4.1 Veje, arealer og fundamenter
Etableringen af ca. 1.200 meter adgangsveje samt anlæggelsen af to vende-, arbejds- og lagerarealer skønnes at kræve ca. 200 lastvognslæs med stabilgrus.
Vindmøllernes fundamenter bliver etableret omkring
en måned før vindmøllerne bliver opstillet. Det bliver
antaget, at der til støbning af de to fundamenter skal
anvendes i alt ca. 120 læs beton og stålarmering.

Målerhus og
SCADA-bygning.
Arbejdsareal og
vingeoverslag.

Mulig overskudsjord fra lagerarealer og anlægsarbejder i øvrigt, vil så vidt muligt blive genanvendt på stedet. Eksisterer yderligere overskudsjord, vil jorden blive fragtet til et af kommunen anvist depot. Bortgravet
muldlag ved anlæg af veje, vende-, arbejds- og lagerarealer og fundamenter bliver fordelt på den omkringliggende landbrugsjord.
Fundamentets størrelse under jorden vil være ca. 20
x 20 meter med en tykkelse varierende fra 1 til 2 meter. Når møllen efter endt drift skal nedtages, vil kun
den del af fundamentet samt elkabler, der ligger indtil
1 meter under terræn blive fjernet. Derved undgås beskadigelse af dræn omkring fundamentet.
2.3.4 Nettilslutning
De nye vindmøller skal tilsluttes det eksisterende elnet.
I denne forbindelse etableres et målerhus, der rummer
en transformator for tilslutning til elnettet, på 15 m2 bag
hegnet nord for den nordvestlige vindmølle. Det lokale
netselskab er forpligtet til at nettilslutte vindmøllerne.
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Syd Energi etablerer kabelføringen frem til målerhuset og træffer de nødvendige aftaler med de berørte
lodsejere, herunder aftaler om økonomi, nedgravningsdybde, placering af kabler og tinglysning. Syd
Energi har oplyst at vindmøllerne skal tilsluttes 60/15
kV-stationen i Høruphav. Tilslutning fra vindmøller vil
ske direkte via nedgravede 10 kV-kabler, se Kort 2.1.

2.4.2 Transport, opstilling og indkørsel
I anlægsfasen vil trafikbelastningen primært forekomme ved transport af materialer med en lang række
forskellige lastbiler, herunder specialtransport på blokvogne med dele til fundamenter og vindmøller.

2.3.5 SCADA-bygning
Der skal ligeledes etableres en SCADA*-bygning på
15 m², der eksempelvis indeholder server og Power
Plant Controller, bag hegnet nord for den nordvestlige
vindmølle. Jf. Teknisk Forskrift 3.2.5 for vindkraftværker større end 11 kW.

Der vil ankomme ca. 20 større lastvogne eller specialtransporter med vindmølledele pr. mølle. En stor
kran vil arbejde i fire til fem dage pr. vindmølle med
opsætningen. Efter opsætningen forventes yderligere
omkring 2-3 uger til indkøring af vindmøllen i automatisk drift.
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Generelt stiller opstillingen af nye vindmøller store
krav til adgangsforholdene, idet vejene skal kunne
klare specialtransporter, der råder over en stor venderadius. Omkring vejkryds og skarpe sving på mindre
småveje i lokalområdet kan det derfor være nødvendigt at udvide vejens bredde.
Ved transporterne med store anlægsdele, møller og
kraner, vil politiet blive orienteret, så politiets krav om
skiltning og andre forholdsregler sikrer, at de store
lastbiler kan passere under hensyntagen til den øvrige
trafik på landevejene. Desuden vil den berørte vejmyndighed foreskrive specifikke transportruter.
2.4.3 Støj
I anlægsfasen vil støjen primært stamme fra lastbiltransporten. Anden støj kan stamme fra kraner og
støbning. Støjbelastningen for området skønnes at
være som for en mellemstor byggeplads.

2.5 Aktiviteter i driftsfasen
2.5.1 Driftsansvar
Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har ansvaret for driften, sikkerheden og at samtlige lovkrav,

Transport af vindmøllevinge
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herunder støj, bliver overholdt. Sønderborg Kommune
kan kræve, at der bliver udført en støjmåling, der viser
at grænseværdierne formuleret i vindmøllebekendtgørelsen overholdes.
2.5.2 Driftsaktiviteter
Almindeligvis vil der gennemføres to serviceeftersyn
pr. vindmølle om året. Ud over dette må der forventes
et begrænset antal ekstraordinære servicebesøg, da
dagligt tilsyn og kontrol generelt foregår via fjernovervågningssystemer. Serviceeftersynene vil foretages
i mindre varevogne og ikke være til gene for naboerne i området. En god service er vigtig for at vindmøllerne fungerer og udnytter vindressourcerne optimalt. Vindmøllernes eneste potentielt miljøbelastende
driftsmiddel er olie til smøring af lejer og gear.
Olien løber i lukkede systemer og oliespild under normal drift forekommer ikke. Ved olieskift suges olien op
i lukkede beholdere, så risikoen for oliespild er minimal. Skulle der ske oliespild, vil det forekomme inde i
selve møllen, hvor det kan samles op uden at skade
miljøet.

2.6 Retablering efter endt drift
Vindmøllerne i nærværende projektforslag har en forventet levealder på 20 år. Ved indstilling af driften er
ejeren af vindmøllen på afviklingstidspunktet forpligtiget til at nedtage møllerne og fjerne alle anlæg i et
omfang, der er beskrevet i lokalplanen. Vindmøller vil
blive nedtaget og adskilt med henblik på genanvendelse eller anvendes som reservedele. Der forskes i
at opnå en 100 % genanvendelse af vindmøller. Det
er i dag teknisk muligt at genanvende 80%. Det er dog
endnu ikke økonomisk muligt at genanvende kompositmaterialer fra vindmøllernes vinger og kabine, som
udgør ca. 20 % af affaldet. Det forventes dog, at der
findes en løsning, inden de nye møller bliver nedtaget.
Eventuelle olierester vil blive opsamlet og bragt til en
godkendt modtager af spildolie.

Til fjernelsen af vinger, nacelle og tårn vil der blive anvendt samme typer kraner, køretøjer og materiel, som
bliver benyttet i forbindelse med opstillingen.
Fundamenter bliver almindeligvis fjernet ved knusning, hvorved der forekommer mindre rystelser. Hvis
afstanden fra fundamentet til naboboliger gør det muligt at sprænge fundamentet uden risiko for problemer
for naboboligerne, bliver der lagt en sprængmåtte
over fundamentet for at forhindre, at skærverne bliver spredt over området. Med en afstand til nærmeste
naboer på over 500 meter, vurderes rystelserne ved
sprængning af fundamenterne ikke at være kritiske.
Betonen bliver knust og armering separeret. Beton og
armering bortskaffes til genanvendelse i henhold til
affaldsregulativerne.
Veje og vendepladser bliver opgravet og materialet
genanvendt.
Nedgravede kabler og øvrige installationer bliver afkoblet fra netforbindelser og henligger spændingsløse
eller bliver opgravet og bortskaffet hos godkendt modtager med genbrug for øje. Et pløjelag på minimum 30
centimeter i samme beskaffenhed og bonitet som det
omgivende jordlag afslutter retableringen af området,
der efter et par års drift vil fremstå som oprindeligt.
Den samlede demontering af vindmøllerne skønnes
at vare 4-6 måneder, hvor påvirkningen af det omgivende miljø vil have nogenlunde samme karakter som
i anlægsfasen.

2.7 Sikkerhedsforhold
2.7.1 Havari
Risiko for havari af vindmøller vurderes som minimal
for afprøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark
er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesordning, inden de opstilles. Typegodkendelsen skal
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blandt andet sikre overensstemmelse med gældende
krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel
sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.
Nye vindmøllemodeller har individuel pitch-regulering
af vingerne, hvilket væsentligt reducerer risikoen for
havari i kraftig vind i forhold til ældre modeller. Nye
modeller har også væsentlig bedre elektronisk overvågning, som gør det muligt at opdage uregelmæssigheder i driften i tide og efterfølgende foretage automatisk sikkerhedsstop.
Der er ikke registreret havarier med de nyere typer af vindmøller, som søges opstillet i dette projekt.
Men som følge af havarier med ældre mølletyper, har
Energistyrelsen pr. juni 2008 udsendt et nyt regelsæt
for typegodkendelser, som særligt omhandler skærpede krav til serviceeftersyn og indberetning heraf. [4]
På grundlag af de eksisterende erfaringer, servicekrav
og i henhold til afstanden til de nærmeste boliger og
offentlige veje, er de i nærværende projektforslag vurderet, at havari af vindmøller ikke udgør nogen risiko
af betydning.
2.7.2 Isnedfald
Om vinteren kan islag under særlige forhold sætte
sig på vingerne både under drift og når vingerne står
stille. Overisning forekommer hyppigst i kystområder, hvor lun fugtig luft fra havet afkøles over land.
Sikkerhedsfunktioner overvåger, at de meteorologiske
instrumenter fungerer korrekt, og vindmøllen stoppes,
hvis instrumenterne er overisede. Og tilbageblivende
is på vingerne vil normalt rystes af, når møllen drejes i
position, og falde lodret ned.
I projektforslaget er møllerne placeret mere end 500
meter fra nærmeste nabobeboelser, hvormed risikoen
for isnedfald ikke har en betydning for disse. I vejrsituationer med risiko for overisning burde der med skiltning gøres opmærksom på risiko for isnedfald inden
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for en afstand på 100 meter fra vindmøllerne.
2.7.3 Brand
Opstår der brand i vindmøller kan møllens dele, der
er produceret af glasfiber, begynde at brænde. Som
følge heraf kan store og lette dele af vindmøllen falde
brændende til jorden. [5]
På baggrund af de eksisterende erfaringer, servicekrav og i henhold til afstanden til de nærmeste boliger
og offentlige veje vurderes brand ikke at udgøre nogen
betydelig risiko.
2.7.4 Flytrafik
Vindmølleområdet ved Mintebjerg ligger ca. 10 kilometer fra Sønderborg Lufthavn og uden for flyvevejskortenes ind- og udflyvningszoner, se Kort 2.2. Vindmøller,
der har en totalhøjde på 100 meter eller derover, skal
forelægges Statens Luftfartsvæsen til godkendelse inden opførelse og skal som hovedregel afmærkes med
lavintensivt fast rødt lys (ikke blinkende) på minimum
10 candela, svarende til en 8,5 W pære.

l

Kort 2.2 Sønderborg Lufthavns ind- og udflyvningszoner.

Vindmøllerne skal på denne baggrund markeres
med et lavintensivt fast rødt lys, der opfylder specifikationerne anført i Bilag 1 til Bestemmelser om Civil
Luftfart, BL 3-10. Lysmarkeringen skal være aktiveret
hele døgnet.
Lysmarkeringen skal placeres øverst på generatorhuset (nacellen) og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et vandret
plan. Dette kan kun opnås ved opsætning af 2 lamper
på vindmøllen.
2.7.5 Elledninger
Vindmølleområdet bliver passeret af en 60 kV luftledning, der forløber nord for området i en afstand af ca.
1,9 kilometer. Desuden løber der et 60 kV jordkabel
ca. 1,8 kilometer vest for projektområdet, hvortil vindmøllerne skal tilsluttes. Det er vurderet, at ledningerne ikke vil medføre problemer for driften af møllerne,

idet begge ledninger befinder sig i en tilstrækkelig
afstand fra vindmølleområdet ved Mintebjerg. Der eksisterer ingen andre ledningsanlæg i nærheden af
projektområdet.
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3. Natur og miljø
Det følgende kapitel har til hensigt at beskrive vindmøllernes påvirkning af flora og fauna, luft, grundvand,
geologi samt ressourceforbrug.

3.1 Naturbeskyttelse
Opstillingsområdet udgøres af et åbent landbrugsområde med nogen læhegn og bevoksninger af løvtræer
og buske. Landbrugsjorden benyttes hovedsageligt til
vinterkornsædskifte, da jorden består af lerjord og derfor egner sig til denne drift. Der eksisterer tre vandhuller nær opstillingsområdet. Det ene er omgroet med pil
og derfor helt skygget og udgør et drikkested for hjorte
og andre dyr i området. De to andre udgøres af åbne
og ca. 1-2 meter dybe vandhuller, der råder over stejle
skrænter. Samtlige tre vandhuller er omfattet af §3 i
Naturbeskyttelsesloven, se Kort 3.1.

Opstillingsområdet er beliggende ca. 6 kilometer fra
habitatområde nr. H173 Flensborg Fjord, Bredgrund
og farvandet omkring Als, se Kort 3.1 (udpegningsgrundlag: troldand, bjergand, hvinand og toppet
skallesluger) samt fuglebeskyttelsesområde nr. 64
Flensborg Fjord og Nybøl Nor (udpegningsgrundlag:
sandbanker, rev og marsvin). Derudover ligger habitatområde nr. H200 Augustenborg Skov ca. 7 kilometer nordvest for opstillingsområdet (udpegningsgrundlag: bøg på muld, ege-blandskov, elle- og askeskov
samt næringsrig sø). [6]

Hovedparten af arterne, der indgår i udpegningsgrundlaget er direkte knyttet til fjordens vandflader,
strandenge, rørskove mv. Det vurderes derfor som
usandsynligt, at projektforslaget vil påvirke bestanden
af disse arter negativt. Med Hørup Hav, beliggende ca.
1,5 kilometer fra opstillingsområdet, kan det ikke udelukkes, at enkelte fuglearter benytter opstillingsområdet som raste- og fourageringsområder. Da opstillingsområdet dog ikke er beliggende inden for deciderede
trækruter mv., vurderes påvirkningen som lille.

Selve opstillingsområdet er beliggende uden for
Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer,
herunder eksempelvis sø- og åbeskyttelselinjer samt
kirkebyggelinjer.
3.1.1 Internationale beskyttelsesinteresser
Intentionen bag udpegningen af internationale habitatog fuglebeskyttelsesområder, Natura 2000-områder,
udgøres af, at medlemslandende skal opretholde en
gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der
ligger til grund for udpegningen af områderne. Heraf
følger, at samtlige aktiviteter, der har en negativ indvirkning på arter og naturtyper, som er udpeget, ikke
kan tillades.
Udtrykket gunstig bevaringsstatus indebærer for habitater typisk, at områderne, hvori der eksisterer en beskyttet naturtype skal være stabilt eller stigende, mens
der for beskyttede arter gælder, at såvel bestandene
som levestederne skal være stabile eller stigende.
Kort 3.1 Oversigt over internationale beskyttelsesområder og §3-beskyttet natur.
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Det er på denne baggrund vurderet, at opstillingen af 2
vindmøller ved Mintebjerg ikke vil have en negativ indflydelse på habitat- og fuglebeskyttelsesområdernes
dyrearter, biotoper og vegetationstyper.
3.1.2 Habitatarter
Ifølge Habitatdirektivets bilag IV skal det vurderes,
hvorvidt et projekt vil have en negativ indvirkning på
en række truede dyr, ligeledes uden for et egentligt
udpeget habitatområde. Listen omfatter en lang række
dyr og planter, hvoraf kun nogle få kan tænkes at forekomme i og nær opstillingsområdet ved Mintebjerg.
Bilag IV-arterne, der er beskyttet af habitatdirektivet,
udgøres eksempelvis af enkelte flagermusarter, insektarter, paddearter, birkemus og odder.
På grundlag af flagermusenes levesteder og nationale registreringer udgøres de mest sandsynlige arter,
der kunne forekomme inden for opstillingsområdet,
af vandflagermus og brunflagermus, der foretrækker
hule træer som rastested samt langøret flagermus,
sydflagermus og dværgflagermus, som foretrækker
uforstyrrede husrum som rastepladser. [7] Der er ikke
foretaget en egentlig registrering af flagermus inden
for eller i nærheden af opstillingsområdet, idet området
omkring vindmøllerne ikke vurderes som klassisk levested for flagermus. Flagermus har brug for et dagsopholdssted, der enten udgøres af hule træer, kældre
eller lofter i uforstyrrede huse, afhængigt af hvad de
forskellige arter foretrækker. Derudover skal der være
mulighed for fødesøgning af især insekter, som typisk
forekommer ved søer, vandløb og skovområder.
Det er på denne baggrund ikke fundet nødvendigt
at undersøge området specifikt for forekomsten af
flagermus.
Generelt vil der for flagermus eksistere en vis risiko
for kollision med vindmøllers rotorblade. Alt tyder
dog på, at risikoen mindskes med møllestørrelsen,
idet flagermusene fortrinsvis jager i lav højde under
møllevingerne. [8] Risikoen vurderes alment mindre
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i åbne områder, idet flagermus foretrækker at flyve
langs ledelinjer i landskabet, herunder skovbryn, læhegn mv. Forskellige studier inden for emnet har vist,
at skovnære vindmøller påvirker flagermusene i stor
udstrækning.
En canadisk undersøgelse viser desuden, at hvis flagermus søger føde i nærheden af vindmøller og kommer for tæt på rotorbladene, vil de blive suget op på
grund af det undertryk, der opstår omkring vingerne.
Trykket falder pludseligt i flagermusens lunger, hvorved lungerne kollapser og flagermusen dør af de indre
blødninger. [9]
Inden for seneste NOVANA besigtigelse i 2009, gennemført af Miljøcenter Ribe, er der ikke fundet nogen
paddearter, der er opført på bilag IV til Habitatdirektivet
i de tre mindre vandhuller nær opstillingsområdet.
Grundet vandhullernes skyggede bredder, stejle
skrænter og deres næringsindhold, vurderes de ikke
at tiltrække paddearter som yngle- eller opholdssted.
Samtidig er vandhullerne beliggende på dyrket mark,
der vil give forstyrrelser i nærheden, som hæmmer
tilstedeværelsen af paddearter. I reglen kræver paddearter lysåbne, vegetationsrige, rene vandhuller og
uberørte områder omkring vandhullerne til overvintringen. Da vindmøllerne opstilles på eksisterende og dyrket landbrugsjord er det samlet set vurderet, at paddearter ikke bliver berørt af opstillingen af 2 vindmøller
ved Mintebejrg.

habitater, men menes at foretrække lysåben, ældre
skov med rig bundvegetation, kratbevoksede moser,
enge og dyrkede marker. Den forekommer oftest i tilknytning til §3-beskyttede arealer. [7] og [10]
Da opstillingsområdet udgøres af dyrket landbrugsjord, antages det som værende usandsynligt at birkemusen forekommer inden for området. Opstillingen af
vindmøller tæt på birkemusens levesteder vurderes
endvidere ikke at få konsekvenser for selve bestanden af birkemus. Under selve anlægsfasen vil der
indtræde en vis forstyrrelseseffekt, men i driftsfasen,
hvor der ikke eksisterer megen aktivitet omkring vindmøllerne i sammenligning med den almindelige markdrift, vil eventuelle bestande af birkemus ikke fortyrres
af vindmøllerne. Det er på denne baggrund vurderet,
at opstillingen af 2 vindmøller kun vil have en begrænset indvirkning på forekomsten af birkemus ved
Mintebjerg.
Det vurderes som usandsynligt, at der inden for opstillingsområdet forekommer insekter, der er opført på bilag IV til Habitatdirektivet. Insekter stiller særlige krav
til habitaten, og kendskabet til udbredelsen af disse
insekter er centreret på Sjælland, Bornholm, Lolland
og enkelte i Østjylland. [7]

Bilag IV-arterne direkte knyttet til vandløb, herunder
odder, snæbel og tykskallet malermusling, vurderes
ikke at blive berørt af opstillingen af 2 vindmøller ved
Mintebjerg. [7]
Birkemusen, der ligeledes er omfattet af bilag IV til
Habitatdirektivet, er endnu ikke observeret på Als
i større antal. Men det kan ikke udelukkes, at der
forekommer birkemus inden for opstillingsområdet.
Generelt set forekommer birkemusen i forskellige
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Opstillingsområdet udgøres af landbrugsjord i omdrift.
Der eksisterer derfor ikke særligt beskyttelseskrævende planter i og omkring opstillingsområdet. Det
vurderes at opstillingen af 2 vindmøller, hverken i anlægs- eller driftsfasen, vil få nogen betydning for særlig beskyttet flora.
Samlet set eksisterer der en vis usikkerhed omkring tilstedeværelsen af specifikke arter, der er oplistet på bilag IV til Habitatdirektivet, inden for opstillingsområdet.
På grundlag af en analyse af de specifikke dyre- og
plantearters foretrukne levesteder, er det sammenfattende dog vurderet, at opstillingen af 2 vindmøller ved
Mintebjerg ikke vil have en negativ indflydelse på arter
oplistet på bilag IV til Habitatdirektivet.
3.1.3 Nationale beskyttelsesinteresser
I nærheden af opstillingsområdet eksisterer en række
vandhuller, der er registreret som beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelseslovens §3. Inden for disse
områder må der som udgangspunkt ikke foretages
indgreb, der kan ændre områdernes tilstand. Nord for
opstillingsområdet, i en afstand af ca. 800 meter, er et
sø- og moseområde beliggende, der er §3-beskyttet
og har tilløb til Vibæk. Vibæk forløber nord og øst for
opstillingsområdet i en afstand på ca. 1,3 kilometer.
Vibæk er i vandplanen for området vurderet til at være
i en moderat til ringe tilstand. Vibæk er ikke synlig fra
opstillingsområdet og det vurderes at arter tilknyttet
vandløbet ikke påvirkes af opstillingen af 2 vindmøller
ved Mintebjerg.

Samlet set vurderes opstillingen af 2 vindmøller ved
Mintebjerg ikke at have nogen negativ indvirkning på
Vibæk, Hørup Hav eller sø- og moseområdet nord for
opstillingsområdet. I anlægsfasen kan der optræde en
mindre forstyrrelseseffekt af de biologiske korridorer i
området.
3.1.4 Vindmøllers påvirkning af fugle
Det er i en lang række studier vurderet, hvordan vindmøller påvirker fugle. Hovedproblemerne kan generelt
inddeles i følgende tre kategorier:
• Fortrængning, hvor fugle opgiver udnyttelsens af ellers egnede yngle-, raste- eller fourageringsområder
som følge af vindmøllerne placeret i eller nær området.
• Direkte kollision, hvor fuglene kolliderer med vindmøllernes rotor eller tårn og dør eller såres som følge
heraf.
• Barrierevirkning, hvor fuglene opfatter en række
vindmøller som en barriere, de enten viger udenom
(med deraf følgende øget energiforbrug) eller helt undlader at krydse (med potentielt tab af egnede områder
til følge).

Lige nord for Vibæks udløb til Hørup Hav ligger Vibæk
Mølle, der har en kulturhistorisk værdi og nyder stor
interesse fra lokalbefolkningen. Området omkring
Vibæk er udpeget som område med naturinteresse
og der eksisterer ligeledes en biologisk korridor som
følger bækken.
Hørup Hav er i vandplanen for området vurderet til at
være i en ringe økologisk tilstand.
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I anlægsfasen vil ynglende fugle inden for en ikke nærmere defineret radius omkring byggefeltet givetvis blive skræmt bort. Derfor bør anlægsfasen i videst muligt
omfang ligge udenfor de jordrugende fugles ynglesæson, der strækker sig fra 1. april til 15. juni. Fuglene vil
dog med stor sandsynlighed vende tilbage igen efter
opstillingen af vindmøllerne og hurtigt vænne sig til de
nye omgivelser.
Vindmøllernes påvirkning af fugle i driftsfasen er behandlet i en lang række inden- og udenlandske studier. Generelt kan det konstateres, at konflikter mellem
fugle og vindmøller varierer på grundlag af vindmølleparkens størrelse, placeringsretning og opstillingsområdets fugleliv.
I enkelte studier konkluderes risikoen for kollision som værende meget begrænset. Danmarks
Miljøundersøgelser (DMU) har i en opsamlingsrapport
fra 1995 således vurderet, at kollisionsriskoen er minimal, specielt i forhold til andre tekniske anlæg som
højspændingsledninger, radiomaster mv. [11]. Andre
europæiske studier giver bud på 1-50 kollisioner/
vindmølle/år, hvor alt tyder på at kollisionsrisikoen er
afhængig af antallet af vindmøller i parken og beliggenheden inden for områder med en stor fugletæthed
[12]. Især måger, rovfugle og til dels ænder og gæs er
mest udsatte for kollision [13].
Den største gene for fuglelivet vil være den forstyrrende effekt fra vindmøllerne [11]. For visse gæs er
der registreret en forstyrrelsesradius på op til 800 meter, men dette er vurderet på mindre møller i større
vindmølleparker [14]. Det er i studier fundet, at forstyrrelseseffekten er meget artsspecifik, hvor især viben
og visse gæs er mest følsomme for forstyrrelsen fra
vindmøller [13] og [15]. Det er ligeledes blevet observeret, at enkelte arter kun langsomt vænner sig til
nye vindmøller, men vender tilbage efter en række år.
Dette antyder, at der tidsmæssigt kan være mulighed
for ændringer i arters følsomhed over for forstyrrelsen
fra vindmøller inden for et givent område [15].
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Adskillige fuglearter bekymrer sig ikke i større udstrækning om vindmøller, mens andre, herunder gæs
og ænder, i hovedsagen blot flyver uden om mølleområdet og eventuelt mister et fourageringsområde,
idet de holder en passende afstand til møllerne. Der
er tegn på at fuglene i deres trækrute ændrer på den
horisontale retning i stedet for den vertikale. Samtidig
foreligger endnu ingen studier, der viser, at totalhøjden
har en effekt på fuglene [11] og [13]. Det har vist sig at
især spurvefugle kommer tættere på de store møller
end på de mindre møller [13].
De anbefalinger, der eksisterer til placeringen af vindmøller i forhold til at mindske påvirkningen af fugle udgøres af:
• Undgå internationalt vigtige fuglelokaliteter og fugletætte områder.
• Undgå væsentlige migrationsruter og sørg for at placere vindmøllerne parallelt med trækruten.
• Undgå at samle for mange tekniske anlæg i et større
område, der vil virke som en større sammenhængende barriere i et vigtigt område.

Kort 3.2 Oversigt over observerede fugle nær Mintebjerg, Vibæk og Vibæk Vandmølle. (DOF-basen). [16]
Mintebjerg: Fiskeørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Bramgås, Gravand, Hjejle, Havørn, Rød Glente, Skarv, Grågås, Knopsvane.
Vibæk: Troldand, Hvinand, Toppet Skallesluger, Hvepsevåge, Rørhøg, Isfugl, Trane, Alm. Ryle, Blå Kærhøg, Bramgås, Havterne, Dværgmåge,
Ederfugl, Fiskeørn, Gravand, Skeand, Strandhjejle, Havørn, Lille koppersneppe, Mørkbuget knortegås, Rød Glente, Rødrygget Tornskade,
Sortterne, Vandrefalk, Spidsand, Hjejle, Splitterne, Stor Skallesluger, Skarv, Rødben, Pibeand, Krikand, Grågås.
Vibæk Vandmølle: Toppet Skallesluger, Fjordterne, Gravand, Blishøne, Blå Kærhøg, Bramgås, Fiskeørn, Hjejle, Skarv, Grågås, Knopsvane.
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3.1.5 Opstillingsområdets fugleliv
I DOF-basen over tilstedeværelsen af fugle, er der registreringer på tre lokaliteter inden for 0,5-2 kilometers
afstand fra opstillingsområdet. I Mintebjerg er der registreret 11 arter, ved Vibæk er der registreret 34 arter og ved Vibæk Vandmølle er der registreret 11 arter
[16]. Se Kort 3.2. Fuglene er alle, inden for forskellige
kategorier, opført på den ’røde liste’ over truede fuglearter. Fra NT (næsten truet),VU (sårbar), CR (kritisk
truet) og RE (forsvundet).
Selve opstillingsområdet vurderes ikke at udgøre et
vigtigt levested eller raste- og fourageringsområde
for følsomme fuglearter, herunder gæs, vandfugle og
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vadefugle. Der vil højst sandsynligt forekomme spurve, sangfugle mv., der almindeligvis holder til på landbrugsjord og i de nære levende hegn. Det kan dog ikke
udelukkes, at opstillingsområdet af og til fungerer som
raste- og fourageringsområde for sangsvane i træk- og
overvintringsperioden. Disse arter kan i denne periode
træffes overalt på dyrkede arealer, hvor de fouragerer
på raps, græs eller vintersæd.
Ved besigtigelse af områdets vandhuller i oktober
2010, blev der observeret en del ænder i de nærliggende vandhuller. Der er dog ikke registreret nogen
naturligt ynglende ænder i vandhullerne.
Der kan forventes en mindre fortrængning af fugle i
selve anlægsfasen, men det er vuderet, at langt de
fleste arter ikke vil blive påvirket af vindmøllerne under
driftsfasen. Det samme kan forventes at være tilfældet
for ænderne i tilknytning til vandhullerne. De vil blive
påvirket i anlægsfasen, men derefter må det forventes, at de vil affinde sig med de nye omgivelser.
Der forventes ikke, at der forekommer decideret fugletræk hen over opstillingsområdet, idet det omkringliggende landskab udgøres af åbent landbrugsland, hvor
der ikke er placeret andre tekniske anlæg. Det vurderes derfor, at placeringen af vindmøller har taget højde
for litteraturens anbefalinger for at undgå væsentlige
gener for fuglene.
Der er ikke foretaget systematiske optællinger af hverken yngle- eller trækfugle, da det er vurderet, at opstillingen af 2 vindmøller ikke vil have en væsentlig
indflydelse på områdets fugleliv. Opstillingsområdet er
præget af intensiv markdrift uden direkte kystnærhed,
uden for egentlige trækruter og uden større indflydelse
på fuglearter, der er tilknyttet Hørup Hav og Flensborg
Fjord.

relativ åbent, men afsides liggende, landbrugsområde
indeholdende mindre §3-beskyttede områder i form
af vandhuller. Markerne er traditionelt dyrket og bliver
jævnligt behandlet maskinelt, gødsket og sprøjtet. Dyr
i nærområdet vil fortrinsvis findes i skel og hegn og
inden for de §3-beskyttede områder. Der lever med
sikkerhed en bestand af rådyr i området. Derudover
er det sandsynligt, at der ligeledes vil forekomme ræv,
agerhøns og hare i de levende hegn og på markerne.
Der er ikke kendskab til andre arter, der er beskyttede.

Ved hjælp af ovenstående værdier kan projektets indvirkning på emissionen af luftforurenende stoffer beregnes for en tidshorisont på 20 år, der udgør vindmøllers tekniske levetid. Samlet reducerer projektet med
2 stk. SWT-2.3-93 emissionen af kuldioxid med ca.
9.492 tons pr. år og 189.848 tons over vindmøllernes
tekniske levetid. Ydermere reducerer det emissionen
af svovldioxid med ca. 3,12 tons pr. år og 62 tons over
møllernes tekniske levetid, mens reduktionen af emissionen af kvælstofoxider vil blive på ca. 11,62 tons pr.
år og 232 tons over møllernes levetid.

Større pattedyr, der færdes i og omkring opstillingsområdet, må ligeledes formodes at blive skræmt væk
i anlægsfasen. Er den overstået, vil dyrene dog med
stor sandsynlighed returnere i fuldt omfang efter en
kortere tilvænningsperiode. Pattedyrene i området vil
ikke blive påvirket af møllerne under driften. Det er
sandsynligt, at dyrene hurtigt vænner sig til installationerne og herefter frit vil færdes i området som hidtil.

Ved udgangen af 2010 var der opstillet ca. 5.000 vindmøller i Danmark med en samlet effekt på næsten
3.800 MW. I et normalt vindår kan disse vindmøller
dække cirka 20 % af elforbruget i Danmark, svarende
til ca. 7 milliarder kWh. Denne energiproduktion fra
vindmøller bidrager til den årlige reduktion af CO2 med
ca. 5,5 millioner tons.

3.2 Miljøbeskyttelse

Den del af Danmarks CO2-udledning, der skyldes elproduktion, udgjorde i 2009, ifølge Energistyrelsens
statistik 18,1 millioner tons. Uden vindkraften havde
udledningen altså været 30% højere. [18]

3.2.1 Luftforurening
I Danmark blev ca. 71 % af elektricitetsproduktionen
genereret på grundlag af fra fossile brændsler i 2009,
mens resten stammede fra vedvarende energianlæg,
herunder vindmøller (ca. 20 %) og biomassebrændsler (ca. 9 %). På den baggrund kan den gennemsnitlige emission fra energiproduktionen baseret på el- og
kraftvarmeværker (ca. 80 %) beregnes til 760 g CO2,
0,25 g SO2 og 0,93 g NOX pr. produceret kWh. [17]
En større vindmøllekapacitet vil medvirke til yderligere
at fortrænge fossile brændsler fra konventionelle kraftværker, og dermed bidrage til at Danmark kan opfylde
sin forpligtigelse i forhold til reduktion af emissionen
af drivhusgasser, den såkaldte Kyoto-aftale. I projektet
ved Mintebjerg opstilles 2 nye vindmøller med en produktion på ca. 12,49 millioner kWh om året.

3.1.6 Opstillingsområdets dyreliv
Projektforslagets vindmøller skal placeres i et stort og
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3.2.2 Geologi og grundvandsinteresser
Opstillingsområdet udgøres af landbrugsjord i omdrift.
Jordbundstypen varierer mellem sandblandet lerjord
og lerjord. Undergrunden består hovedsagelig af ler,
og lokalt er der lag af sand i forskellige dybder. Der
er ingen boringer lige i projektområdet, men oplysningerne bygger på boringer ved private boliger rundt om
projektområdet fra 1960erne. Boringerne går fra 24 til
90 meters dybde. [19]
Vindmøllerne bliver opstillet i et område med særlige
drikkevandsinteresser, dog lige på grænsen til indvindingsopland til et alment vandværk. Området ligger uden for nitratfølsomt område [20] Der er derfor
ikke særlige planmæssige hensyn at tage i forhold til
grundvandsbeskyttelsen, og opstilling af møllerne vurderes ikke at have indvirkning på nitratudvaskningen i
området, da markdriften ikke ændres heraf.
Det vurderes, at områdets sårbarhed over for oliespild
fra maskiner i forbindelse med anlægsarbejder eller
vedligeholdelsesarbejder er lav. I anlægsfasen er risikoen for udslip af olie eller diesel fra arbejdsmaskiner
og kraner meget lille. Risikoen for nedtrængning af
olieholdige produkter til grundvandet anses for minimal, og der kan ved eventuelt udslip hurtigt etableres
afværgeforanstaltninger i form af eksempelvis afgravning af de øverste jordlag.
I driftsfasen vurderes risikoen for grundvands- og jordforurening som følge af lækager fra møllernes gear,
smøresystemer, hydrauliksystemer mv. at være ubetydelig. Afhængig af gearkassen rummer de nye mølletyper typisk 280-360 liter olie. Olieudslip af gearolie
fra nyere møller sker meget sjældent. Overskudsfedt
i hovedlejer såvel som overskudsvæsker i hydraulik,
5-10 liter, opsamles i bakker.
Skulle uheldet være ude, vil kun en meget lille del nå
jorden, idet hovedparten afsættes på møllens hat og
tårn.
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Syv vindmøller ved Pøl på Sydals

Samlet set vurderes der at være minimal risiko for
forurening af jord og grundvand som følge af aktiviteter i forbindelse med anlægsfasen, drifts- og
nedtagningsfasen.
3.2.3 Ressourcer og affald
En moderne stor vindmølle vil i løbet af 4-6 måneder
producere en energimængde, der svarer til den energimængde, der er brugt til dens produktion, opførelse,
vedligeholdelse og nedtagning. Med en forventet levetid på ca. 20 år betyder det, at en mølle samlet vil
producere ca. 35 gange mere energi, end der er brugt
til produktionen. Af materialer indgår først og fremmest
glasfiber til vingerne, stål til nav og tårn, og beton, armeringsjern, sand og grus til fundamentet. Glasfiberen
brugt i vingerne kan genanvendes. [21]
Efter at vindmøllerne er sat op og er i drift vil alt materiale, som ikke er nødvendig for møllens drift, blive
fjernet fra byggepladsen. Alt affald fra byggeprocessen vil ligeledes blive fjernet og bortskaffet efter gældende regler, og området omkring møllerne vil blive
reetableret. Når vindmøllerne er sat ud af drift, vil de
nedtages og størsteparten af de anvendte materialer
kan adskilles og genanvendes. Fundamentet fjernes til
mindst en meter under terræn, så planteavl eventuelt
vil kunne genoptages.

Produktion af vindmøllestrøm vil ligeledes mindske
produktionen af slagger og aske, som ellers ville have
forekommet ved fremstilling af el på konventionelle
kraftværker. På baggrund af fordelingen af produktionen af elektricitet på forskellige brændsler og vedvarende energikilder, kan det beregnes, at produktionen
af slagger og flyveaske vil blive reduceret med ca.
31,5 g pr. produceret kWh vindmøllestrøm. [17] Samlet
sparer projektforslaget således en produktion af slagger og flyveaske på ca. 393 tons pr. år eller 7.875 tons
i vindmøllernes tekniske levetid på 20 år. Derudover
kan vindmøllerne bidrage til at spare ca. 500.000 liter
ferskvand i deres tekniske levetid.
3.2.4 Rekreative og andre miljømæssige forhold
Området anvendes hovedsageligt til planteavl, og der
foregår ligeledes en anvendelse af området til jagt i
tilknytning til de nærliggende vandhuller og læhegn.
Det vurderes, at projektforslaget ikke i væsentlig grad
forringer jagten i området. Derudover er der almindelig
færdsel og ophold af naboer i området.
Vindmøllerne bliver opstillet på et pladefundament.
Skulle nærmere undersøgelser vise, at fundering er
nødvendig, kan dette ske ved nedramning af spuns
eller pæle. Der er ingen bygninger i nærområdet, der
eventuelt ville kunne tage skade af de rystelser, der vil
opstå i den forbindelse.
3.2.5 Samlet vurdering
Der eksisterer ingen indikationer på, at opstillingsområdet benyttes som fouragerings-/rasteområde eller
trækkorridor af Natura 2000-arter. Projektforslaget
forventes derudover ikke at berøre levesteder eller spredningsmuligheder for arter, der er oplistet
i Bilag IV til Habitatdirektivet eller er omfattet af
Naturbeskyttelseslovens §3. På denne baggrund
er det vurderet, at opstillingen af 2 vindmøller ved
Mintebjerg ikke tilsidesætter de hensyn, der skal tages
i henhold til beskyttelsen af flora og fauna.
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4. Påvirkning af landskabet
Det følgende kapitel har til hensigt at beskrive vindmøllernes påvirkning af landskabet, herunder bliver
det omkringliggende landskab beskrevet og visualiseringerne gengivet.

4.1 Landskabet
Landskabet omkring Mintebjerg er afgrænset af Hørup
Hav mod syd, den forholdsvis flade, skrånende moræne omkring Skovby mod sydøst, det kuperede dødislandskab mod nord og byen Høruphav mod vest.
Landskabskarakterområdet er især præget af den
storbakkede og skrånende landskabsflade, hvor der

fra kystskråningen og bakketoppene er store udsigter
over kystlandskabet, Kegnæs, Høruphav og landsdelen Angeln på den tyske side af Flensborg Fjord.
Landskabselementerne består af et skovløst landbrugsland med mange levende hegn og flere lokalbyer, mindre bebyggelser og enkeltliggende gårde. De
forholdsvist store marker på det storbølgede terræn
bevirker, at landskabet på trods af de mange levende
hegn opleves som relativt åbent. [22]

Den mindre bebyggelse Lebøl samt lokalbyerne
Lysabild og Tandslet ligger med en kote på ca. 35
m.o.h. mærkbar højere i terrænet end opstillingsområdet, der er beliggende i en kote 20-25 m.o.h.

På kystskråningen ned mod Hørup Hav ligger gårdene
mere skjult i terrænet, og kystskråningen virker derfor
mindre beboet, privat og uforstyrret. Dette område udgør et delområde for sig selv, grundet de vide udsigter
over vand og land. [22]

I Forslag til Kommuneplan 2009-2021 er området vurderet som særligt karakteristisk og på denne baggrund
udpeget som værdifuldt kystlandskab. Vibæk Mølle,
der udgør en af Sønderborg Kommunes turistattraktioner, er beliggende i en smeltevandskløft inden for
dette område. Området nord for de mindre bebyggelser Lebøl og Mintebjerg er i Forslag til Kommuneplan
2009-2021 udpeget som uforstyrret landskab [23].
Opstillingsområdet er beliggende midt imellem de to
landskabsudpegninger, der følger kyststrækningen
parallelt med hinanden i en afstand på ca. 1 kilometer,
se Kort 4.1. Overordnet set berøres opstillingsområdet
af ingen natur-, landskabs- og kulturhistoriske udpegninger, der er formuleret i Forslag til Kommuneplan
2009-2021 for Sønderborg Kommune.
Kort 4.1 Oversigt over landskabstypologierne i og omkring opstillingsområdet. [23]
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4.3 Arealanvendelse
4.3.1 Bevoksning og dyrkningsform
Området er skovløst, men der er en del levende hegn i
hele området, der omkranser de forholdsvis store marker. Jordbrugsdriften er fortrinsvis intensiv. Området er
oprindeligt landbrugsland, og landbrugets generelle
strukturudvikling har resulteret i nedlæggelse af levende hegn, sammenlægning af marker og fjernelse
af især områdets tidligere mange små vandhuller.
Landskabet fremstår dog stadig som hegnsrigt. [22]

View fra Mintebjerg mod Kegnæs og Broagerland

4.2 Geologi og terrænformer
Området omkring Mintebjerg udgøres af en moræneflade skabt under sidste istid, hvor isen har efterladt
terrænet som en storbakket moræne, der hælder mod
syd ned mod Hørup Hav. Terrænet er storbakket med
toppunkter på 39-42 m.o.h. i området ved Tandshede,
Lebøl, Vibøge og Lysabild. Lidt højere, i det tilgrænsende dødislandskab mod nord, ligger mere markante
højdepunkter 51 m.o.h. mellem Kirke Hørup og Mjang
mod nordvest og 60 hhv. 67 m.o.h. ved Lille Mommark
og Tandsholm mod nordøst. Fra disse bakketoppe falder terrænet ud mod kysten i syd. [22]
På kystskråningen mod Hørup Hav skærer to erosionskløfter med stejle skrænter sig i bakkerne. Mellem de
to erosionskløfter er kystskrænten ret stejl og skrænthøjden går op til 18 meter. Vibækken og Humbækken
har ligeledes gravet sig ned i morænefladen. Mod nord
stiger terrænet op mod det tilgrænsende dødislandskab, hvor relieffet er meget mere uroligt kuperet. [22]
Jordbunden består hovedsageligt af moræneler med
små enkelte partier af smeltevandssand ved Vibøge,
syd for Sarup og ved Neder Lysabild. I erosionsdalene
på kystskråningen og i enkelte lavninger i terrænet er
der ferskvandsaflejringer. [22]
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4.3.2 Naturområder
Det beskyttede vandløb Vibæk løber fra Over Tandslet
til Hørup Hav, øst for mølleplaceringen ved Mintebjerg.
Vandløbet Humbæk løber øst for mølleplaceringen ud
mod Lillebælt. Ned over kystskråningen langs Hørup
Hav løber adskillige mindre bække. I erosionsdalene
mod Hørup Hav findes mindre områder med §3-beskyttet mose, eng og strandeng langs vandløbene. På
arealet til etablering af vindmøller samt andre steder i
landskabet er der udpeget flere mindre §3-beskyttede
vandhuller. Ellers er der så godt som ingen naturarealer eller skove i området.
4.3.3 Bebyggelse
Lokalbyerne udgør den dominerende bebyggelsesform i området, og de gamle bebyggelsesmønstre er
stort set bevaret. Den aflange landsby Over- og Neder
Tandslet er områdets største, og dernæst følger den
ligeledes aflange lokalby Lysabild. Der er desuden
adskillige mindre bebyggelser i området: fra vest
Mintebjerg, Lebøl, Vibøge, Fjelby og Sarup. Lebøl og
Lysabild ligger markant hen over hver sin bakketop,
mens Tandslet ligger oppe på en banke, hvorfra der er
jævnt fald mod øst og syd. Mod nordvest rejser dødislandskabet sig bag landsbyen.

Der er højspændingsledninger i 1,8-1,9 kilometers afstand mod nord og mod vest for det planlagte
vindmølleområde.
4.3.5 Eksisterende vindmøller
I ”Debatoplæg om opstilling af vindmøller i Sønderborg
Kommune” fra 2011 er der udpeget et potentielt vindmølleområde øst for Høruphav, Område I - Høruphav.
Dette nye område er med en afstand på ca. 1 kilometer beliggende inden for en afstand af 28 gange totalhøjden af nærværende mølleprojekt.
Bliver området optaget i kommunens endelige
”Temaplan for vindmøller”, skal der, inden der kan
opstilles vindmøller inden for Område I, foretages en
vurdering af, om sammenspillet mellem de to områder
vurderes som ubetænkeligt. Er dette ikke tilfældet, kan
der ikke opstilles vindmøller inden for Område I.
Der er opstillet vindmøller på Kegnæs og ved Skovby.
Se Kort 4.2. De 3 områder udgøres af [24]:
• 3 vindmøller ved Sønderby på Kegnæs (Kegnæs
Ende), ca. 6 kilometer mod sydvest. To 450 kW-møller
fra 1990 og en 130 kW-mølle fra 1989, med en totalhøjde på hhv. 53 og 41 meter. Møllerne har i teorien
overskredet deres tekniske levealder på 20 år.
• 1 vindmølle ved Nygård på Kegnæs (Kegnæshøj),
ca. 6 kilometer mod syd. En 450 kW-mølle fra 1993,
med en totalhøjde på 53 meter. Møllen forventes at
være udtjent omkring 2013.
• 7 møller ved Skovby (Pøl), ca. 6,5 kilometer mod
sydøst. Alle er 600 kW-møller fra 1996, med en totalhøjde på 72 meter. Møllerne forventes at være udtjente omkring 2016.

4.3.4 Tekniske anlæg
I området eksisterer 3 større veje, som indbyrdes er forbundet af adskillige mindre biveje. Flere
af disse småveje ender blindt nede ved kysten.
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Kort 4.2 Oversigt over bygge- og beskyttelseslinjer, eksisterende vindmøller mv. På kortet er angivet afstanden på 28 x totalhøjden, der viser den anbefalede afstand mellem vindmøllegrupper. [23] og [2]
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4.4 Kulturlandskabet
Landskabskarakteren har hovedsagelig sin kulturhistoriske oprindelse i det udskiftede jordbrugslandskab og afspejler den karakteristiske udvikling
i landbrugslandskabet inden for de sidste 200 år.
Landbrugslandskabet er forholdsvist intakt med et
velbevaret netværk af veje, hvor kun enkelte småveje
er nedlagt. Kystvejen Sønderborg-Skovby-Drejet er
moderniseret og visse steder udrettet. Ligeledes er
Mommarkvej moderniseret og udrettet. [22]
4.4.1 Kulturhistorie
Majbølgård, lige øst for Høruphav, var oprindeligt en
almindelig bondegård, der blev omdannet til ladegård
efter 1605, mens andre gårde i området blev nedlagt.
Landsbyen Mintebjerg er en langstrakt landsby med
spredtliggende gårde og huse langs en nord-sydgående landevej. Her ligger det tidligere mejeri Ryes-Minde,
som nu er et mosteri. Den sammenvoksede landsby
Tandslet har et vist stationsbypræg med stationsbyhuse, fordi den nedlagte jernbane mellem Sønderborg
og Mommark løb gennem Tandslet.

Bag ved møllen er en opstemmet vandløbskløft. Vibæk
Mølle er den sidste vandmølle på Als. Ved Vibækkens
udmunding i Hørup Hav ligger den tidligere kro
Taskland, hvor der tidligere har været landingssted.

Især Lysabild Kirke er synlig over lange afstande, da
den ligger forholdsvist højt i terrænet. Der er udpeget kirkelandskab og kirkebeskyttelseszone omkring
Tandslet og Lysabild kirker.

Den mindre bebyggelse Vibøge udgør et godt eksempel på de mange meget små bebyggelser på Als. Den
består af en tætliggende gruppe af gårde og mindre
landarbejderhuse. Ved flere af gårdene findes der
aftægtshuse. Bebyggelsen i den mindre bebyggelse
Fjelby er ligeledes et godt eksempel på en af de små
uudflyttede alsiske bebyggelser med en del velbevarede gårde og huse.

Tandslet Kirke er en kullet kirke fra cirka 1200 og fremtræder som en hvidkalket romansk murstensbygning
med teglstensbelagt tag. Kirken ligger på kote 33 ca.
2,2 kilometer nord for de planlagte vindmøller. Fra kirken vil der være udsyn til møllerne over et åbent landbrugsland uden megen bebyggelse, se visualisering
N13 fra Tandslet Kirke.

Lokalbyen Lysabild udgør sammen med Nedre
Lysabild en ca. 2,5 km lang slynget vejby, hvor bebyggelsen dels ligger spredt langs hovedgaden og dels
klumpet sammen i et parcelhuskvarter i den vestlige
ende ved kirken. I Lysabild ses endnu en del pæne
gamle bindingsværkshuse. Den tidligere amtsbane
mellem Mommark og Skovby løb gennem Lysabild og
enkelte huse har endnu lidt stationsbypræg.

Ved Vibækken ligger den fredede Vibæk Mølle idyllisk
i en dalsænkning i bakkerne nær kysten.

4.4.2 Kirker
Kirkerne i Tandslet og Lysabild kan ses på afstand.

Foto 4.1 Tandslet kirke. [25]

Foto 4.2 Lysabild kirke. [26]
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Lysabild Kirke er en stor og gammel kirke, som kan
føres tilbage til 1100-tallet. Kirken ligger på kote 40 ca.
3,4 kilometer øst for de planlagte møller. Udsynet til
møllerne, der ligger lavere i landskabet, vil til dels blive
afbrudt af bebyggelsen i Lebøl. Se visualisering N3
vest for Lysabild.
Hørup Kirke ligger i Kirke Hørup, hvor de ældste dele
af skibet og koret er bygget af kampesten i romansk
stil omkring 1250. Kirken er til- og ombygget adskillige
gange. Kirken ligger på kote 45 ca. 3,5 kilometer vest
for opstillingsområdet ved Mintebjerg.

Foto 4.3 Hørup kirke. [27]

33

Kirken ligger på et højdepunkt, hvorfra der dog ikke
vurderes at blive udsyn til møllerne. Der er på denne
baggrund ikke udarbejdet en visualisering fra Hørup
Kirke.
4.4.3 Arkæologiske fund
Der er ved Tandslet Kirke samt på en række ned mod
kysten øst for Mintebjergvej registreret et antal fredede fortidsminder. Museum Sønderjylland - Arkæologi
Haderslev oplyser, at der ikke tidligere er gjort fund af
arkæologiske levn inden for selve opstillingsområdet
ved Mintebjerg. Der er registreret adskillige gravhøje
i nærheden, og der kan være flere hidtil uregistrerede gravhøje. Størrelse og placering af vindmøller bliver af museet anset som mindre anlægsarbejde, og
museet vurderer, at en arkæologisk forundersøgelse
ikke er nødvendig. Skulle anlægsarbejdet resultere i
at støde på arkæologiske levn, skal museet straks tilkaldes og arbejdet indstilles i det omfang, det berører
fortidsmindet.
4.4.4 Beskyttede diger
Der ligger et beskyttet dige langs en del af skellet lige
nord for opstillingsområdet. Der har tidligere været en
gennemgående markvej mellem Mintebjerg og Lebøl
langs dette markskel, men markvejen er i dag groet
til langs et bredt læhegn. Det er planen at etablere
et målerhus og en SCADA-bygning mellem træerne i
hegnet. Der løber en gammel vandværksledning langs
skellet fra Lebøl-Mintebjerg til Høruphav.

4.5 Rekreative interesser
Området på kystskråningen og området øst for Lysabild
er i Forslag til Kommuneplan 2009-2021 udpeget som
eksisterende turismeområde. [23] I nærområdet udgør
Vibæk Mølle en turistattraktion. Desuden er en række
sommerhusområder beliggende ved Skovmose og
Mommark i en afstand af ca. 5 kilometer sydøst og
nordøst for Mintebjerg. Endvidere ligger der flere campingpladser og badestrande i området.
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4.6 Beskyttelseszoner og fredninger
Opstillingsområdet bliver ikke berørt af bygge- og beskyttelseslinjer eller fredninger. Nærmeste bygge- og
beskyttelseslinjer udgøres af kirkebyggelinjerne ved
Tandslet Kirke (ca. 2,2 kilometer) og Lysabild Kirke (ca.
3,4 kilometer) samt skovbyggelinje ved Over Tandslet
(ca. 2 kilometer). Nærmere opstillingsområdet eksisterer, som ovenfor beskrevet, en gravhøj, der råder over
en beskyttelseszone på 100 meter (ca. 500 meter) og
et beskyttet dige (ca. 170 meter). Se Kort 4.2.

Mellemzonen (4-9 kilometer)
Mellemzonen er defineret som det område, hvor vindmøllerne generelt vil være mindre synlige, idet bakker, læhegn og anden beplantning kan sløre eller helt
skjule vindmøllerne. Fra de områder, hvor møllerne er
synlige, vil de dog fortsat fremtræde markante, men
landskabets generelt store skala vil bevirke, at vindmøllerne skalamæssigt vil være i balance med de
øvrige landskabselementer. Møllernes størrelse kan
være svær at opfatte, idet afstanden til dem kan være
svær at vurdere. Sigtbarheden spiller en stor rolle. Se
Kort 4.3.

4.7 Vindmøller og visuel påvirkning
4.7.1 Konsekvenszoner
Vindmøller med en totalhøjde på op til 127 meter vil
have en væsentlig visuel indflydelse på omgivelserne
og kan ses på stor afstand. Vindmøllens påvirkning
af landskabet aftager dog gradvist i forhold til afstanden. Det er på denne baggrund hensigtsmæssigt at
operere med forskellige konsekvenszoner. Den landskabelige vurdering tager udgangspunkt i Skov- og
Naturstyrelsens rapport ”Store vindmøller i det åbne
land - en vurdering af de landskabelige konsekvenser”. [2] I denne rapport opstilles tre konsekvenszoner
for store vindmøller: nærzone, mellemzone og fjernzone. Konsekvenszonernes størrelse afhænger af
møllernes totalhøjde; for vindmøller på op til 132 meter totalhøjde er det hensigtsmæssigt at arbejde med
følgende definitioner:
Nærzonen (0-4 kilometer)
Nærzonen defineres som det område, hvor vindmøllerne udgør markante og dominerende elementer i
landskabsbilledet. Inden for denne zone overgår vindmøllernes proportioner tydeligt andre landskabselementer, både naturlige elementer såsom bakkeformationer og beplantning, men ligeledes bygningsværker,
herunder kirker og højspændingsledninger. De mange
læhegn i det omkringliggende landskab medvirker til,
at møllerne ikke er synlige overalt. Se Kort 4.3 og Kort
4.4.

Fjernzonen over 9 kilometer
Fjernzonen er defineret som det område, hvor vindmøllerne fortsat er synlige i landskabet, men hvor de
ikke påvirker landskabsoplevelsen i væsentlig grad. I
fjernzonen spiller terrænforholdene og sigtbarheden
en afgørende rolle. Vindmøllerne vil især være synlige set fra åbne områder uden større beplantning.
Betragtes landskaber med møller i klart vejr - især i
direkte medlys - kan især store møller ses over meget
store afstande. Derfor kan det forventes, at møllerne
i Mintebjerg er synlige på store afstande, hvis betragteren befinder sig på åbne arealer eller på de højeste
punkter i landskabet - eksempelvis ved Dybbøl Mølle i
vest eller syd for Flensborg Fjord i landsdelen Angeln.
Generelt vil vindmøllerne dog være underlagt andre,
mere dominerende landskabselementer og ikke påvirke landskabsoplevelsen i væsentlig grad, idet de
vil opleves som en udefinerbar del af baggrunden. Se
Kort 4.3. Se ligeledes Figur 4.1.
4.7.2 Synlighedsfaktorer
Ud over selve afstanden til vindmøllerne eksisterer en
række andre faktorer, der har betydning for synligheden af vindmøllerne, såsom sigtbarhed, vejret, rotation
og belysning.
Luftens sigtbarhed er afgørende for vindmøllernes
synlighed i landskabet. På klare dage kan vindmøller
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være synlige på store afstande, mens de på dage med
skydække vil være væsentligt mindre synlige. På mange dage af året vil vindmøllerne på denne baggrund
ikke være synlige på afstande længere end 12 til 14
kilometer. Ligeledes terrænforhold og landskabselementer spiller en væsentlig rolle, da store møller kan
sløres eller helt skjules af bakkepartier, læhegn, skove
mv. Omvendt kan åbent fladt terræn åbne muligheden
for lange udsyn. Dette er i særdeleshed tilfældet over
vandflader, såsom store søer, fjorde eller havet.
Vejrforholdene har som nævnt en betydning for synligheden, da høj solskin vil give en større belysning og
dermed større synlighed af vindmøllerne, set i forhold
til en overskyet dag.
Samtidig vil der på en dag med få skyer på himlen
kunne ske hurtige skift mellem at vindmøllerne er belyste og skyggede. Dette kan forekomme så lokalt, at
enkelte møller kan virke mere synlige end andre, afhængig af om de er solbeskinnet eller en sky skygger
for lyset på den enkelte vindmølle.

Befinder vindmøllen sig i drift, skaber møllevingernes
roterende bevægelse i sig selv en øget synlighed, og
møllerne er, særligt på længere afstande, mere iøjnefaldende i landskabet når de kører, end når de står
stille. Størrelsen af rotordiameteren er afgørende for
den hastighed, vingerne roterer med. Ældre og mindre vindmølletyper roterer typisk meget hurtigt og kan
i bevægelsen virke noget forstyrrende i et ellers roligt
landskabsbillede. Nye og meget store vindmøller roterer derimod meget langsomt, hvilket generelt virker
mindre forstyrrende i landskabsbilledet. De vurderede
møller har en nominel omdrejningshastighed på op til
16 omdrejninger pr. minut.

synlighed. Da der er tale om fast lys vurderes det, at
vindmøllernes belysning kun vil have lille landskabelig
betydning i nærzonen og ingen betydning i mellem- eller fjernzonen.

Vindmøller med en totalhøjde på mere end 100 meter
skal af hensyn til flysikkerheden afmærkes med lavintensivt fast rødt lys, der ikke er blinkende. Lyset skal
placeres øverst på generatorhuset og være synlig i
360 grader i et vandret plan. Derfor skal der være 2
lamper på hver mølle. Lyset, der orienterer sig mod
flytrafikken og ikke ned mod jorden, vil ikke være
synligt om dagen og om natten kun have begrænset

Visualiseringerne er som udgangspunkt foretaget fra
punkter og områder i landskabet, hvor mange mennesker færdes, fra mindre bebyggelser, transportveje
og nærmeste naboer.
Det anses dog ligeledes som relevant at belyse de nye
vindmøllers visuelle indvirkning på særligt markante
landskabsområder og -elementer, såsom eksempelvis
Dybbøl Mølle og Asserballe Kirke.

4.7.3 Fotostandpunkter
Generelt er fotostandpunkterne til visualisering af
vindmøllerne ved Mintebjerg udvalgt, så de illustrerer
vindmøllerne set fra strategiske punkter, fra forskellige
afstande og fra forskellige verdenshjørner. Samlet set
giver visualiseringerne herigennem et generelt billede
af påvirkningen af landskabet.

Figur 4.1 Terrænprofil over en 14 kilometer strækning fra Dybbøl Mølle i vest til øst for Mintebjerg. Øverste del af figuren viser højden over havoverfladen for markante landskabselementer med angivelse af
afstands- og højdeskala. Nederste del af figuren viser med en sort optrukket linje, hvilket terrænudsnit profilen repræsenterer.
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Det er i nærværende rapport valgt at rette en særlig
fokus på vindmøllernes indvirkning på nabobeboelser i nærområdet. På denne baggrund er der udvalgt 17 fotostandpunkter inden for nærzonen. Der
er desuden medtaget en visualisering fra fjernzonen.
Fotostandpunkterne er gengivet på Kort 4.3 og Kort
4.4.
4.7.4 Metode
Fotografierne til udarbejdelsen af visualiseringerne er
optaget med et digitalt 16 x 24 mm kamera med optik, der svarer til 45 mm brændvidde ved analoge optagelser og bedst gengiver synsindtrykket på stedet.
Det giver en ideel betragtningsafstand på 35 cm med
hensyn til sammenligning og perspektiv. Ideel afstand
må ikke forveksles med læserens individuelt foretrukne læseafstand. Fotopunkterne er fastlagt ved måling
af GPS-koordinater. Fotografierne er taget i januar
2011. Alle visualiseringer er udarbejdet i programmet
WindPro version 2.7, hvor hver enkelt visualisering
er kontrolleret ud fra kendte elementer i landskabet.
Teknikken giver visualiseringerne realisme i forhold til
at bedømme, hvordan møllernes størrelse og afstand
fremtræder i landskabet.

en usædvanlig god sigtbarhed. Ofte vil vingerne være
svære at skelne mod himlen, og vindmøllerne er i den
situation optegnet enten mørkere eller lysere, end de
vil blive, for at kunne gengive dem tydeligt.

• Udsigt mod sydøst fra Mjang Bygade ca. 3,5 kilometer fra opstillingsområdet.

4.7.5 Visualiseringer
Visualiseringerne baserer på Siemens-møllen SWT2.3-93 med en navhøjde på 80 meter, en rotordiameter på 93 meter og en totalhøjde på 126,5 meter.
De kommende sideopslag indeholder på venstre side
et fotografi af den nuværende situation, mens den
højre side viser samme fotografi, hvorpå de to nye
vindmøller er visualiseret. Inden fotografier og visualisering for hvert fotostandpunkt gengives, indeholder
den forrige side et oversigtskort med en beskrivelse og
vurdering af vindmøllernes indvirkning på det omkringliggende landskab.
Tre visualiseringer er taget ud af nærværende rapport,
da vindmøllerne ikke var synlige fra fotostandpunkterne eller kun synlige i meget begrænset omfang. Se
Kort 4.3. De tre visualiseringer udgøres af:

• Udsigt mod syd fra Asserballe Kirke ca. 6,3 kilometer
fra opstillingsområdet

Visualiseringerne skal betragtes som en efterligning af
virkeligheden, der ikke forklarer samtlige forhold, som
har indflydelse på vindmøllernes fremtræden på et givent sted. Eksempelvis vil vindmøllerne i realiteten opleves tydeligere end på et fotografi. Især på længere
afstande kan møllerne nærmest forsvinde på visualiseringerne, selv om de reelt set er synlige.
Der er så vidt som muligt angivet standardindstillinger
for møllernes farve, skydække og belysning, men i visse tilfælde, særligt fra fotostandpunkter på længere afstande, er møllerne bevidst fremhævet med en lysere
farve, for at gøre dem tydeligere på visualiseringen.
Det er hensigten at kunne vurdere møllernes indvirkning på landskabet i de situationer, hvor der hersker
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Figur 4.2 Relativt små landskabselementer i de de nære omgivelser,
som eksempelvis buske og træer, kan virke væsentligt afskærmende for synligheden af store vindmøller. (ikke-målfast skitse).
Generelt gælder det, at en bygning, et læhegn eller lignende på omkring 6 meters højde, placeret inden for en afstand af 18 meter, vil
kunne skærme for udsynet til en vindmølle på ca. 130 meters højde
på afstande over 500 meter fra vindmøllen, forudsat at vindmøllen
og betragteren er placeret i samme terrænkote (øjenhøjde = 1,7
meter). [28]
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• Udsigt mod nord fra Vibæk Mølle ca. 1,6 kilometer fra
opstillingsområdet.

forholdsvis store marker på det storbølgede terræn
bevirker, at landskabet, på trods af de mange levende
hegn, opleves som relativt åbent og med middelstore
landskabsrum.
4.8.1 Anlæggets fremtræden
Anlægget vil bestå af to ens vindmøller med en navhøjde på op til 90 meter, en rotordiameter på op til 103
meter og en totalhøjde på op til 127 meter.

Det er afgørende at bemærke at vegetationen har
en stor indflydelse på de enkelte visualiseringer, idet
vegetationen udgør meget væsentlige, men ligeledes meget dynamiske landskabselementer. Ikke kun
på grund af årstiderne, men ligeledes på baggrund
af menneskabte tilstandsændringer. Fjernelsen af et
læhegn, et større træ mv. kan således have en afgørende indflydelse på synligheden af de nye vindmøller
i og omkring opstillingsområdet. Se Figur 4.2.
Som udgangspunkt viser nærværende rapports visualiseringer en ’worst case’ situation, idet samtlige visualiseringer er udarbejdet på grundlag af fotografier fra
januar måned.

4.8 Samlet vurdering
Landskabet omkring Mintebjerg er præget af den
storbakkede og skrånende landskabsflade uden
skove. Fra kystskråningen og bakketoppene eksisterer store udsigter over kystlandskabet, Kegnæs,
Hørup Hav og landsdelen Angeln syd for Flensborg
Fjord. Landskabselementerne består af skovløst
landbrugsland med mange levende hegn og mange
mindre bebyggelser og enkeltliggende gårde. De
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Vindmøllerne er store og vil uden tvivl virke dominerende og markante fra visse lokaliteter, samtidig med,
at de vil være synlige fra store afstande. Skærmende
elementer i landskabet, herunder beplantning og bebyggelse, kan til dels enten helt eller delvist skjule
vindmøllerne fra visse positioner i landskabet.
Vindmøllernes udseende forandrer sig afhængigt af
vindforholdene, da de vil dreje møllehus og rotor efter vindretningen. Visualiseringerne er foretaget, så
møllerne som hovedregel ses forfra og dermed i den
visuelt mest dominerende situation. Fra denne vinkel
virker vindmøllerne mere dominerende, end når de
opleves fra siden, hvor rotordiameteren ikke ses i sin
fulde udstrækning.
4.8.2 Oplevelsen af landskabet
Nærzonen
Inden for en afstand af ca. 1 kilometer fra opstillingsområdet vil projektforslagets vindmølller have en væsentlig synlighed og opleves som markante og dominerende elementer i landskabet. Landskabet er relativ
fladt i og omkring opstillingsområdet, hvorfor der vil eksistere direkte udsyn til møllerne fra stort set samtlige
nabobebyggelser, der er beliggende på Mintebjergvej,
Lebølvej, Skovbyvej og Ensomhed. Der er forskel på
boligernes orientering og omgivende beplantning, der
er afgørende for den konkrete påvirkning af hver enkel
nabobebyggelse.

Generelt vil dog alle nabobebyggelser fra tilkørsels- og
opholdsarealer kunne opleve møllerne som et væsentligt markant og dominerende element i landskabet.
Møllerne vil på grund af deres opbygning og proportioner dog fremstå som harmoniske. Arealet omkring
møllerne vil fremstå ryddeligt og uden yderligere forstyrrende elementer, idet de tilknyttede bygninger i
form af målerhus og SCADA-bygning, ikke bliver placeret på det omgivende landbrugsareal, men indplaceres mellem afskærmende bevoksning i læhegnet
nord for den nordvestlige mølle.
Inden for en afstand af ca. 1 til 4 kilometer fra opstillingsområdet vil møllerne fortsat være meget synlige.
Vindmøllerne er større end andre landskabselementer,
men de vurderes umiddelbart ikke at være væsentligt
dominerende, da de står i et storbakket og åbent landskab, som vurderes at kunne indeholde store møller.
Vindmøllerne fremstår som et samlet anlæg, der ikke
vurderes at forstyrre landskabet og oplevelsen heraf.
Fra Høruphav, Mjang, Tandslet, Lille Mommark,
Lysabild, Skovby og Kongshoved fremstår møllerne
mere eller mindre synlige som et samlet anlæg og virker på grund af opbygningen, afstanden og det storbakkede landskab ikke dominerende.
Mellem- og fjernzonen
I mellem- og fjernzonen er møllerne fortsat synlige i
landskabet, men i stigende grad underlagt andre,
mere dominerende landskabselementer. På grund af
landskabets karakter er der ikke mange punkter i mellem- og fjernzonen, hvorfra møllerne ved Mintebjerg vil
være synlige. Med visualisering F1 fra Dybbøl Mølle
illustreres, hvordan møllerne fra enkelte punkter er
synlige i horisonten i klart vejr. Vindmøllerne fremstår
her som et særskilt anlæg, som på grund af den store
afstand ikke virker dominerende.
Fra dalsænkninger ved den nærmeste kyst vil møllerne ikke være synlige. Møllerne er derimod synlige fra
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kystlandskabet på modstående kyster, hvilket illustreres af visualisering N5 fra Kongshoved på Kegnæs. På
denne afstand virker møllerne dog ikke dominerende.
Fra det nordtyske kystlandskab syd for Flensborg
Fjord må der forventes en vis synlighed i klart vejr,
men afstanden bevirker, at landskabspåvirkningen
ikke vil være af væsentlig betydning.
4.8.3 Kulturelementer og -miljøer
Oplevelsen af kulturelementer og -miljøer vil ikke blive
forstyrret af vindmøllerne. Der er ingen skæmmende
visuel påvirkning af områdets kirker i Kirke Hørup,
Tandslet og Lysabild. Fra Asserballe Kirke, der er beliggende højt i landskabet, er møllerne ikke synlige,
hvorfor visualiseringen af dette fotostandpunkt er
udtaget af nærværende rapport. Udsigten fra Vibæk
Vandmølle vil heller ikke blive påvirket, hvorfor ligeledes denne visualisering af fotostandpunktet ikke er
medtaget i denne rapport. Fra Dybbøl Mølle vil møllerne opleves som et fjernt samlet anlæg, som ikke
dominerer horisonten.
4.8.4 Rekreative forhold
Kystlandskabet er udpeget som turismeområde, og
der forløber en regional cykelrute ad Skovbyvej lige
syd for møllearealet. Oplevelsen af landskabet vurderes ikke at blive væsentligt påvirket, ligesom udsigten
fra kystlinjen ved Vibæk Vandmølle ikke vil blive påvirket. Der vil være udsyn til møllerne fra beboere og turister på Kegnæs. Vindmøllerne vil være synlige i klart
vejr fra området omkring Dybbøl Mølle, men vurderes
ikke at virke forstyrrende.

Vindmøllerne på Kegnæs står spredt og er af relativ
beskeden størrelse. Det er dog vurderet, at vindmøllerne ved Sønderby på Kegnæs ca. 6 kilometer sydvest for opstillingsområdet, muligvis vil kunne ses i
sammenhæng med de nye møller fra udsigtspunkter
ved Tandslet. Herfra vil de to møllegrupper opleves
som mere eller mindre oven i hinanden. Der er dog
betydelig forskel på totalhøjden af de to møllegrupper.
Tilmed opleves rotordiameteren og -hastigheden forskellig og dermed vurderes de to områder at fremstå
som adskilte møllegrupper.

Område I - Høruphav

7 vindmøller ved Pøl

4.8.5 Samspil med andre møller
Samspillet mellem nye og eksisterende vindmøller vurderes at være begrænset på grund af den store afstand
til eksisterende vindmøllegrupper. Vindmøllegruppen
ved Pøl ligger lavt og på den anden side af højdedraget omkring Vibøge.
2 vindmøller ved Sønderby på Kegnæs
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I ”Debatoplæg om opstilling af vindmøller i Sønderborg
Kommune” er der udpeget et potentielt vindmølleområde øst for Høruphav ”Område I - Høruphav”. Dette
nye område er med en afstand på ca. 1 kilometer beliggende inden for en afstand af 28 gange totalhøjden
af nærværende mølleprojekt. Bliver området optaget i
kommunens endelige ”Temaplan for vindmøller”, der
forventes endelig vedtaget ultimo 2011, skal der, inden
der kan opstilles vindmøller inden for Område I, foretages en vurdering af, om sammenspillet mellem de to
områder kan anses som ubetænkeligt. Er dette ikke
tilfældet, vil der som konsekvens ikke kunne meddeles
tilladelse til at opstille vindmøller inden for Område I.
Overordnet vurderes landskabet i og omkring
Mintebjerg som velegnet til opstilling af store vindmøller med en totalhøjde op til 127 meter.
Projektforslaget ændrer ikke afgørende på landskabet
og oplevelsen heraf. Det enkle opstillingsmønster, der
udgøres af to vindmøller på linje, fremstår den nye
møllegruppe gennemgående som et afklaret og samlet anlæg i landskabet.
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Kort 4.3 Oversigt over nærzone, mellemzone og fjernzone og fotostandpunkternes placering inden for hver zone. Baseret på [2]. De grønne cirkler angiver de tre fotostandpunkter (Mjang Bygade, Asserballe
Kirke og Vibæk Mølle), der er udtaget af nærværende miljørapport, da vindmøllerne herfra enten ikke var synlige eller kun synlige i meget begrænset omfang.
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Kort 4.4 Oversigt over fotostandpunkterne, der ligger i den indre del
af nærzonen, i en afstand på ca. 1000 meter fra opstillingsområdet.
Det er valgt at medtage 8 fotostandpunkter og udarbejde 8 visualiseringer inden for denne indre zone, der viser de nye vindmøllers
visuelle påvirkning inden for det umiddelbare nærområde.
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Fotostandpunkt F1 - Fjernzone
Fotografiet er optaget mod øst fra Dybbøl Mølle/
Dybbøl Banke i en afstand af 12,3 kilometer fra opstillingsområdet ved Mintebjerg. Dybbøl Mølle/Dybbøl
Banke, der udgør et væsentligt turistmål og kulturhistorisk mindesmærke, ligger i en kote 65 m.o.h.,
mens vindmøllerne ved Mintebjerg ligger i en kote
20-25 m.o.h. Fotografiet viser Als Sund og hovedbyen
Sønderborg samt det storbakkede og skrånende landskab mod øst. Områdebyen Høruphav ligger skjult
bag Sønderskoven.

EE

K

Visualisering F1
Vindmøllerne ved Mintebjerg vil primært være synlige i klart og solrigt vejr, grundet det relativ åbne
landskab, der giver mulighed for langstrakte udsyn.
Vindmøllerne har dermed en vis synlighed på trods af
den lange afstand. Både rotorblade og hovedparten af
mølletårnet vil være synligt fra dette fotostandpunkt.
Projektforslaget vil opleves som et samlet anlæg med
en vis synlighed i baggrunden, men med vindmøllernes rolige omdrejningshastighed vurderes forstyrrelsen at være minimal for landskabet og oplevelsen
heraf.

F1

K
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41

42

Fotostandpunkt F1
Dybbøl Mølle: Fjernzone (12,3 kilometer) - Eksisterende forhold.

Vindmøller ved Mintebjerg - Påvirkning af landskabet

Nye møller ved Mintebjerg

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Visualisering F1
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N1 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod sydvest fra ejendommen
Faurholm 1 (Tandsholm) i en afstand af 3,2 kilometer
fra opstillingsområdet. Ejendommen, der er beliggende ca. 0,4 kilometer nord for Neder Tandslet, ligger i en
kote 52 m.o.h., mens vindmøllerne ved Mintebjerg ligger i en kote 20-25 m.o.h. Fotografiet viser de åbne og
enkle landskabstræk, som udgøres af landbrugsjord
opdelt af levende hegn, hvor bebyggelserne i lokalbyen Tandslet stort set ligger skjult af det storbakkede
landskab.

N1

K

Visualisering N1
Projektforslagets vindmøller vil fra nærværende fotostandpunkt fremstå tydelige, hvor både rotorblade og
hovedparten af mølletårnet er synlige i det åbne landskab. Vindmøllerne fremstår som et samlet anlæg, der
på baggrund af rotorbladenes rolige omdrejningshastighed ikke vurderes at forstyrre landskabet og oplevelsen heraf. Vindmøllernes præcise opstillingsform
medvirker til at møllerne fremstår harmonisk i landskabet. Møllerne vil være større end andre landskabselementer, men de vurderes umiddelbart ikke at være
væsentligt dominerende, da de står i et stort, åbent
landskab, som vurderes at kunne indeholde store
møller.
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Fotostandpunkt N1
Faurholm 1: Nærzone (3,2 kilometer) - Eksisterende forhold.
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Nye møller ved Mintebjerg

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Visualisering N1
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.

47

48

Vindmøller ved Mintebjerg - Påvirkning af landskabet

Fotostandpunkt N2 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod sydvest fra marken beliggende mellem ejendommen Lille Mommarkvej 37 og
Lille Mommarkvej 39 i en afstand af 3,5 kilometer fra
opstillingsområdet. Marken ligger i en kote 36 m.o.h.,
mens vindmøllerne ved Mintebjerg ligger i en kote
20-25 m.o.h. Fotografiet viser de åbne og enkle landskabstræk, der udgøres af landbrugsjord opdelt af levende hegn. I forgrunden forløber en 60 kV luftledning,
der passerer opstillingsområdet i en afstand af ca. 1,9
kilometer.
Visualisering N2
Vindmøllerne ved Mintebjerg vil fra nærværende fotostandpunkt fremstå tydelige og være større en andre
landskabselementer, hvor både rotorblade og hovedparten af mølletårnet er synlige i det åbne landskab.
Vindmøllerne fremstår som et samlet anlæg, der på
baggrund af rotorbladenes rolige omdrejningshastighed ikke vurderes at forstyrre landskabet og oplevelsen heraf. Vindmøllernes præcise opstillingsform medvirker til at møllerne fremstår harmonisk i landskabet.
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Fotostandpunkt N2
Lille Mommarkvej: Nærzone (3,5 kilometer) - Eksisterende forhold.
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Nye møller ved Mintebjerg
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Visualisering N2
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N3 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod vest fra Vibøgevej, ca. 160
meter uden for lokalbyen Lysabild, i en afstand af 2,8
kilometer fra opstillingsområdet. Fotostandpunktet
ligger i en kote 36 m.o.h., mens vindmøllerne ved
Mintebjerg ligger i en kote 20-25 m.o.h. Fotografiet viser det flade, åbne og enkle landskab, der udgøres af
landbrugsjord opdelt af levende hegn.
Visualisering N3
Projektforslagets vindmøller vil fra dette fotostandpunkt fremstå tydelige, hvor både rotorblade og hovedparten af mølletårnet er synlige i det åbne landskab. Vindmøllerne fremstår som et samlet anlæg,
der på baggrund af rotorbladenes rolige omdrejningshastighed ikke vurderes at forstyrre landskabet og
oplevelsen heraf. Vindmøllernes præcise opstillingsform medvirker til at møllerne fremstår harmonisk i
landskabet.
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Fotostandpunkt N3
Vibøgevej ved Lysabild: Nærzone (2,8 kilometer) - Eksisterende forhold.
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Nye møller ved Mintebjerg
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Visualisering N3
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N4 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod nordvest fra marken tæt
på Skovbyvej 71 lige uden for lokalbyen Skovby i
en afstand af 3,4 kilometer fra opstillingsområdet.
Fotostandpunktet ligger i en kote 22 m.o.h., mens
vindmøllerne ved Mintebjerg ligger i en kote 20-25
m.o.h. Fotografiet viser det åbne og enkle landskab,
der udgøres af landbrugsjord opdelt af levende hegn.
I fotografiets venstre baggrund ses den mindre bebyggelse Vibøge, der ud mod det åbne land er afskærmet
af en del bevoksning.

E
E

Visualisering N4
Fra dette fotostandpunkt vil projektforslagets vindmøller opleves som tydelige i landskabsbilledet, hvor både
rotorblade og hovedparten af mølletårnet er synlige.
Set fra sydøst (og nordvest) vil der forekomme et vist
uhensigtsmæssigt sammenfald af møllerne, der bevirker at vindmøllerne ikke opleves som klart definerede
og adskilte anlæg i det åbne land. Vindmøllerne vil
være større end andre landskabselementer, men de
vurderes umiddelbart ikke at forstyrre landskabet og
oplevelsen heraf, da de opstilles i et stort, åbent landskab, der vurderes at kunne indeholde store møller.
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Fotostandpunkt N4
Skovby: Nærzone (3,4 kilometer) - Eksisterende forhold.
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Nye møller ved Mintebjerg

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Visualisering N4
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N5 - Nærzone

E

Fotografiet er optaget mod nordøst fra Kongshoved
lystbådehavn på Kegnæs i en afstand af 3,2 kilometer fra opstillingsområdet. Fotostandpunktet ligger i
en kote 2 m.o.h., mens vindmøllerne ved Mintebjerg
ligger i en kote 20-25 m.o.h. Fotografiet viser Hørup
Hav, skoven ved Mintebjergryde og kystlandskabets
kuperede terræn på Sydals.

E

Visualisering N5
Projektforslagets vindmøller vil fra dette fotostandpunkt fremstå tydelige, hvor både rotorblade og hovedparten af mølletårnet er synlige hen over Hørup
Hav og i det åbne kystlandskab. Vindmøllerne vurderes ikke umiddelbart at forstyrre landskabet og oplevelsen heraf.
Da åbent og fladt terræn, herunder vandflader, åbner
muligheden for lange udsyn, må det antages, at vindmøllerne ligeledes vil være synlige fra punkter i landsdelen Angeln på den tyske side af Flensborg Fjord.
Denne visuelle påvirkning er dog ikke undersøgt nærmere i nærværende miljørapport.

K
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Fotostandpunkt N5
Kongshoved: Nærzone (3,2 kilometer) - Eksisterende forhold.
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Nye møller ved Mintebjerg

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Visualisering N5
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N6 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod nordøst fra svinget lige inden Mintebjergryde 1 i en afstand af 1,1 kilometer fra
opstillingsområdet. Fotostandpunktet ligger i en kote
28 m.o.h., mens vindmøllerne ved Mintebjerg ligger
i en kote 20-25 m.o.h. Fotografiet viser det åbne og
enkle landskab, der udgøres af landbrugsjord opdelt
af levende hegn.
Visualisering N6
Projektforslagets vindmøller vil fra dette fotostandpunkt
fremstå tydelige, hvor både rotorblade og hovedparten
af mølletårnet er synlige i det åbne landskab. Møllerne
vil være større end andre landskabselementer, men
de vurderes umiddelbart ikke at være væsentligt dominerende, da de står i et stort, åbent landskab, som vurderes at kunne indeholde store møller. Vindmøllerne
fremstår som et samlet anlæg, der på baggrund af
rotorbladenes rolige omdrejningshastighed ikke vurderes at forstyrre landskabet og oplevelsen heraf.
Vindmøllernes præcise opstillingsform medvirker til at
møllerne fremstår harmonisk i landskabet.
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Miljørapport med VVM og miljøvurdering
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Fotostandpunkt N6
Ved Mintebjergryde 1: Nærzone (1,1 kilometer) - Eksisterende forhold.

Vindmøller ved Mintebjerg - Påvirkning af landskabet

Nye møller ved Mintebjerg

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Visualisering N6
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N7 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod øst fra Skovbyvej, ca.
120 meter fra krydset Søndre Landevej/Skovbyvej,
i en afstand af 2,3 kilometer fra opstillingsområdet.
Fotostandpunktet ligger i en kote 25 m.o.h., mens
vindmøllerne ved Mintebjerg ligger i en kote 20-25
m.o.h. Fotografiet viser det åbne og enkle landskab,
der udgøres af landbrugsjord opdelt af levende hegn.
I højre side ses den mindre bebyggelse Mintebjerg.

Miljørapport med VVM og miljøvurdering
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Visualisering N7
Projektforslagets vindmøller vil fra dette fotostandpunkt fremstå tydelige, hvor både rotorblade og hovedparten af mølletårnet er synlige i det åbne landskab.
Vindmøllerne er større end andre landskabselementer, men de vurderes umiddelbart ikke at være væsentligt dominerende, da de står i et stort, åbent landskab, som vurderes at kunne indeholde store møller.
Vindmøllerne fremstår som et samlet anlæg, der ikke
vurderes at forstyrre landskabet og oplevelsen heraf.

N7
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Fotostandpunkt N7
Høruphav: Nærzone (2,3 kilometer) - Eksisterende forhold.
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Nye møller ved Mintebjerg

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Visualisering N7
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N8 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod nordøst fra Skovbyvej 39
i en afstand af 0,8 kilometer fra opstillingsområdet.
Fotostandpunktet ligger i en kote 26 m.o.h., mens
vindmøllerne ved Mintebjerg ligger i en kote 20-25
m.o.h. Fotografiet viser det åbne og enkle landskab,
der udgøres af landbrugsjord opdelt af levende hegn.
I baggrunden ses bebyggelsen i den mindre bebyggelse Lebøl.
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Visualisering N8
De nye vindmøller vil fra fotostandpunktet opleves som
markante elementer i det åbne landskab. De komplette vindmøller vil være synlige fra fotostandpunktet og
være betydelig større end andre landskabselementer.
Møllerne vil virke store og være dominerende fra dette
område, men den præcise opstillingsform vurderes at
give et harmonisk udseende. Enkelte bebyggelser og
beplantninger kan til dels helt eller delvist skjule møllerne fra nærområdet.

N8

Miljørapport med VVM og miljøvurdering
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Fotostandpunkt N8
Skovbyvej 39: Nærzone (0,8 kilometer) - Eksisterende forhold.
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Nye møller ved Mintebjerg

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Visualisering N8
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N9 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod øst fra Mintebjergvej 7
i en afstand af 0,5 kilometer fra opstillingsområdet.
Fotostandpunktet ligger i en kote 22 m.o.h., mens
vindmøllerne ved Mintebjerg ligger i en kote 20-25
m.o.h. Fotografiet viser selve opstillingsområdet inden
for det åbne og enkle landskab, der udgøres af landbrugsjord opdelt af levende hegn. Et af de tre §3-beskyttede vandhuller kan ses på fotografiet.
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Visualisering N9
Projektforslagets vindmøller vil fra dette fotostandpunkt opleves som markante elementer i det åbne
landskab. De komplette vindmøller vil være synlige fra
fotostandpunktet og være betydelig større end andre
landskabselementer. Møllerne vil virke store og være
dominerende fra dette område, men den præcise opstillingsform vurderes at give et harmonisk udseende.
Enkelte bebyggelser og beplantninger kan til dels helt
eller delvist skjule møllerne fra nærområdet.

N9
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Fotostandpunkt N9
Mintebjergvej 7: Nærzone (0,5 kilometer) - Eksisterende forhold.

Vindmøller ved Mintebjerg - Påvirkning af landskabet

Nye møller ved Mintebjerg

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Visualisering N9
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N10 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod sydøst fra Mintebjergvej
11 i en afstand af 0,5 kilometer fra opstillingsområdet. Fotostandpunktet ligger i en kote 24 m.o.h., mens
vindmøllerne ved Mintebjerg ligger i en kote 20-25
m.o.h. Fotografiet viser selve opstillingsområdet inden
for det åbne og enkle landskab, der udgøres af landbrugsjord opdelt af levende hegn. To af de tre §3-beskyttede vandhuller kan ses på fotografiet.
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Visualisering N10
Vindmøllerne vil fra dette fotostandpunkt opleves som
markante elementer i det åbne landskab. De komplette vindmøller vil være synlige fra fotostandpunktet og
være betydelig større end andre landskabselementer.
Møllerne vil virke store og være dominerende fra dette
område, men den præcise opstillingsform vurderes at
give et harmonisk udseende. Enkelte bebyggelser og
beplantninger kan til dels helt eller delvist skjule møllerne fra nærområdet.

N10
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Fotostandpunkt N10
Mintebjergvej 11: Nærzone (0,5 kilometer) - Eksisterende forhold.
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Nye møller ved Mintebjerg

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Visualisering N10
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N10 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod sydøst fra indkørslen til
Mintebjergvej 4-10 i en afstand af 0,7 kilometer fra
opstillingsområdet. Fotostandpunktet ligger i en kote
28 m.o.h., mens vindmøllerne ved Mintebjerg ligger i
en kote 20-25 m.o.h. Fotografiet viser området umiddelbart nordvest for opstillingsområdet, der udgøres
af det karakteristiske åbne og enkle landskab indeholdende landbrugsjord opdelt af levende hegn.

Miljørapport med VVM og miljøvurdering
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Visualisering N10
Fra dette fotostandpunkt vil de nye vindmøller opleves
som markante elementer i det åbne landskab. De komplette vindmøller vil være synlige fra fotostandpunktet
og være betydelig større end andre landskabselementer. Møllerne vil virke store og være dominerende fra
dette område, men den præcise opstillingsform vurderes at give et harmonisk udseende. Enkelte bebyggelser og beplantninger kan til dels helt eller delvist skjule
møllerne fra nærområdet.

N11
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Fotostandpunkt N11
Indkørsel til Mintebjergvej 4-10: Nærzone (0,7 kilometer) - Eksisterende forhold.
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Nye møller ved Mintebjerg

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Visualisering N11
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.

87

88

Vindmøller ved Mintebjerg - Påvirkning af landskabet

Fotostandpunkt N12 - Nærzone

N12

K

Fotografiet er optaget mod syd, ca. 250 meter fra krydset Mintebjergvej/Mommarkvej lidt vest for lokalbyen
Tandslet, i en afstand af 1,7 kilometer fra opstillingsområdet. Fotostandpunktet ligger i en kote 24 m.o.h.,
mens vindmøllerne ved Mintebjerg ligger i en kote 2025 m.o.h. Fotografiet viser bebyggelsen Mintebjergvej
16 og det åbne og enkle landskab nord for opstillingsområdet, der udgøres af landbrugsjord opdelt af levende hegn.
Visualisering N12
Projektforslagets vindmøller vil fra dette fotostandpunkt fremstå tydelige, hvor både rotorblade og hovedparten af mølletårnet er synlige i det åbne landskab.
Vindmøllerne er større end andre landskabselementer, men de vurderes umiddelbart ikke at være væsentligt dominerende, da de står i et stort, åbent landskab, som vurderes at kunne indeholde store møller.
Vindmøllerne fremstår som et samlet anlæg, der ikke
vurderes at forstyrre landskabet og oplevelsen heraf.
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Fotostandpunkt N12
Mommarkvej vest for Tandslet: Nærzone (1,7 kilometer) - Eksisterende forhold.
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Nye møller ved Mintebjerg

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Visualisering N12
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N13 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod sydvest fra Tandslet Kirke
i en afstand af 2,2 kilometer fra opstillingsområdet.
Fotostandpunktet ligger i en kote 33 m.o.h., mens vindmøllerne ved Mintebjerg ligger i en kote 20-25 m.o.h.
Fotografiet er taget hen over Mommarkvej og viser
bebyggelsen i Tandslet/Holballe i venstre side og det
åbne og enkle landskab nord for opstillingsområdet,
der udgøres af landbrugsjord opdelt af levende hegn. I
forgrunden forløber en 60 kV luftledning, der passerer
opstillingsområdet i en afstand af ca. 1,9 kilometer.

N13
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Visualisering N13
De nye vindmøller vil fra dette fotostandpunkt fremstå
tydelige, hvor både rotorblade og hovedparten af mølletårnet er synlige i det åbne landskab. Vindmøllerne er
større end andre landskabselementer, men de vurderes umiddelbart ikke at være væsentligt dominerende,
da de står i et stort, åbent landskab, som vurderes at
kunne indeholde store møller. Vindmøllerne fremstår
som et samlet anlæg, der ikke vurderes at forstyrre
landskabet og oplevelsen heraf.
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Fotostandpunkt N13
Tandslet Kirke: Nærzone (2,2 kilometer) - Eksisterende forhold.
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Nye møller ved Mintebjerg

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Visualisering N13
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N14 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod sydvest, ca. 130 meter øst
for Mommarkvej 360 og lige øst for Neder Tandslet,
i en afstand af 3,2 kilometer fra opstillingsområdet.
Fotostandpunktet ligger i en kote 48 m.o.h., mens vindmøllerne ved Mintebjerg ligger i en kote 20-25 m.o.h.
Fotografiet viser bebyggelsen Mommarkvej 360 og det
åbne og enkle landskab nord for opstillingsområdet,
der udgøres af landbrugsjord opdelt af levende hegn.

K

Visualisering N14
Dele af mølletårnet vil fra dette fotostandpunkt opleves som skjult af bebyggelsen Mommarkvej 360.
Rotorbladene vil dog være synlige over staldbygningen, idet vindmøllerne er større end alle andre landskabselementer i området. De vurderes umiddelbart
ikke at være væsentligt dominerende, da de er placeret i et stort og åbent landskab, som vurderes at kunne
indeholde store møller.

N14
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Fotostandpunkt N14
Mommarkvej øst for Neder Tandslet: Nærzone (3,2 kilometer) - Eksisterende forhold.
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Nye møller ved Mintebjerg
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Visualisering N14
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N15 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod vest fra Lebølvej, ca.
150 meter nord for den mindre bebyggelse Lebøl,
i en afstand af 0,9 kilometer fra opstillingsområdet.
Fotostandpunktet ligger i en kote 31 m.o.h., mens
vindmøllerne ved Mintebjerg ligger i en kote 20-25
m.o.h. Fotografiet viser området umiddelbart nordøst
for opstillingsområdet, der udgøres af det karakteristiske åbne og enkle landskab indeholdende landbrugsjord opdelt af levende hegn.
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Visualisering N15
Fra dette fotostandpunkt vil de nye vindmøller opleves som markante elementer i det åbne landskab.
De komplette vindmøller vil stort set være synlige fra
fotostandpunktet og være betydelig større end andre
landskabselementer. Møllerne vil virke store og være
dominerende fra dette område, men den præcise opstillingsform vurderes at give et harmonisk udseende.
Enkelte bebyggelser og beplantninger kan til dels helt
eller delvist skjule møllerne fra nærområdet.
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Fotostandpunkt N15
Lebølvej nord for Lebøl: Nærzone (0,9 kilometer) - Eksisterende forhold.
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Nye møller ved Mintebjerg

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Visualisering N15
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N16 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod nordvest fra Lebølvej, lige
syd for den mindre bebyggelse Lebøl, i en afstand af
0,5 kilometer fra opstillingsområdet. Fotostandpunktet
ligger i en kote 39 m.o.h., mens vindmøllerne ved
Mintebjerg ligger i en kote 20-25 m.o.h. Fotografiet
viser området umiddelbart øst for opstillingsområdet,
der udgøres af det karakteristiske åbne og enkle landskab indeholdende landbrugsjord opdelt af levende
hegn.
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Visualisering N16
Fra dette fotostandpunkt vil de nye vindmøller opleves som markante elementer i det åbne landskab.
De komplette vindmøller vil stort set være synlige fra
fotostandpunktet og være betydelig større end andre
landskabselementer. Møllerne vil virke store og være
dominerende fra dette område, men den præcise opstillingsform vurderes at give et harmonisk udseende.
Enkelte bebyggelser og beplantninger kan til dels helt
eller delvist skjule møllerne fra nærområdet.

N16
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Fotostandpunkt N16
Lebølvej syd for Lebøl: Nærzone (0,5 kilometer) - Eksisterende forhold.

Vindmøller ved Mintebjerg - Påvirkning af landskabet

Nye møller ved Mintebjerg

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

Visualisering N16
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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Fotostandpunkt N17 - Nærzone
Fotografiet er optaget mod nordvest fra Lebølvej, ca.
150 meter nord for Lebølvej 16, i en afstand af 0,4 kilometer fra opstillingsområdet. Fotostandpunktet ligger i
en kote 20 m.o.h., mens vindmøllerne ved Mintebjerg
ligger i en kote 20-25 m.o.h. Fotografiet viser området
umiddelbart sydøst for opstillingsområdet, der udgøres af det karakteristiske åbne og enkle landskab indeholdende landbrugsjord opdelt af levende hegn.
Visualisering N17
Fra dette fotostandpunkt vil de nye vindmøller opleves
som markante elementer i det åbne landskab. De komplette vindmøller vil være synlige fra fotostandpunktet
og være betydelig større end andre landskabselementer. Møllerne vil virke store og være dominerende fra
dette område, men den præcise opstillingsform vurderes at give et harmonisk udseende. Enkelte bebyggelser og beplantninger kan til dels helt eller delvist skjule
møllerne fra nærområdet.
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Fotostandpunkt N17
Nord for Lebølvej 16: Nærzone (0,4 kilometer) - Eksisterende forhold.
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Nye møller ved Mintebjerg
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Visualisering N17
Projektforslag: 2 stk. SWT-2.3-93.
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5. Påvirkning ved naboer
’
Det følgende kapitel har til hensigt, at vurdere påvirkningen ved ejendomme, der vil blive naboer til de nye
vindmøller ved gennemførelse af projektforslaget.
Herunder vil støj- og skyggekastforhold blive belyst på
grundlag af beregninger, der viser den forventede påvirkning ved hver enkel nabobebyggelse.

5.1 Visuel påvirkning
5.1.1 Afstand mellem vindmøller og boliger
I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden mellem vindmøller og nabobebyggelse - målt som afstanden fra vindmølletårnet til boligens ydermur - som minimum skal udgøre fire gange vindmøllens totalhøjde.
De konkrete vurderinger baserer på møllemodellen
SWT-2.3-93 med en totalhøjde på 126,5 meter, hvormed afstanden til naboboliger som minimum skal udgøre 506 meter.
Afstandskravet er opfyldt for alle nabobeboelser, idet
afstanden mellem vindmøllerne og den nærmeste
nabo, nabo C beliggende på Lebølvej 14, eksisterer
ca. 511 meter.
Afstanden mellem de nye vindmøller til driftsbygninger
til landbrug eller andre erhvervsformål har ingen betydning i forhold til afstandskravet.
Der er i nærværende rapport medtaget nabobeboelser
inden for en afstand på 1000 meter, da det på forhånd
er vurderet, at naboer inden for denne afstand vil blive
påvirket i mere eller mindre grad af de nye vindmøller.
Inden for denne radius rundt om møllerne er 62 boliger beliggende. Heraf er der udvalgt 17 nabobeboelser, der skal repræsentere de mest påvirkede naboer
rundt om opstillingsområdet.

112

Kort 5.1 Oversigt over opstillings- og nærområdet. Kortet viser de 17 udvalgte nabobeboelser, angiver de nye møllers placering, afstanden
på 4 x møllernes totalhøjde til nabobeboelse, afstanden på 1000 meter samt angiver de støjfølsomme arealer inden for de mindre bebyggelser Mintebjerg og Lebøl.
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Påvirkninger ved de nærmeste naboer er belyst i forhold til visuelle påvirkninger samt støj- og skyggekastberegninger. De udvalgte nabobeboelser angives med
en bogstavbetegnelse fra A-Q og kan ses på Kort 5.1
og Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Støjpåvirkning ved naboers udendørs opholdsareal (op til 15 meter fra boligen i møllens retning). Grænseværdi 42/44 dB(A) i
det åbne land og 37/39 dB(A) inden for støjfølsom arealanvendelse.

5.1.2 Visuel påvirkning
Der er udarbejdet otte visualiseringer inden for nærzonen, der helt specifikt har til hensigt at belyse udsynet
til projektforslagets møller fra boliger og tilkørselsveje
nord, syd, øst og vest for opstillingsområdet. Se visualisering N6, N8, N9, N10, N11, N15, N16 og N17 i
Kapitel 4. Se ligeledes Kort 4.4.
Det kan sammenfattende konstateres, at projektforslagets vindmølller, inden for en radius af 1000 meter omkring opstillingsområdet, vil have en væsentlig
synlighed og opleves som markante og dominerende
elementer i landskabet. Landskabet er relativ fladt
i og omkring opstillingsområdet, hvorfor der vil eksistere direkte udsyn til møllerne fra stort set samtlige
nabobebeboelser, der er beliggende på Mintebjergvej,
Lebølvej, Skovbyvej og Ensomhed. Der er forskel på
boligernes orientering og omgivende beplantning, der
er afgørende for den konkrete påvirkning af hver enkel
nabobeboelse. Generelt vil dog alle nabobeboelser fra
tilkørsels- og opholdsarealer kunne opleve møllerne
som et væsentligt markant og dominerende element
i landskabet.
5.1.3 Støjpåvirkning
Lyd er opdelt i ultralyd fra 0-20 Hz, lavfrekvent lyd fra
10-160 Hz og normal lyd fra 160-2000 Hz.
En ændring af normal lyd på 3 dB(A) betyder målemæssigt en halvering eller fordobling af støjniveauet,
mens det menneskelige øre oplever en ændring på
8-10 dB(A) som en halvering eller fordobling.
Det konkrete støjniveau afhænger af afstanden til
vindmøllerne, af de klimatiske forhold, herunder
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Støj fra vindmølle ved vind 6 m/s dB(A)

Støj fra vindmølle ved vind 8 m/s dB(A)

Område til
støjfølsom
arealanvendelse

SWT-2.3-93

Grænseværdi

SWT-2.3-93

Grænseværdi

A, Mintebjergvej 4

36,6

42

37,5

44

B, Lebølvej 10

35,3

37

36,1

39

C, Lebølvej 14

36,5

37

37,3

39

D, Lebølvej 16

36,3

42

37,1

44

E, Skovbyvej 47

36,1

42

36,9

44

F, Skovbyvej 43

33,7

37

34,4

39

+

G, Skovbyvej 41

33,4

37

34,2

39

+

H, Skovbyvej 39

33,3

37

34,0

39

+

I, Skovbyvej 37

33,0

37

33,7

39

+

J, Mintebjergvej 3A

32,8

37

33,5

39

+

K, Mintebjergvej 5B

33,3

37

34,1

39

+

L, Mintebjergvej 7

36,0

42

36,8

44

M, Mintebjergvej 9

36,3

42

37,2

44

N, Mintebjergvej 11

36,5

42

37,4

44

O, Mintebjergvej 17

36,2

42

37,1

44

P, Mintebjergvej 2

35,4

42

36,2

44

Q, Ensomhed 2

36,2

37

36,6

39

vindens retning og hastighed, temperatur, lufttryk og
luftfugtighed. Derudover er støjniveauet afhængigt af
de vindmølletekniske forhold, der er fastlagt for hver
mølletype. Sønderborg Kommune skal inden opstillingen af nye vindmøller godkende støjberegninger
på baggrund af en akkrediteret støjrapport for den
konkrete møllemodel, der øsnkes opstillet. For vindmøllemodellen SWT-2.3-93 foreligger en støjrapport i
”standard mode” samt en støjrapport, hvor møllen er
støjreduceret med 5 dB(A).

+

+

Sidstnævnte danner grundlaget for de anvendte beregninger i nærværende miljørapport.
Der er i vindmøllebekendtgørelsen, se Afsnit 1.6.4,
formuleret en række grænseværdier for støj fra vindmøller. På denne baggrund må propjektforslagets
vindmøller, i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra nabobeboelse
i det åbne land, ikke støje mere end 44 dB(A) ved en
vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 42 dB(A) ved en

113

Kort 5.2 Beregnet støjniveau ved 6,0 m/s

Kort 5.3 Beregnet støjniveau ved 8,0 m/s

Inden der kan opstilles vindmøller ved Mintebjerg,
skal Sønderborg Kommune godkende den ønskede
vindmølletype i henhold til vindmøllebekendtgørelsens støjkrav, jf. BEK nr. 1518 af 14/12/2006. Der skal
foreligge en støjmåling, gennemført af et akkrediteret
firma, hvorpå beregninger af støjemissionerne skal
baseres. Sønderborg Kommune kan, som generelt led
i miljøtilsynet eller på baggrund af mulige naboklager,
kræve gennemførelsen af en konkret støjmåling ved
idriftsættelse eller igangværende drift af møllerne.
Tabel 5.1 og Kort 5.2 og 5.3 viser den beregnede maksimale støjpåvirkning ved vindhastigheden 6 m/s og 8
m/s hos 17 nabobeboelser. Herunder 6 nabobeboelser
i den mindre bebyggelse Mintebjerg, 2 nabobeboelser
i den mindre bebyggelse Lebøl og 9 nabobeboelser i
det åbne land. Beboelserne ligger i en afstand af 511 823 meter fra den nærmeste mølle.

Ny mølle
37,0 dB(A)

Støjber
Støjfølsomt område
42,0 dB(A)

vindhastighed på 6 m/s. Tilsvarende må de nye vindmøller ikke støje mere end 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s i det mest støjbelastede punkt ved
udendørs opholdsarealer i områder til støjfølsom arealanvendelse ved udendørs opholdsarealer. De mindre
bebyggelser Mintebjerg og Lebøl er klassificeret som
støjfølsom arealanvendelse, jf. Kort 5.1 og Tabel 5.1
(højre kolonne), der viser de berørte ejendomme og
områdeafgrænsningen.
Beregningerne af støjemissionen er foretaget på
grundlag af retningslinjerne, der er formuleret i vindmøllebekendtgørelsen og er udført i programmet
WindPRO version 2.7.
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Ny mølle
39,0 dB(A)

Støjbere
Støjfølsomt område
44,0 dB(A)

Der er anvendt følgende forudsætninger:
• Projektforslaget, der udgøres af 2 stk. SWT-2.393 med rotordiameter 92,6 meter og navhøjde 80,0
meter, svarende til en totalhøjde på 126,3 meter.
Vindmøllerne antages at have en kildestøj på 100,0
dB(A) ved 8 m/s og 99,0 dB(A) ved 6 m/s efter støjregulering med -5 dB(A) (den sydøstlige mølle) og en
kildestøj på 101 dB(A) ved 8 m/s og 99,8 dB(A) ved 6
m/s efter støjregulering med -4 dB(A) (den nordvestlige mølle). Møllerne udsender ingen rentone. Der er
for at overholde støjkravene indregnet en regulering
af vindmøllernes drift, hvor kildestøjen er skruet hhv.
5 dB(A) og 4 dB(A) ned i forhold til udgangspunktet
”standard mode”. Største begrænsning (-5 dB(A)) er
sat på den sydøstlige mølle.

Beregninger for projektforslaget viser, at det maksimalt tilladte støjniveau er overholdt ved alle naboer.
Sønderborg Kommune kan kræve en støjmåling efter
den fysiske opstilling af vindmøllerne. Bliver det her
konstateret, at vindmøllerne alligevel ikke overholder
de fastsatte støjkrav, kan kildestøjen dæmpes yderligere ved at regulere møllernes omdrejningshastighed.
Dette vil dog ligeledes medføre en nedsat produktion.
Alternativt kan udskiftning af komponenter i møllen
være med til at reducere støjniveauet, så støjkrav kan
overholdes.
Hvis det viser sig, at vindmøllen støjer mere end det
tilladelige, kan kommunen kræve den standset og
støjforholdene udbedret, indtil møllen kan overholde
støjkravene.
5.1.4 Ultralyd og lavfrekvent støj
Det målte eller beregnede støjniveau for en vindmølle, formidler ikke et altomfattende billede af, hvor
generende støjen reelt set kan være. En voksende
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bekymring i befolkningen for, at store vindmøller afgiver væsentligt mere lavfrekvent støj end eksisterende
mindre møller, har igangsat et projekt, der blandt andet skulle afklare, om støjen fra moderne vindmøller
har et væsentligt indhold af lave frekvenser og infralyd.
Projektet er gennemført i samarbejde mellem Risø,
DTU, DONG Energy, Aalborg Universitet og DELTA
som projektleder.
Projektet er finansieret af Energistyrelsen under EFP06programmet. Supplerende økonomisk støtte stammer
fra Vestas Wind Systems A/S, Siemens Wind Power
A/S, DONG Energy, Vattenfall AB Vindkraft, E.ON og
Vind Sverige AB. Desuden har Vindmølleindustrien og
Miljøstyrelsen deltaget i følgegruppen bag projektet.
Projektet omhandler 33 mindre vindmøller i størrelsesordenen under 2 MW og 14 større vindmøller i størrelsesordenen over 2 MW. Samtlige vindmøller udgør
fungerende og godkendte vindmøller, hvilket giver et
bedre grundlag for sammenligninger.
Den endelige rapport fra DELTA blev offentliggjort i november 2010 og indeholdt følgende konklusioner [29]:
• Store vindmøller udstråler ikke hørbar infralyd.
Niveauerne er langt under høretærsklen.
• Den lavfrekvente støj indendørs i beboelser er 2 dB
højere for 4 MW møller frem for 2 MW møller.
• Det udstrålede lydeffektniveau fra vindmøllerne stiger med vindmøllernes nominelle elektriske effekt, så
kort sagt udsender større vindmøller lidt mindre støj
end små vindmøller, regnet pr. kW produceret elektrisk
effekt.
• Der er konstateret en moderat stigning i den
A-vægtede1 lavfrekvente støj for store vindmøller
frem for små, men denne forskel er meget mindre end

forskellen mellem individuelle vindmølletyper, modeller og konfigurationer både med hensyn til total støj og
den lavfrekvente støj.
• Der er konstateret en svag stigning i den relative
mængde af lavfrekvent støj sammenlignet med mindre møller.
Den lavfrekvente andel af lydudstrålingen stiger gennemsnitlig lidt mere med vindmøllens størrelse end
den totale A-vægtede lydudståling gør.
Miljøminister Karen Ellemann har i januar 2011 bedt
Miljøministeriet om at revidere vindmøllebekendtgørelsen og indføre en grænseværdi for lavfrekvent støj.
Det sker for at tilgodese et ønske fra befolkningen om
mere nøjagtige regler på området. Miljøministeriet
strammer ikke støjreglerne, men sætter nu specifikke
grænser for den lavfrekvente støj, så reglerne bliver
mere gennemskuelig både for kommunerne, vindmøllefabrikanterne og borgerne. De nye regler forventes
at være klar inden sommerferien 2011. Nærværende
miljørapport baserer på det akuelt gældende regelsæt.

5.2 Skyggekast
Skyggekast er genevirkningen fra vindmøllevingernes
passage mellem solen og opholdsarealet. Skyggekast
kan kun opstå, hvis solen skinner og møllevingerne
roterer. Genevirkningen vil typisk være størst inde i
boligen, men kan ligeledes være stor ved udendørs
opholdsarealer, hvor skyggen fejer hen over jorden.
Skyggekastets omfang afhænger af solens placering
på himlen, vindforholdene, rotordiameteren, de topografiske forhold, antallet af vindmøller i en gruppe og
deres placering i forhold til naboboligerne.
Der eksisterer ingen lovgivningsmæssige krav til regulering af skyggekastforhold, men Miljøministeriet
anbefaler, at vindmøller ikke påfører nabobeboelser mere end 10 timers såkaldt reel skyggetid årligt.
Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer
eller ved et lodret vindue vendt mod vindmøllerne.
Kort 5.4 Isolinjer for skygge i timer pr. år.

Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger ligeledes af baggrundstøjens niveau. Selv om støjemissionen fra en vindmølle stiger med stigende vindhastighed, vil baggrundsstøjen som regel ’overdøve’
støjen fra vindmøllen, hvis vindhastigheden er over
8 - 12 m/s. På nogle vindmølletyper reguleres kræfterne ved at hele vingen kan drejes, når det blæser for
meget. Det kaldes pitch-regulering. På andre møller
regulerer vingernes profil belastningen ved at danne
lufthvirvler, når hastigheden bliver for høj. Det kaldes
stall-regulering. Projektforslagets mølletype SWT-2.393 er pitch-reguleret.
Det er vurderet, at ultralyd ikke udgør noget reelt problem ved vindmøller [29], hvorfor påvirkningen af infralyd ikke bliver nærmere behandlet i nærværende
rapport.

_
Ny mølle
0

Miljørapport med VVM og miljøvurdering

5

_
_
,
Skyggemodtager
10

,
Isolinier viser skygge i Timer per år, reelt tilfælde
15

115

Beregningerne af skyggekastet er foretaget for et
udendørs opholdsareal på 20 x 15 meter i retning mod
møllerne. Indendørs skyggekast er beregnet gennem
et vindue på 1 x 1 meter, vendt mod vindmøllerne.
Skyggekastet er beregnet i WindPro version 2.7 og
baserer på følgende forudsætninger:
• Solens højde over horisontlinjen skal være mere end
3 grader, da skyggekast under 3 grader opfattes som
uproblematisk.
• Afstande på mere end 2 kilometer fra møllerne er
ikke medtaget i beregningerne, da skyggekast ikke er
et problem på de afstande.
Foruden sol og vind er selve vindretningen afgørende
for, hvor meget skyggekast der opstår. Værdien for
skyggekast udgør i ’worst case’ det antal timer, der
maksimalt kan forekomme skyggekast. Hermed menes det antal timer solen står bagved møllernes rotor,
uanset om det er overskyet eller vindstille.
Værdien i ’worst case’ betragtningen bliver omsat
til sandsynlige værdier i programmets beregninger.
Sandsynlig værdi kaldes også reel værdi. Den reelle
værdi for skyggekast er ’worst case’ korrigeret for vindstille og overskyede timer samt vindretning i et almindeligt år i Danmark. Der er i alle beregninger over reel
værdi taget højde for rotorvinkel, vindretning, antallet
af solskinstimer og vindstille. Møllernes driftstid er beregnet ud fra en effektkurve og de beregnede vindforhold i opstillingsområdet. Solskinsstatistik udgøres
af gennemsnitsdata fra Danmarks Meteorologiske
Institut for Danmark.
Kort 5.4. viser, hvordan skyggekastet fordeles i det
omkringliggende landskab. Af kortet kan det tilnærmelsesvist aflæses, hvor mange skyggetimer den
enkelte nabo vil blive udsat for. I beregningen er der
ikke taget hensyn til, om der ligger bygninger eller tæt,
høj bevoksning mellem boligen og vindmøllen, som
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reducerer skyggekastet. Skyggekastet kan derfor i
nogle tilfælde være væsentligt lavere i virkeligheden
end i beregningerne. Ændres forholdene omkring boligen dog, kan skyggekastet blive, som beregningerne
viser.
Tabel 5.2 viser de reelle værdier for udendørs og indendørs skyggekast i timer og minutter for naboboligerne.

• Nabobolig L vil blive ramt i perioderne marts-april i
tidsrummet kl. 06-08.15 og august-oktober i tidsrummet kl. 07-09 på sit udendørs opholdsareal.
Tabel 5.2 Skyggekast hos naboer. Teoretisk skyggekast uden
hensyn til evt. afskærmende bevoksning og bygninger mellem møller og opholdsareal. Alle de naboboliger, der ifølge den teoretiske
beregning påvirkes mere 10 timer om året (det anbefalede maksimum), er anført i tabellen.
Nabobetegnelse

Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtigt for oplevelsen af skyggekast, da ligeledes tidspunktet har afgørende betydning. Eksempelvis vil skyggekast tidligt
om morgenen for nogle være uden betydning, mens
skyggekast i eftermiddagssolen, hvor terrassen er i
brug, opleves som mere kritisk. På denne baggrund
beregnes en kalender, der viser præcist på hvilke
dage og i hvilke tidsrum, skyggekast kan indfinde sig
ved den enkelte nabobeboelse. Af kalenderne fremgår, hvornår solen står op og går ned, hvornår skyggekast kan indtræde, hvor længe det varer, og fra hvilken
vindmølle skyggekastet stammer. Kalenderen er vist i
Figur 5.1.
Fem naboboliger kan blive ramt af mere end 10 timers
skyggekast både indendørs og udendørs, mens yderligere to naboer kan blive ramt af mere end 10 timers
skyggekast på deres udendørs opholdsareal. To af boligerne (C og Q) er beliggende øst for vindmøllerne,
mens de øvrige boliger (F, G, H, I og L) ligger sydvest
og vest for møllerne.
• Nabobolig C vil blive ramt i perioderne april-maj og
juli-september i tidsrummet kl. 19-21.15.
• Nabobolig Q vil blive ramt i perioden april-august i
tidsrummet kl. 19.15-21.15.
• Nabobolig F, G, H og I vil blive ramt i perioden aprilaugust i tidsrummet kl. 05-07.15. Hos nabo F bliver
påvirkningen kun mere end 10 timer årligt på det udendørs opholdsareal.

Timer : minutter
Udendørs

Indendørs

C, Lebølvej 14

17:35

13:05

F, Skovbyvej 43

12:01

9:26

G, Skovbyvej 41

13:05

10:18

H, Skovbyvej 39

14:19

11:32

I, Skovbyvej 37

13:32

10:58

L, Mintebjergvej 7

12:15

8:41

Q, Ensomhed 2

20:00

15:15

Der er udviklet et program, som kan stoppe en vindmølle på de tidspunkter, hvor skyggekastgenerne ved
bestemte nabobeboelser er størst.
Programmet anvendes primært i de tilfælde, hvor
projektets beregninger viser, at det fastsatte maksimale antal skyggekasttimer (10 timer pr. år) ikke
kan overholdes ved alle nabobeboelser. Sønderborg
Kommune kan stille krav om, at programmet installeres. Stop af vindmøllerne i perioder med generende
skyggekast hos naboer vil give et betydningsløst produktionstab. Mølleopstilleren er indstillet på at installere ’skygge-stop’.
5.2.1 Reflekser
Vindmøllernes refleksion af sollys - især fra møllevingerne - udgør et fænomen, som under særlige vejrforhold kan være et problem for naboer til vindmøller.
Refleksionen opstår især ved visse kombinationer af
nedbør og sollys. Da vindmøllevinger skal have en
glat overflade for at producere optimalt og for at afvise snavs, kan dette medføre flader, som kan give
refleksioner.
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Nabobolig F

22:00
21:00
20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
11:00
10:00
09:00
08:00
07:00
06:00
05:00

Tid

Tid

Nabobolig C

Problemet er minimeret gennem overfladebehandlinger til meget lave glanstal under 30, der med de nuværende metoder er det nærmeste, man kan komme
en antirefleksbehandling. I løbet af møllens første leveår halveres refleksvirkningen, fordi overfladen bliver
mere mat. Moderne møllevingers udformning med
krumme overflader gør desuden, at eventuelle reflekser spredes jævnt i vilkårlige retninger. Det er på denne baggrund vurderet, at reflekser fra projektforslagets
vindmøller ikke vil medføre væsentlige gener.
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5.3 Samlet vurdering

Figur 5.2 Skyggegrafer, der viser tid på året og tid på dagen, hvor
nabo C, F, G, H, I, L og Q kan rammes af vindmøllernes skyggekast.
Grøn: Skygge fra den sydøstlige mølle
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Nabobolig L 15,0 × 20,0 Azimut: 0,0° Hældn ing: 0,0°(85)
F: Skyggemodtager:

22:00
21:00
20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
11:00
10:00
09:00
08:00
07:00
06:00
05:00
jan

jul

Måned

Tid

Tid

Tid
mar

aug

Nabobolig I 15,0 × 20,0 Azimut: 0,0° Hældn ing: 0,0°(84)
E: Skyggemodtager:

Nabobolig Q
22:00
21:00
20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
11:00
10:00
09:00
08:00
07:00
06:00
05:00
feb

jul

22:00
21:00
20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
11:00
10:00
09:00
08:00
07:00
06:00
05:00

Måned

Gul: Skygge fra den nordvestlige mølle

jan

Nabobolig H 15,0 × 20,0 Azimut: 0,0° Hældn ing: 0,0° (83)
D: Skyggemodtager:

22:00
21:00
20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
11:00
10:00
09:00
08:00
07:00
06:00
05:00

Tid

5.3.1 Visuel påvirkning
Generelt set vil det for de fleste naboer omkring projektområdet - i større eller mindre grad - være muligt at
se møllerne fra eller omkring ejendommen.

Nabobolig G15,0 × 20,0 Azimut: 0,0° Hældn ing: 0,0° (82)
C: Skyggemodtager:

Tid

For samtlige nabobeboelser er de påbudte afstande til
nærmeste vindmølle på minimum fire gange møllens
totalhøjde (511 meter) overholdt.
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Generelt vil beplantninger, i form af spredte krat-,
træ- og læhegnsbeplantninger i det omgivende åbne
land dog virke afskærmende for udsynet mod de nye
vindmøller.
5.3.2 Støjpåvirkning
Beregninger af projektforslagets støjemission har vist,
at grænseværdierne, der er formuleret i vindmøllebekendtgørelsen, er overholdt ved samtlige naboer.

5.3.3 Skyggekast
Fem naboboliger (C, F, G, H, I, L og Q) kan blive ramt
af mere end 10 timers skyggekast både indendørs
og udendørs, mens yderligere to naboer (F og L) kan
blive ramt af mere end 10 timers skyggekast på deres udendørs opholdsareal. Sønderborg Kommune
har det overordnede miljøtilsyn og forventer her at
stille krav om, at der gennemføres ’skygge-stop’, når
der forekommer skyggegener udover de vejledende grænseværdier. Brugen af ’skygge-stop’ vurderes at være uden større betydning for vindmøllernes
produktionsevne.
Vindmølle på Kegnæs

5.3.4 Reflekser
Refleksgener fra de nye vindmøller vurderes ikke at
være et væsentligt problem.
Sammenfattende kan det konkluderes, at nabobolig
C (Lebølvej 14) og nabobolig Q (Ensomhed 2) vil påvirkes mest fra projektforslagets vindmøller i form af
visuelle forhold samt støj og skyggekast.
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6. Sundhed og overvågning
Det følgende kapitel redegør for, hvorledes projektet
påvirker helbredet, og hvorledes det sikres, at miljøkrav til møllerne bliver opfyldt i anlægs-, drifts- og
nedtagningsfasen.
Vindmøller påvirker menneskers sundhed på en række
områder. Eksempelvis direkte gennem støj- og skyggekastpåvirkninger ved nabobeboelser samt indirekte
gennem en reduktion i udledningen af luftforurenende
stoffer fra konventionelle kraftværker.

6.1 Støj
Et støjniveau på maksimalt 44 dB(A) ved nabobeboelser ligger langt under det niveau, der menes at påvirke
menneskers sundhed. Lydniveauet svarer til, at der fra
vindmøller må generes en støj, svarende til sagte tale.
Støjen vil dog optræde som et sus, der gentages hvert
andet sekund - afhængigt af vindstyrken - hvorfor
monotonien heri kan udgøre en del af problemet ved
påvirkningen. Almindeligvis vil støjen dog ikke kunne
skelnes fra baggrundsstøjen fra bevoksning og bebyggelse ved vindhastigheder over 8-12 m/s, svarende til
frisk til hård vind.

6.2 Lavfrekvent støj
Der eksisterer i dag en vis usikkerhed omkring genevirkningerne af den lavfrekvente støj, der udsendes
fra vindmøller. På denne baggrund har Miljøministeriet
til hensigt at revurdere vindmøllebekendtgørelsen og
implementere specifikke grænseværdier for emissionen af lavfrekvent støj, der forventes vedtaget medio
2011. Det er undersøgt, at lavfrekvent støj lyder som
de dybe bastoner i musik eller langsomt-gående motorer og kompressorer. Niveauet afhænger alment af
vindmøllens størrelse, afstand og vindhastighed.
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Figur 6.1. Støjbarometer med støjtyper og grænseværdier.

Figur 6.2. Støjtyper og grænseværdier, lavfrekvent støj.
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6.3 Skygge
Skyggekast opstår når solens stråler passerer gennem
vindmøllens rotorareal og kan opleves som generende
blink inde i boligen eller på udendørs opholdsarealer.
Det kan ikke udelukkes at enkelte individer bliver generet af skyggekast, hvorfor Sønderborg Kommune
stiller krav til at installere ’skygge-stop’ for at overholde de vejledende grænser på 10 timer skyggekast om
året.

6.4 Reduktion af emissioner
Vindmøllers bidrag til at reducere udledningen af forurenende stoffer fra konventionelle kraftværker vil
være til gavn for befolkningens sundhed. Kraftværkers
udledning af CO2 medfører globale klimaforandringer,
grundet drivhuseffekten, mens luftforureningen med
SO2, NOX, partikler mv. har lokale og regionale skadevirkninger på eksempelvis menneskers sundhed,
naturen og bygninger. Ved at reducere udledningerne
af forurenende stoffer bidrager vindmøllerne således
til at begrænse sundhedsomkostningerne som følge
af luftforurening.
Der er gennemført en række studier, der skulle afdække de samfundsøkonomiske omkostninger, de eksterne omkostninger, ved forskellig energiproduktion.
Det drejer sig om udgifter forbundet med drivhuseffekten, der udgøres af tørke, oversvømmelser, stormskader, syreregn, smog, arbejds- og sundhedsskader.
Egentlige sundhedseffekter af luftforureningen viser
sig som bronchitis, hospitalsindlæggelser, sygedage
og dage med nedsat aktivitet, merforbrug af medicin
for astmatikere samt tidlig død. EU har i forskningsprojektet ”ExternE - Externalities of Energy” beregnet de
eksterne omkostninger ved elektricitet produceret på
forskellige måder i de enkelte lande. [31] og [32]

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har i 2004 beregnet, hvor meget det koster, at kraftværkernes luftforurening påvirker sundheden, og DMU prissætter
sygdomsvirkningen til 2,24 eurocent, eller 17 øre per
kWh. Her indgår tungmetallernes skadevirkning ikke i
beregningen. [33]
DMU har i sin rapport om emnet fra 2007 set på den
del af omkostningerne, der vedrører menneskers
sundhed, og som skyldes forurening med SO2, NOx og
partikler. Rapporten nuancerer det tidligere billede på
baggrund af væsentligt mere præcise atmosfæriske
beregninger og et mere præcist datagrundlag for befolkningens fordeling omkring anlæggene. Rapporten
viser, at prissættelsen for sygdomsvirkningen fra de to
kraftvarmeanlæg Amagerværket og Fynsværket samt
affaldsforbrændingsanlægget
Vestforbrændingen
svinger fra 0,42 eurocent pr. kWh over 3,44 til 6,34
eurocent pr. kWh over årene 2003-05. Højst for
Vestforbrændingen og lavest for Amagerværket.
Omkostningerne er stadig uden giftvirkningen af tungmetalforureningen og uden CO2-omkostningen. [34]
Sidstnævnte sætter Energistyrelsen til ca. 7 øre pr.
kWh ved en CO2-kvotepris på 150 kr pr. ton [35].
Rapporternes beregninger viser dermed at vindenergien således kan spare samfundet for store udgifter til
sundhed og miljø. For det enkelte menneske kan det
betyde mindre sygdom og bedre miljø.
Efterhånden er der i videnskabelige kredse stor
enighed om, at et stadigt stigende CO2-indhold i
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Projektet kan derfor på grund af sin CO2-fortrængning
siges at bidrage positivt til at holde klimaændringerne
i ave, om end det eksakte bidrag i den store globale
sammenhæng er beskedent.

6.5 Overvågning
Sønderborg Kommunes miljøtilsyn vil derudover sikre,
at samtlige lovgivningsmæssige grænseværdier og
vejledende grænser bliver overholdt indtil vindmøllerne demonteres.
Inden der kan opstilles vindmøller ved Mintebjerg,
skal Sønderborg Kommune godkende den ønskede
vindmølletype i henhold til vindmøllebekendtgørelsens støjkrav, jf. BEK nr. 1518 af 14/12/2006. Der skal
foreligge en støjmåling, gennemført af et akkrediteret
firma, hvorpå beregninger af støjemissionerne skal
baseres.
Sønderborg Kommune kan, som generelt led i miljøtilsynet eller på baggrund af mulige naboklager, kræve
gennemførelsen af en konkret støjmåling ved idriftsættelse eller igangværende drift af møllerne.
Vindmøllerne råder over indbyggede styre- og overvågningsprogrammer, der registrerer alle fejlfunktioner, og om fornødent stopper møllen. Vindmøllernes
drift overvåges elektronisk af vindmølleproducenten,
der hurtigt kan gribe ind ved tekniske problemer.

Tabel 3.1 Mindsket udledning af drivhusgasser fra el- og kraftvarmeværker
Mølletype

I Danmark er de eksterne udgifter ved elektricitet produceret på kulkraft beregnet til 30 - 52 øre pr. kWh,
mens den ved vindkraft er beregnet til 0,75 øre pr.
kWh. [32]

atmosfæren vil give anledning til en række klimaforandringer. Dette vil ligeledes få mærkbare konsekvenser
for plante- og dyrelivet i Danmark, både når det drejer
sig om ynglende arter og arter på træk eller midlertidigt
ophold.

Luftart
Kuldioxid, CO2

SWT-2,3-93

Mindsket emission, ton
Hvert år, gns.

På 20 år 1

9.492

189.848

Svovldioxid, SO2

3,12

62

Kvælstofoxider, NOx

11,62
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Manglende Viden
Der er ikke gennemført aktuelle optællinger af fugle
eller andre dyr i forbindelse med udarbejdelsen af
nærværende miljørapport, ligesom de §3-beskyttede
vandhuller er blevet besøgt, men ikke særskilt undersøgt for indholdet af flora og fauna.
Det vurderes dog, at der er tilvejebragt et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at vurdere miljøkonsekvenserne
af projektforslaget for opstilling af 2 stk. SWT-2.3-93
vindmøller ved Mintebjerg.

Lebøl set fra syd

Miljørapport med VVM og miljøvurdering
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