
Forsla
g

Tillæg nr. 9 til
Kommuneplan 2009 - 2021

December 2011

Temaplan for vindmøller

Forslag



TILLÆG NR. 9 TIL KommuNepLaN 2009-20212

Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 - 2021 
er vedtaget af Sønderborg Byråd den 23. november 2011

Kort: Sønderborg Kommune

Tryk: Sønderborg Kommune

Planen kan rekvireres hos Sønderborg Kommune, 
Planafdelingen, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg 
eller findes på www.sonderborgkommune.dk

Forslag til tillæg nr. 9 til
Kommuneplan 2009 - 2021

Temaplan for vindmøller i Sønderborg Kommune
- Bruttoliste 

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9



I nærværende Temaplan for vindmøller udpeges i alt 18 potentielle nye vindmølleområder i Sønder-
borg Kommune.

De mulige nye områder er udpeget på baggrund af afstandskrav til beboelse, GIS-analyser og særlig 
restriktive landskabelige bindinger.

Forslag til temaplan for vindmøller indeholder en bruttoliste over mulige områder til opstilling af 
vindmøller. Det er på nuværende tidspunkt ikke aflaret, hvilke områder der medtages i den endelige 
temaplan for vindmøller. Det kan dermed ikke udelukkes, at enkelte områder vil blive udvidet, mens 
andre helt eller delvis vil blive udtaget i den videre planproces. 
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Sønderborg Kommune ønsker at høre din 
mening inden onsdag den 1. februar 2012
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I Sønderborg Kommune ønsker vi at være førende 
inden for reduktionen af CO2-emission og har 
derfor, i samarbejde med private initiativtagere og 
lokale erhvervsfolk, lanceret det såkaldte Project-
Zero, der viser vejen til at gøre Sønderborg-området 
CO2-neutralt inden 2029, skabe vækst og nye 
grønne jobs.

Med ProjectZero som lokomotiv vil vi i Sønderborg 
skabe et unikt eksempel på, hvordan bæredygtighed 
og forretning kan gå hånd i hånd, baseret på lokal 
ansvarlighed og lokale initiativer.

Målet om CO2-neutralitet skal nås gennem sub-
stantielle energieffektiviseringer og en omlægning 
af energiforsyningen til områdets egne vedvarende 
energikilder. For at nå målet er det afgørende at 
indtænke opstillingen af nye vindmøller i Sønder-
borg Kommune.

Med afsæt i ’Debatoplæg om opstilling af vindmøl-
ler i Sønderborg Kommune’, der har været offentlig-
gjort i perioden 30. marts til 27. april 2011, gen-
nemfører Sønderborg Kommune en planproces, der 
har til hensigt at afdække, hvor i kommunen nye 

Forord

Kilde: Vindmøllesekretariatet

vindmøller kan opstilles på den mest hensigtsmæs-
sige måde. Der er i nærværende temaplan udpeget 
en række potentielle vindmølleområder med ram-
mer for den videre planlægning. Derudover redegør 
planen for planprocessen, plan- og lovgrundlaget og 
indeholder en miljøvurdering samt miljøscreening.

Med temaplanen giver Sønderborg Kommune lods-
ejere, borgere, interesseorganisationer,
foreninger, myndigheder og andre interesserede 
mulighed for at fremsætte deres synspunkter, kom-
mentarer, alternative forslag og idéer, så flest mulige 
hensyn kan indgå i den videre planlægning.

Forslaget er til offentlig debat i 8 uger, hvorefter 
høringssvarene vil bidrage til at foretage en samlet 
afvejning af de respektive hensyn og synspunkter 
inden kommunen kan vedtage temaplanen endelig.

Sønderborg Kommune ønsker at høre din 
mening inden onsdag den 1. februar 2012
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Ikke-teknisk resumé
Opstillingen af vindmøller spiller en væsentlig rolle 
for at nå Sønderborg Kommunes målsætninger 
om at være CO2-neutral i 2029. Uden planlægning 
for nye vindmøller, vil vindmøllernes bidrag med 
vedvarende energi inden for en kort årrække 
forsvinde.

Moderne vindmøller med en totalhøjde op til 
150 meter er effektive, men har ligeledes en stor 
indvirkning på omgivelserne. Ved screening af 
landskabet for særlige hensyn og bindinger i 
forhold til boliger, natur, kulturmiljøer, værdifulde 
landskaber mv. kan udpeges områder til opstilling 
af vindmøller, der er egnede til formålet.

I temaplanens 18 rammeområder kan der potentielt 
opstilles mellem 45 og 66 moderne vindmøller. 
Da de eksisterende 21 vindmøller i kommunen af 
forskellige årsager vil blive nedtaget i takt med at 
der sættes nye møller op, vil antallet af vindmøller 
kunne fordobles eller endda tredobles, hvis planen 
realiseres.  

Ud over de landskabelige påvirkninger, udgør 
skyggekast, visuelle gener og støj de væsentligste 
gener ved opstilling af vindmøller. I temaplanens 
udpegning af potentielle vindmølleområder tages 
der indledningsvist højde for disse gener, men 
påvirkningsgraden er afhængig af den valgte 
mølletype og den nøjagtige placering. Udarbej-
delsen af en miljørapport, indeholdende en 
vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og 
miljøvurdering, vil først i den konkrete plan–
lægning afdække de nøjagtige indvirkninger på det 
omkringliggende miljø. 

I miljøscreeningerne er der til den videre 
planproces beskrevet afværgende foranstaltninger 

for de miljømæssige konfliktsituationer, som 
udpegningen af de respektive vindmølleområder 
bevirker. Fremadrettet skal der ske en overvågning 
af planlægningen samt anlægs-, drifts- og nedtag-
ningsfasen af vindmøller gennem VVM-processen 
og kommunens tilsyn.

Områderne Frederiksgård, Elstrup og Lavensby 
er beliggende inden for småskala-landskab, 
der findes i det småbakkede til jævnt kuperede 
landskab i grænsefladen mellem dødislandskab og 
bundmoræne i det nordlige Als. Ligeledes området 
ved Buskmose Skov, der er beliggende i småbakket 
dødislandskab, kan karakteriseres som værende 
beliggende inden for småskala-landskab. Småskala-
landskaber vurderes generelt som mindre egnede 
til opstilling af moderne vindmøller, hvorfor der 
i denne sammenhæng skal foretages en konkret 
vurdering af og særlig stillingtagen til sammen-
spillet mellem landskab og vindmøller inden for 
denne landskabstype.    

De udpegede områder i det midterste og nordlige 
Als samt området ved Buskmose Skov er beliggende 
inden for eller tæt på arealer, der råder over en høj 
naturmæssig interesse. Vindmøllers indvirkning på 
arter og naturtyper skal derfor særligt undersøges 
inden for disse potentielle vindmølleområder.   

Nærværende temaplan for vindmøller er udarbejdet 
på et overordnet niveau, idet planen udelukkende 
har til hensigt at udpege potentielle vindmøl-
leområder samt fastsætte rammer og retnings-
linjer for den videre planlægning. En detaljeret 
skildring af den eksakte miljøpåvirkning et givent 
mølleprojekt medfører, kan derfor først foretages på 
enkeltprojektniveau i den senere planlægning.

Kilde: Vindmøllesekretariatet
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Indledning
Forslag til temaplan for vindmøller i Sønderborg 
Kommune, hvori der er udpeget i alt 18 potentielle 
vindmølleområder, udsendes i offentlig høring i 8 
uger.

Det er i Sønderborg Kommune besluttet at 
udarbejde en overordnet temaplan for vindmøller 
- et tillæg til Kommuneplan 2009-2021 for 
udpegning af områder, hvor der kan planlægges 
nærmere for opstilling af vindmøller.

Det gældende plangrundlag for vindmøller skal 
ajourføres for at opfylde de aktuelle behov og 
ønsker for opstilling af moderne vindmøller, og for 
at nå kommunens ambitiøse klimamålsætninger.

Temaplanen har til hensigt at koordinere 
kommunens fremtidige opstilling af vindmøller 
ved at udpege egnede områder og fastsætte 
overordnede rammer og retningslinjer for, hvordan 
vindmøllerne skal opstilles. Som led i planlæg-
ningsarbejdet er der udarbejdet en miljøvurdering 
af nærværende temaplan, der skildrer planens 
væsentlige miljømæssige konsekvenser. Derudover 
er der udarbejdet en indledende miljøscreening, 
der indeholder konsekvensvurderinger, afværge-
foranstaltninger og konklusioner for de respektive 
potentielle vindmølleområder. Se miljøscreeningen 
på side 41.

Temaplanen giver ikke i sig selv lov til at opstille 
vindmøller. For hvert enkelt rammeområde der 
udpeges, skal der efterfølgende gennemføres et 
konkret planlægnings- og analysearbejde, som med 
visualiseringer, støj- og skyggeberegninger mv. 
redegør for den eksakte opstilling af vindmøller i 
området. Der vil blive udarbejdet et debathæfte, 
VVM-redegørelse og miljøvurdering samt 
blive gennemført offentlige høringer og afholdt 
borgermøder. Se ligeledes Figur 1, der viser de 
enkelte trin i vindmølleplanlægningen.

Vindmølleplanen omhandler alene store vindmøller 
med en totalhøjde fra 100 til 150 meter, som kræver 
særskilt planlægning. 

Status
I Sønderborg Kommune er der ultimo 2011 opstillet 
og nettilsluttet i alt 21 vindmøller, der er opstillet 
på 10 lokaliteter. Vindmøllerne er enten opstillet 
enkeltvis, i nærheden af andre møller eller opstillet 
i samlede formationer. Vindmøllerne varierer i 
størrelsen fra 0,15 MW til 1 MW med en samlet 
installeret effekt på 10 MW, der producerede i alt 
19,7 millioner kWh i 2010.

En enkel moderne vindmølle med en installeret 
effekt på minimum 2,3 MW og en totalhøjde op 

til 150 meter antages i sammenligning at kunne 
producere ca. 7 millioner kWh/år, hvormed 
hovedparten af kommunens eksisterende 
vindmøller må anses som værende utidssvarende og 
tjenlig til udskiftning. Vindmøllers tekniske levetid 
antages at ligge på ca. 20 år.
  
Nye og moderne vindmøller er mere effektive, men 
fylder til gengæld betydeligt mere i landskabet. Et 
landskab, hvori der skal tages hensyn til blandt 
andet natur, rekreation, kultur og ikke mindst 
naboer.

Kommuneplan 2009-2021
Planlægningen for opstillingen af vindmøller 
med en totalhøjde op til 150 meter er overgået 
til kommunerne den 1. januar 2007. Som led i 
kommuneplanlægningen har Sønderborg Kommune 
udpeget to områder til opstilling af vindmøller i 
kommunen. Arealudlæg nr. 29 beliggende nordvest 
for Mintebjerg, hvor der åbnes mulighed for at 
opstille to vindmøller med en effekt mellem 2-3 
MW pr. mølle og navhøjder på ca. 80 meter. 
Derudover er der udpeget Arealudlæg nr. 30 syd 
for Vester Sottrup og tæt på motorvejen, hvor der 
åbnes mulighed for at udskifte de eksisterende 
to vindmøller med to moderne vindmøller med 
navhøjder på ca. 80 meter og en effekt mellem 2-3 
MW pr. mølle. 

I begge områder har kommunen igangsat planlæg-
ningen for opstillingen af henholdsvis 2 stk. 
2,3-3,0 MW vindmøller, der således har en samlet 
installeret effekt mellem 9,2 og 12 MW og en 
forventet årsproduktion på ca. 28 millioner kWh/
år. Allerede opstillingen af fire moderne vindmøller 
resulterer i en fordobling af den installerede 
effekt og årsproduktion i Sønderborg Kommune. 
Opførelsen af de to projekter vil medføre tilskud fra 
Energinet.dk på 809.600 til 1.056.000 kroner til 
eksempelvis landskabelige og rekreative tiltag, jf. 
Lov om vedvarende energi.

Retningslinjerne for opstilling af vindmøller, der er 
formuleret i Kommuneplan 2009-2021, forhindrer 
ikke i sig selv nærmere planlægning for moderne 
vindmøller. Der er dog behov for nye arealudlæg for 
opstilling af flere vindmøller for at nå kommunens 
ambitiøse klimamålsætninger. 

Produktion
En moderne vindmølle på minimum 2,3 MW og en 
totalhøjde op til 150 meter forventes at kunne produ-
cere ca. 7 millioner kWh/år, svarende til ca. 1,3 procent 
af kommunens samlede elforbrug i 2010.
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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 VVM-redegørelse, der 
indeholder en vurdering af projektets virkning på 
miljøet. Se tekstboksen på næste side.

VVM-redegørelsen sikrer 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.

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.

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 
miljøvurdering. Se tekstboksen på næste side.

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 nabobe-
boelse, 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 nabobe-
boelse 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, at ved planlægning for 
vindmøller nærmere end 28 gange møllens højde 
fra særlige kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer skal redegørelsen for planfor-
slaget belyse den visuelle påvirkning, herunder ind- 
og udsyn for det pågældende landskabselement.
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scoping
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bemærkninger og høringssvar Infomøde

Udarbejdelse af lokalplan og 
kommuneplantillæg (miljøvur-
dering) samt VVM-redegørelse
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Lovgivning

Figur 1: Et typisk vindmølleplanlægningsforløb
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Evt. revidering med 
partshøring og evt. ny 

ff li h d f
Klagefrist

Endelig vedtagelse af 
planerne samt udstedelse 

f ill d l
Borgermøde

Behandling af 
indkomne
indsigelser og offentlighedsfaseaf VVM-tilladelse indsigelser og 
bemærkninger

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

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

Der henvises endvidere til, at placeringen af 
vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafik-
sikkerheden 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 planlæg-
ningszone, 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.

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

Ifølge vindmøllebekendtgørelsen må støjbelast-
ningen fra vindmøller i det mest støjbelastede 
punkt ved udendørs opholdsarealer ved nabobe-
boelse 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.

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 støjbe-
lastning fra vindmøller på 39 dB(A) ved vindha-
stigheden 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.

Sønderborg Kommune kræver dokumentation 
for, at støjkravene i vindmøllebekendtgørelsen er 
overholdt. Dokumentationen skal foreligge 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 
belyser om grænseværdierne bliver overholdt.

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.

Potentialer,
proces og 
politiske
ønsker

Idéfase og 
scoping

Behandling af  
indkomne
bemærkninger
og høringssvar

Udarbejdelse
af temaplan 
for vind-
møller

Udarbejdelse
af miljø-
screening

Udarbejdelse af 
miljøvurdering

Offentlig-
hedsfase

Udpegning af vindmølleområder

ønsker og høringssvar møller

Endelig vedta-
gelse af planen

Behandling af 
indkomne indsigelser 
og bemærkninger

Evt. revidering med 
partshøring og evt. ny 
offentlighedsfase

Ansøgning om 
konkret projekt

Klagefrist
Afgørelse om 
VVM-pligt med 
klagefrist

Planlægning for 
konkret vindmølle-
projekt

Behandling af  indkomne 
bemærkninger og høringssvar Infomøde

Udarbejdelse af lokalplan og 
kommuneplantillæg (miljøvur-
dering) samt VVM-redegørelse

Idéfase og 
scoping

Offentlig høring om
forslag til kommune-
plantillæg, lokalplan-
forslag og miljørapport

Evt. revidering med 
partshøring og evt. ny 

ff li h d f
Klagefrist

Endelig vedtagelse af 
planerne samt udstedelse 

f ill d l
Borgermøde

Behandling af 
indkomne
indsigelser og offentlighedsfaseaf VVM-tilladelse indsigelser og 
bemærkninger
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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.

De potentielle vindmølleområder er endvidere 
omfattet af bekendtgørelse om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelses-
områder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 
408 af 01/05/2007). Hvorvidt mulige vindmøller 
vil påvirke §3-områder, Natura 2000-områder eller 
anden form for natur i eller i nærheden af opstil-
lingsområdet skal belyses i en senere miljørapport. 
Desuden skal der i den konkrete planlægning 
redegøres for vindmøllers betydning for en række 
smådyr, herunder flagermus og padder mv., jf. 
Habitatdirektivets artikel 12, bilag 4.

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.

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 fortids-
minder 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 anlægsar-
bejdet 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 bygge- og 
anlægsarbejder.

Landbrugsloven
Vindmøller opstilles i reglen 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 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 tilkør-
selsveje mv., jf. Cirkulære om varetagelse af de 
jordbrugsmæssige interesser under kommune- og 
lokalplanlægningen (CIR nr. 9174 af 19/04/2010).

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.

Lov om luftfart
Bekendtgørelse af lov om luftfart (LBK nr. 731 af 
21/06/2007) foreskriver, at vindmøller med en 
totalhøjde på over 100 meter skal anmeldes til 
Statens Luftfartsvæsen. Vindmøllerne må ikke 
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opstilles, inden Luftfartsvæsenet har udstedt attest 
om, at hindringen ikke skønnes at ville frembyde 
fare for lufttrafikkens sikkerhed.

Vandplaner
Indtil de statslige vandplaner vedtages admini-
strerer Sønderborg Kommune efter retningslinjerne 
formuleret i Sønderjyllands Amts Regionplan 
2005-2016, der efter nedlæggelse af amterne blev 
ophøjet til landsplandirektiv.

Drikkevandsinteresserne er opdelt i:
  
     • 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 begrænsede drikkevandsinteresser har laveste 
prioritet for drikkevand.

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, ud over 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 opstil-
lingen 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 anlægsar-
bejder til styrkelse af landskabelige og rekreative 
værdier i kommunen samt til kulturelle og 
informative aktiviteter 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 person-
kredsen 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 udarbej-
delsen 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.

Kilde: Kluge, Thomas
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Konsekvenszoner
Vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter har 
en væsentlig visuel indflydelse på omgivelserne 
og kan ses over store afstande. Vindmøllers 
påvirkning af landskabet aftager dog gradvist i 
forhold til afstanden. Det er på denne baggrund 
hensigtsmæssigt at operere med forskellige 
konsekvenszoner. Følgende skildring tager 
udgangspunkt i Skov- og Naturstyrelsens rapport 
’Store vindmøller i det åbne land - en vurdering 
af de landskabelige konsekvenser’. I rapporten 
opstilles eksempelvis tre konsekvenszoner for store 
vindmøller: nærzone, mellemzone og fjernzone. 
Se Figur 2, der viser de tre konsekvenszoner. 
Konsekvenszonernes størrelse afhænger af 
møllernes totalhøjde. For vindmøller op til 150 
meter totalhøjde er det hensigtsmæssigt at arbejde 
med følgende definitioner:

Nærzonen (0-4,5 kilometer)
Nærzonen defineres som det område, hvor 
vindmøller udgør markante og dominerende 
elementer i landskabsbilledet. Inden for denne zone 
overgår vindmøllers proportioner tydeligt andre 
landskabselementer, både naturlige elementer 
såsom bakkeformationer og beplantning, men 
ligeledes bygningsværker, herunder kirker og 

højspændingsledninger. Læhegn og skove i det 
omkringliggende landskab medvirker til, at møller 
ikke er synlige overalt. Se Figur 3.

Mellemzonen (4,5-10 kilometer)
Mellemzonen er defineret som det område, hvor 
vindmøller generelt vil være mindre synlige, idet 
bakker, læhegn og anden beplantning kan sløre 
eller helt skjule vindmøllerne. Fra de områder, hvor 
vindmøller 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. Møllers 
størrelse kan være svær at opfatte, idet afstanden til 
dem kan være svær at vurdere. Sigtbarheden spiller 
i denne sammenhæng en stor rolle. 

Fjernzonen (10-16 kilometer)
Fjernzonen er defineret som det område, hvor 
vindmøller fortsat er synlige i landskabet, men hvor 
de ikke påvirker landskabsoplevelsen i væsentlig 
grad. I fjernzonen spiller terrænforholdene og 
sigtbarheden en afgørende rolle. Vindmøller 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 vil 

Landskabelige konsekvenser

Figur 2 (til venstre): Vindmøllers indvirkning på 
landskabet vurderes i forhold til tre overordnede 
afstandszoner. Nærzonen, hvor vindmøllerne er 
klart dominerende. Mellemzonen, hvor vindmøllerne 
optræder på lige fod med andre landskabselementer. 
Fjernzonen, hvor vindmøllerne ikke i væsentlig grad 
påvirker oplevelsen af landskabet. (Kilde: Miljømini-
steriet/Birk Nielsen)
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Fjernzone
 
 
 
 

Vindmøllernes indvirkning på landskabet vurderes i 
forhold til tre overordnede afstandszoner. Nærzonen, 
hvor vindmøllerne er klart dominerende. 
Mellemzonen, hvor vindmøllerne optræder på lige fod 
med andre landskabselementer. Fjernzonen, hvor 
vindmøllerne ikke i væsentlig grad påvirker oplevelsen 
af landskabet. (Illustration: Birk Nielsen) 

Figur 3 (til venstre): Relativt små landskabselementer i 
de de nære omgivelser, som eksempelvis buske og træer, 
kan virke væsentligt afskærmende for synligheden af sto-
re vindmøller. (ikke-målfast skitse).

Generelt gælder det, at en bygning, et læhegn eller lig-
nende 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 betrag-
teren er placeret i samme terrænkote (øjenhøjde = 1,7 me-
ter). (Kilde: Miljøministeriet/Birk Nielsen)
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hovedparten af vindmøllerne, der ønskes opstillet 
inden for de udpegede 18 områder, være synlige 
på store afstande, hvis betragteren befinder sig 
på åbne arealer eller på de højeste punkter i 
landskabet - eksempelvis på Dybbøl Banke 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.

Synlighed
Ud over selve afstanden til vindmøller eksisterer 
en række andre faktorer, der har betydning for 
synligheden af vindmøller, såsom sigtbarhed, 
vejret, rotation og belysning.

Luftens sigtbarhed er afgørende for vindmøllers 
synlighed i landskabet. På klare dage kan 
vindmøller være synlige på store afstande, mens de 
på dage med skydække vil være væsentligt mindre 
synlige. På mange dage af året vil vindmøller på 
denne baggrund ikke være synlige på afstande 
længere end 12 til 14 kilometer. Ligeledes terræn-
forhold og landskabselementer spiller en væsentlig 
rolle, da store møller kan sløres eller helt skjules 
af bakkepartier, læhegn, skove mv. Omvendt 
kan et 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 vindmøller, 
set i forhold til en overskyet dag. 

Samtidig vil der på en dag med få skyer på himlen 
kunne ske hurtige skift mellem at vindmøller 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 vindmøller sig i drift, skaber møllevin-
gernes 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 vindmøl-
letyper roterer typisk meget hurtigt og kan i 
bevægelsen virke noget forstyrrende i et ellers roligt 
landskabsbillede. Moderne vindmøller roterer 
derimod meget langsomt, hvilket generelt virker 
mindre forstyrrende i landskabsbilledet. Moderne 
vindmøller har en nominel omdrejningshastighed 
på 6-16 omdrejninger pr. minut.

Harmoniforhold
De visuelle gener afhænger ligeledes af vindmøllers 
harmoniforhold. Vindmøller kan have enten en for 
lille rotordiameter eller en for stor rotordiameter 
i forhold til navhøjden. Generelt skal større 
vindmøller råde over en relativ større rotordiameter 
for at bibeholde et harmonisk udseende. Det 
anbefales derfor, at vindmøller på mellem 100 
og 150 meters totalhøjde har et harmoniforhold 
mellem navhøjden og rotordiameteren på 1:1,1 og 
1:1,2, med en nedre og øvre grænse på henholdsvis 
1:1 og 1:1,3. Se Figur 4, der viser vindmøllers 
harmoniforhold.

Figur 4: Harmoniforhold. (Kilde: Miljøministeriet/Birk Nielsen)
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Opstillingsmønstre
Det anbefales at benytte geometrisk let opfattelige 
opstillinger såsom enkeltrækker, hvor en indbyrdes 
afstand på 3-4 gange rotordiameteren vurderes 
at være den æstetisk bedste. Det vurderes, at en 
indbyrdes afstand på over 5 gange rotordiameteren 
ikke er generelt tilrådelig ud fra en æstetisk 
betragtning, da det bliver svært at opfatte møllerne 
som en samlet opstilling. Se Figur 5, som anskue-
liggør vindmøllers indbyrdes afstand.

Landskabets egnethed
Landskabets skala er den vigtigste faktor, idet 
storskala-landskaber generelt vurderes som 
bedst egnede til opstilling af vindmøller. Slette-
landskaber vurderes som mindre komplekse og 

sårbare end kyst- og morænelandskaber. Alle 
landskabstyper indeholder værdifulde landskaber 
og/eller landskabselementer som er sårbare over for 
opstilling af store vindmøller, og som derfor kræver 
særlig stillingtagen. Store vindmøller kan ofte 
med fordel placeres i nærheden af større tekniske 
anlæg, som skalamæssigt kan matche vindmøllerne 
under hensyntagen til det æstetiske samspil samt 
vurdering af det samlede indtryk fra alle
konsekvenszonerne. Det må være op til en konkret 
vurdering på enkeltprojektniveau, om generne ved 
opstilling af vindmøller i samspil med eksempelvis 
luftledninger eller Kliplev-Sønderborg motorvejen 
vil være større end generne ved at placere 
vindmøller inden for værdifuldt landskab mv.
 

Figur 5: Indbyrdes afstand. (Kilde: Miljøministeriet/Birk Nielsen)
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Sårbare landskaber
Der bør tages udgangspunkt i de konkrete 
landskabsæstetiske beskyttelsesinteresser og 
udpegningskriterier i vurderingen af vindmøl-
leområdets indvirkning på landskabet, idet der 
kan være stor forskel på den landskabsæstetiske 
sårbarhed i for eksempel et Natura 2000-område og 
et kulturhistorisk interesseområde. Det anbefales 
derfor at foretage denne vurdering fra prioriterede 
standpunkter, hvorfra vindmøllen kan opleves i 
samspil med de landskabsæstetiske interesser, der 
skal beskyttes. Den landskabsæstetiske sårbarhed 
bør i den konkrete planlægning beskrives på lige 
fod med andre forhold i en given miljørapport og 
derefter indgå i den samlede, politisk prioriterede 
afvejning af projektets fordele og ulemper. Se Figur 
5, Figur 6 og Figur 7 (på næste side), der viser 
samspillet mellem vindmøller og landskabsele-
menter og landskabsområder samt . 

Forholdet mellem vindmølleområder
Det bliver anbefalet, at vindmølleområder 

Figur 5 (oven for): Samspil med landskabselement. 
Afstandsbetingede bufferzoner omkring landskabelige 
elementer eller særlige naturområder tager ikke hensyn 
til, at den landskabelige kontekst set fra et prioriteret 
betragtningspunkt (rød prik), ikke nødvendigvis 
medfører et uheldigt landskabeligt samspil. Det er i 
mange tilfælde muligt at placere vindmøller i nærheden 
af et særligt landskabselement. Det gælder både for ét 
væsentligt standpunkt (øverst) og ved flere væsenlige 
standpunkter (nederst). (Kilde: Miljøministeriet/Birk 
Nielsen)

Figur 6 (oven for): Samspil med landskabsområde. 
Øverst: Fra standpunkter i udkanten af et landska-
beligt værdifuldt område  er det ikke muligt at opfatte 
samspillet mellem selve området og det omgivende 
landskab. Nederst: Fra prioriterede standpunkter 
i selve området kan placering af vindmøller tæt på 
områdets afgrænsning risikere at medføre et uheldigt 
landskabelig samspil, men kun hvis de befinder sig inden 
for synsfeltet. Et større område med flere standpunkter 
øger dog sandsynligheden for landskabelige konflikter 
med vindmøller. (Kilde: Miljøministeriet/Birk Nielsen)

placeres med en afstand på 28 gange totalhøjden 
af de højeste møller i en nabogruppe, medmindre 
det kan godtgøres, at vindmølleområderne 
vil kunne opfattes som selvstændige grupper 
uden et uheldigt samspil på trods af en mindre 
afstand. Det vurderes, at det ikke er problematisk 
at opstille møllegrupper med varierende antal 
møller i landskabeligt samspil, hvis ovennævnte 
afstandskrav overholdes.

Forholdet mellem vindmølleområder og 
kulturhistoriske eller geologiske landskabs-
elementer
Ved planlægning for vindmøller nærmere end 
28 gange møllens totalhøjde fra særlige kultur-
historiske eller geologiske landskabselementer 
skal redegørelsen for planforslaget så vidt muligt 
belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn 
og udsyn for det pågældende landskabselement. Se 
Figur 8 og Figur 9 på næste side, der viser uheldige 
samspil mellem vindmøller og hhv. kulturhistoriske 
elementer og geologiske landskabselementer.
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Figur 8 (til højre): Eksempler på uheldigt samspil 
mellem vindmøller og historiske elementer.
Øverst: Vindmølle bag gravhøj. 
Midt: Vindmølle, som forstyrrer samspil mellem allé og 
slot/herregård. 
Nederst: Vindmølle bag historisk bygning
 
(Kilde: Miljøministeriet/Birk Nielsen)
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Figur 7 (oven for): Landskabselementer
Vindmøllers enorme skala er dominerende i forhold 
til kulturhistoriske og geologiske elementer, hvis de 
befinder sig i nærheden af vindmøllen. Mange af disse 
elementer fungerer som fremtrædende punkter i 
landskabet, både naturlige orienteringspunkter som 
bakketoppe, eller større kulturhistoriske elementer 
som eksempelvis kirker. Store vindmøller ændrer på de 
øvrige elementers samspil med landskabet, da møllerne 
i sig selv bliver de dominerende orienteringspunkter. 
Det er derfor vigtigt at være opmærksom samspillet 
mellem store møller og eksisterende kulturhistoriske og 
geologiske elementer i landskabet. 
(Kilde: Miljøministeriet/Birk Nielsen)
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Figur 9 (til højre): Eksempler på uheldigt samspil 
mellem vindmøller og geologiske elementer. 
Øverst: Vindmølle bag kystskrænt. 
Nederst: Vindmøller bag hatbakke.

(Kilde: Miljøministeriet/Birk Nielsen)
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Retningslinjer

Hvad gælder for vindmøller?
Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 937 af 

24/09/2009)

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)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK 

nr. 936 af 24/09/2009)

Cirkulære om planlægning for og landzonetilla-

delse til opstilling af vindmøller (CIR1H nr. 9295 af 

22/05/2009)

Vindmøllebekendtgørelsen (BEK nr. 1518 af 

14/12/2006)

Lov om fremme af vedvarende energi (LOV nr. 1392 af 

27/12/2008) 

HANDLINGER
•	 Ved planlægning for vindmøller skal der 

udarbejdes VVM-redegørelse og miljøvur-
dering samt udarbejdes kommuneplantillæg 
og lokalplan.

VISION

MÅL

Det er Byrådets vision, at:
•	 Vindenergi skal medvirke til at reducere  

udledning af CO2.

Det er Byrådets mål at:
•	 Udpege nye arealer til vindmøller.

Retningslinjer

7.7.1 Områder til store vindmøller
•	 Store vindmøller med en totalhøjde op til 150 me-

ter må udelukkende opstilles inden for hertil udpe-

gede vindmølleområder. 

•	 Områderne er forbeholdt vindmøller med en instal-

leret effekt på minimum 2,0 MW per vindmølle. 

•	 Arealudlæg nr. 30 ved Vester Sottrup og arealudlæg 

nr. 29 ved Mintebjerg opretholdes. I begge områder 

skal der som minimum realiseres 4,0 MW. 

•	 Inden for hvert nyt område skal der som minimum 

realiseres 4,0 MW.   

7.7.2 Vilkår for opstilling og vedligeholdelse af 
vindmøller
•	 Vindmøller skal have en totalhøjde på mindst 100 

meter og må ikke overstige 150 meter.

7.7 Vindmøller

Område Min. 
antal 
møller

Min.
installeret 
effekt

Ullerup Mark 3 6,0 MW

Blans 3 6,0 MW

Ullerup 2 4,0 MW

Øster Sottrup 3 6,0 MW

Avnbøløsten 2 4,0 MW

Broager 2 4,0 MW

Høruphav 3 6,0 MW

Skovby 2 4,0 MW

Pøl 3 6,0 MW

Frederiksgård 3 6,0 MW

Elstrup 2 4,0 MW

Lavensby 3 6,0 MW

Holm 3 6,0 MW

Oldenor 2 4,0 MW

Brandsbøl 3 6,0 MW

Buskmose Skov 2 4,0 MW

Kværs 2 4,0 MW

Tumbøl Søndermark 2  4,0 MW

Nedenstående retningslinjer erstatter retnings-
linjerne, der er formuleret i Kommuneplan 2009 - 
2021 afsnit 7.7 om vindmøller.
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•	 Vindmøller skal opstilles i grupper bestående af 

mindst 2 vindmøller.  

•	 Vindmøller skal opstilles i grupper i et let opfatteligt ge-

ometrisk mønster. Vindmøller skal opstilles på lige linjer 

eller i 2 eller flere parallelle linjer med samme indbyrdes 

afstand. En gruppe skal fremstå samlet og klart afgræn-

set i forhold til andre vindmøller. 

•	 Ved fem eller flere vindmøller kan møller opstilles in en 

buet række. 

•	 Vindmøller i en gruppe skal have samme størrelse (nav-

højde og rotordiameter), udseende, omdrejningstal og 

hastighed. 

•	 Vindmøller skal være 3-bladet og farvesættes i samme ly-

segrå farve, der ikke er reflekterende.  

•	 Forholdet mellem en mølles navhøjde og rotordiame-

ter (harmoniforhold) skal ligge mellem 1:1 og 1:1,3.

•	 Ved opstilling af vindmøller skal der tages hensyn til 

højdebegrænsninger og indflyvningszoner omkring fly-

vepladser og lufthavne. Vindmøller med en totalhøjde 

på 100 meter eller derover, skal forelægges Statens Luft-

fartsvæsen til godkendelse inden opførelse.

•	 Langs veje og jernbaner og disses sigtelinjer skal vind-

møller placeres så de ikke udgør en unødig risiko for tra-

fiksikkerheden.

•	 Vindmøller skal opstilles og udformes under hensynta-

gen til det åbne lands interesser, herunder især hensynet 

til landskabsbilledet.

•	 Vindmøller skal opstilles under hensyntagen til andre 

eksisterende og planlagte vindmøller og vindmølleom-

råder.      

•	 Der må ikke være reklamer på vindmøller, dog tillades 

et mindre producentlogo.

•	 De landbrugsmæssige interesser skal varetages ved at 

arealforbruget til vindmøller begrænses mest muligt og 

møllerne opstilles under hensyntagen til de dyrknings-

mæssige interesser.

•	 Der må ikke opstilles vindmøller nærmere end 200 me-

ter fra naturgas- og 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.

7.7.3 Forebyggelse af miljøkonflikter
•	 Der må ved vindmøller og vindmøllegrupper ikke ske 

udlæg af arealer og ændring af arealanvendelse inden 

for vindmøllernes konsekvensområder. Konsekvens-

områderne er fastlagt ved følgende støjgrænser og 

arealafgrænsninger:

•	 - 39 dB(A) ved vindhastighed på 8 m/s og 

•	 - 37 dB(A) ved vindhastighed på 6 m/s for støjfølsom 

arealanvendelse og

•	 - 44 dB(A) ved vindhastighed på 8 m/s og

•	 - 42 dB(A) ved vindhastighed på 6 m/s for spredt be-

byggelse i det åbne land.    

Grænsen skal overholdes ved udendørs opholdsarea-

ler i området.

•	 Afstanden til nærmeste nabos udendørs opholdsarea-

ler skal være mindst 4 gange vindmøllens totalhøjde, 

dog som udgangspunkt ikke mindre end 500 meter. 

•	 Det skal så vidt muligt sikres, at nabobeboelser ikke 

udsættes for skyggekast fra vindmøller i mere end 10 

timer om året beregnet som reel skyggetid.

•	 Der må ikke placeres vindmøller inden for interna-

tionale naturbeskyttelsesområder. Hvis der udpeges 

vindmølleområder inden for en randzone af 500-800 

meter fra et internationalt naturbeskyttelsesområde, 

skal mulige påvirkninger beskrives nærgående.

7.7.4 Radiokædeforbindelser
•	 Vindmøller må ikke opstilles, så de forstyrrer overord-

nede radiokædeforbindelser eller maritime anlæg.

•	 Inden der planlægges eller gives tilladelse til opstil-

ling af vindmøller inden for radiokædetracéer skal 

den pågældende teleoperatør høres.  

     

7.7.5 Vindmøller ude af drift
•	 Vindmøller, som har været ude af drift i over et år, 

skal fjernes uden udgift for det offentlige.

•	 Ved nedtagning af vindmøller skal tilhørende funda-

menter og veje fjernes til 1 meter under terræn og are-

alet retableres til landbrugsdrift. 

•	 Betingelserne skal tinglyses på ejendommen, og skal 

stilles som vilkår i VVM-tilladelsen, byggetilladelsen 

og/eller lokalplanen. Det er den til enhver tidværende 

ejer af ejendommen, der har byrden.
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Rammeområder
Vindmølleområder
På oversigtskortet, Kort 1 på næste side, er udpeget 
i alt 18 rammeområder til vindmøller i Sønderborg 
Kommune. Se ligeledes Tabel 1.

De enkelte rammeområder med tilhørende 
bestemmelser for lokalplanlægning kan ses på de 
efterfølgende sider.

Læsevejledning
Rammeområderne er navngivet efter deres 
geografiske lokalitet.

Områderne er afgrænset på baggrund af afstands-
kravene i retningslinjerne, og delvist tilrettet på 
baggrund af miljøscreeningerne. De vigtigste 
parametre for afgrænsning er:

     • 600 meter til støjfølsom anvendelse
     • 500 meter til fritliggende beboelser

Den stiplede linje markerer en tilnærmet støjkon-
sekvenszone på 600 meter til støjfølsom arealan-
vendelse og 500 meter til spredt bebyggelse i det 
åbne land. 

De enkelte afgrænsende faktorer er beskrevet 
nærmere i retningslinjerne og miljørapporten. 

Antal potentielle vindmøller
Antallet af møller, der fremgår af rammebestem-
melserne for de enkelte områder, er konkret 
vurderet med udgangspunkt i gængs viden og på 
baggrund af konkrete forespørgsler for områderne.

Det faktiske antal møller og disses placering i det 
enkelte område kan først afklares i den videre 
planlægning for konkrete projekter på baggrund af 
en VVM-redegørelse.

På baggrund af VVM-redegørelsen og/eller særlige 
ejerforhold, kan et område og det mulige antal 
vindmøller blive enten udvidet eller helt eller 
delvist indskrænket. Ligeledes skal områdernes 
afgrænsning præciseres i forbindelse med den 
videre kommune- og lokalplanlægning, så 
områderne og planlægningszonerne for støj ikke 
bliver større end der er behov for til den konkrete 
udnyttelse.

Tabel 1 (til højre): Tabellen viser de 18 potentielle 
vindmølleområder, der er udpeget i Sønderborg 
Kommune.  

Nummer Område

1 Ullerup Mark

2 Blans

3 Ullerup

4 Øster Sottrup

5 Avnbøløsten

6 Broager

7 Høruphav

8 Skovby

9 Pøl

10 Frederiksgård

11 Elstrup

12 Lavensby

13 Holm

14 Oldenor

15 Brandsbøl

16 Buskmose Skov

17 Kværs

18 Tumbøl Søndermark
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1  Ullerup Mark

TILLÆG NR. 9 TIL KommuNepLaN 2009-202122

Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 3 vindmøller. Der forventes op til 4 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: Biologisk korridor.
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 
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2  Blans

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 23

Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 3 vindmøller. Der forventes op til 3 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 
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3  Ullerup

TILLÆG NR. 9 TIL KommuNepLaN 2009-202124

Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 2 vindmøller. Der forventes op til 4 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 
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4  Øster Sottrup

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 25

Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 3 vindmøller. Der forventes op til 4 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: §3-naturområder.
Natur: Lavbundsarealer.
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 
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TILLÆG NR. 9 TIL KommuNepLaN 2009-202126

Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 2 vindmøller. Der forventes op til 3 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: Biologisk korridor.
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 

5  Avnbøløsten
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Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 2 vindmøller. Der forventes op til 3 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: Biologisk korridor.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 

6  Broager
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TILLÆG NR. 9 TIL KommuNepLaN 2009-202128

Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 3 vindmøller. Der forventes op til 4 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: Biologisk korridor.
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 

7  Høruphav
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Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 2 vindmøller. Der forventes op til 3 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: §3-naturområder.
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 

8  Skovby
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TILLÆG NR. 9 TIL KommuNepLaN 2009-202130

Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 3 vindmøller. Der forventes op til 6 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: Lavbundsarealer.
Natur: Biologisk korridor.
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 

9  Pøl
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Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 3 vindmøller. Der forventes op til 6 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: §3-naturområder.
Natur: Biologisk korridor.
Natur: Lavbundsarealer.
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 

10  Frederiksgård
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TILLÆG NR. 9 TIL KommuNepLaN 2009-202132

Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 2 vindmøller. Der forventes op til 3 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: Nærhed til habitatområde H189 Lilleskov og Troldsmose (Natura 2000).
Natur: §3-naturområder.
Natur: Biologisk korridor.
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 

11  Elstrup
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Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 3 vindmøller. Der forventes op til 6 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: §3-naturområder.
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 

12  Lavensby
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TILLÆG NR. 9 TIL KommuNepLaN 2009-202134

Rammebestemmelser
Anvendelse Holm: Vindmølleområde til mindst 3 vindmøller. Der forventes op til 4 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: §3-naturområder.
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 

13  Holm
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Rammebestemmelser
Anvendelse Oldenor: Vindmølleområde til mindst 2 vindmøller. Der forventes op til 2 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: Flora og fauna.
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 

14  Oldenor
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TILLÆG NR. 9 TIL KommuNepLaN 2009-202136

Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 3 vindmøller. Der forventes op til 4 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: Lavbundsarealer (naturgenopretning af Bundsø)
Natur: §3-naturområder.
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 

15  Brandsbøl
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Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 2 vindmøller. Der forventes op til 3 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: Nærhed til fuglebeskyttelsesområde F68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (Natura 2000).
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 

16  Buskmose Skov
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TILLÆG NR. 9 TIL KommuNepLaN 2009-202138

Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 2 vindmøller. Der forventes op til 2 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: Nærhed til fuglebeskyttelsesområde F68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (Natura 2000).
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 

17  Kværs
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Rammebestemmelser
Anvendelse: Vindmølleområde til mindst 2 vindmøller. Der forventes op til 3 vindmøller.

Særlige planlægningsforhold: 
Natur: Nærhed til fuglebeskyttelsesområde F68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (Natura 
2000).
Natur: Biologisk korridor.
Natur: Lavbundsarealer. 
Natur: §3-naturområder.
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.
 
Status:: Nyt vindmølleområde i landzone. 

18  Tumbøl Søndermark

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9





Miljøvurdering

Indledning     43

Konkret planlægning    43
Klimamålsætninger    43
EU mål      44
Nationale mål     44
Lokale mål     44
Status      45
Indhold og formål med temaplanen  46

Naturforhold     47

Internationale beskyttelsesinteresser  47
Habitatarter     47
Flagermus     47
Nationale beskyttelsesinteresser  48
Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer 48
Fugle      50
Havørnen i Sønderborg Kommune  51
Dyreliv      52

Miljøforhold     53

Befolkning- levevilkår    53
Menneskers sundhed    53
Vand og jordbund    55
Luft/Klima     56
Landskab/Kulturarv    56
Ressourcer     58
Overvågning     59
Nul-alternativ     59

Konklusion     60

Miljøscreening    63

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 41

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9



TILLÆG NR. 9 TIL KommuNepLaN 2009-202142

K
or

t 1
: K

or
t o

ve
r 

po
te

nt
ie

lle
 v

in
dm

øl
le

om
rå

de
r 

i S
øn

de
rb

or
g 

K
om

m
un

e
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9



I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer (LBK nr. 936 af 24/09/2009) skal der 
gennemføres en miljøvurdering (MV) af planer, der 
kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Sønderborg 
Kommune skal i denne sammenhæng udarbejde 
en miljørapport af Temaplan for vindmøller, som 
fastlægger, beskriver og evaluerer den sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet af planens 
gennemførelse og rimelige alternativer under 
hensyn til planens mål og geografiske anvendel-
sesområde. I henhold til loven skal miljørapporten 
indeholde de oplysninger, der med rimelighed 
kan forlanges under hensyntagen til den aktuelle 
viden og gængse vurderingsmetoder samt til, hvor 
detaljeret planforslaget er og hvad det indeholder. 

Sønderborg Kommune ønsker med Temaplan for 
vindmøller at revidere og ajourføre mulighederne 
for at opstille vindmøller i kommunen, idet der i 
det aktuelle plangrundlag udelukkende er udpeget 
to konkrete områder, hvori nye vindmøller tillades 
opstillet. I planforslaget udpeges og reserveres 
potentielle vindmølleområder og fastsættes 
overordnede rammer og retningslinjer for den 
senere detailplanlægning. I kraft af at planforslaget 
beskæftiger sig med vindmøller på kommune-
niveau, er nærværende miljøvurdering tilsvarende 
foretaget på et mere overordnet detaljeringsniveau. 

Konkret planlægning
Mens nærværende miljørapport skildrer indvirk-
ningerne på miljøet på et overordnet niveau, vil den 
senere detailplanlægning af et vindmølleområde 
helt specifikt klarlægge, hvordan miljøet påvirkes af 
det konkrete projekt. 

Detailplanlægningen 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 Bekendt-
gørelse 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 VVM-redegørelse, der 
indeholder en vurdering af projektets virkning på 
miljøet. 

Formålet med VVM-redegørelsen er at belyse, 
hvilke planlægnings-, natur- og miljømæssige 
konsekvenser opstillingen af vindmøller vil få 
for omgivelserne, samt hvilke alternativer der 
eksisterer og hvilke konsekvenser projektet har. 
Herved tilvejebringes det bedst mulige grundlag 
for at træffe beslutning om projektets udformning 
og placering. Offentlighedsfaserne sikrer, at offent-
ligheden på et tidligt tidspunkt får indsigt i det 

konkrete projekt samt mulighed for at påvirke den 
endelige beslutning. 

I henhold til et projekts VVM-pligt, skal der tilmed 
udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der 
fastlægger afgrænsningen af det nye rammeområde 
samt fastlægger rammerne for lokalplanlægningen. 
Vedtagelse af et kommuneplantillæg stiller krav 
om en forudgående miljøvurdering, hvorfor der i 
denne fase igen skal udarbejdes en miljøvurdering, 
der tager udgangspunkt i det konkrete projekt og 
på denne baggrund er meget detaljeret. Jf. Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer (LBK 
nr. 936 af 24/09/2009). Ofte sammenfattes VVM 
og MV i en samlet miljørapport, der påviser et 
projekts væsentlig indvirkning på miljøet. Opstil-
lingen af vindmøller kræver derudover udarbejdelse 
af en lokalplan, der angiver møllernes præcise 
placeringer og indeholder regler for størrelse, antal 
og udseende mv. 

Forslag til kommuneplantillæg med tilhørende 
miljørapport (VVM-redegørelse samt miljøvur-
dering) og forslag til lokalplan, offentliggøres i 
reglen på samme tid. I offentlighedsperioden på 
otte uger har borgere, interesseorganisationer og 
myndigheder mulighed for at komme med forslag 
og indsigelser til projektet. På baggrund af offent-
lighedsfasen vil kommunen tage endelig stilling til 
projektet. 

Klimamålsætninger
Det er efterhånden en realitet, at de fossile 
brændsler som olie, kul og naturgas udgør 
begrænsede ressourcer, der sædvanligvis 
forekommer i få og primært ustabile regioner i 
verden, hvorfor der hersker en stor usikkerhed i 
forsyningen og i prisen på fossile brændsler. 

Indledning

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

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)
Omfatter påvisningen, beskrivelsen og vurderingen 
af et anlægs direkte og indirekte virkninger på men-
nesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, 
landskab, materielle goder, kulturarv, og samspillet 
mellem disse faktorer.
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Derudover er brugen af fossile brændstoffer 
ikke CO2-neutral og dermed koblet til klimafor-
andringer, der medfører menneskelige og 
økonomiske omkostninger. På denne baggrund skal 
afhængigheden af fossile brændsler mindskes og en 
CO2-neutral energiproduktion fremmes. 

EU mål
Den Europæiske Union skal som helhed reducere 
udledningerne af drivhusgasser med 20 procent i 
forhold til niveauet i 1990. Andelen af vedvarende 
energi skal udgøre mindst 20 procent af energifor-
bruget, mens energieffektiviteten skal forbedres 
med mindst 20 procent. Der tales i denne 
forbindelse om de såkaldte 20-20-20 mål i 2020.

Nationale mål
Det er Regeringens mål at være uafhængig af 
fossile brændsler i 2050. I denne sammenhæng 
har Regeringen i februar 2011 vedtaget ’Energi-
strategi 2050’, der indeholder en udbygning af 

den vedvarende energi (VE) herunder vindkraft, 
biomasse og biogas. 

Frem mod 2020 udgør en væsentlig del af 
strategien, at fremme en udbygning af havmøller 
med yderligere 600 MW, kystnære vindmøller 
med 400 MW og landmøller med 500 MW. Den 
samlede andel af vindkraft ønskes således øget fra 
godt 20 procent i dag til 42 procent af det samlede 
elforbrug i 2020. Samlet set skal over 60 procent af 
det samlede elforbrug være dækket af vedvarende 
energi i 2020.

Lokale mål
I Sønderborg Kommune ønsker vi at være førende 
inden for reduktionen af CO2-emission og har 
derfor, i samarbejde med private initiativtagere 
og lokale erhvervsfolk, lanceret det såkaldte 
ProjectZero, der viser vejen til at gøre Sønderborg-
området CO2-neutralt inden 2029, skabe vækst og 
nye grønne jobs. 

Placering Nettilslutning Effekt (kW) Fabrikat Totalhøjde

Skeldemark 22.06.2000 1000 Bonus 72,1
Skeldemark 27.06.2000 1000 Bonus 72,1
Vester Sottrup 16.06.1997 600 Vestas 67
Vester Sottrup 16.06.1997 600 Vestas 67
Pøl 11.05.1996 600 Bonus 72
Pøl 11.05.1996 600 Bonus 72
Pøl 11.05.1996 600 Bonus 72
Pøl 11.05.1996 600 Bonus 72
Pøl 11.05.1996 600 Bonus 72
Pøl 11.05.1996 600 Bonus 72
Pøl 11.05.1996 600 Bonus 72
Nygård 29.04.1993 450 Bonus 52,5
Stevning 01.04.1991 150 Nordtank 44,3
Stevning 20.10.1990 150 Nordtank 44,3
Stolbroløkke 17.10.1990 250 NEG Micon 43
Stolbroløkke 17.09.1990 250 NEG Micon 43
Sønderby 22.06.1990 450 Bonus 52,5
Sønderby 20.06.1990 450 Bonus 52,5
Mjels 19.01.1990 150 Nordtank 45
Sønderby 17.04.1989 130 Wind Matic 41
Holm 10.05.1988 150 Bonus 36

Tabel 1: Eksisterende vindmøller i Sønderborg Kommune
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Målet om CO2-neutralitet skal nås gennem substan-
tielle energieffektiviseringer og en omlægning af 
energiforsyningen til områdets egne vedvarende 
energikilder. For at nå målet er det afgørende 
at indtænke opstillingen af nye vindmøller i 
Sønderborg Kommune.

Status
I Sønderborg Kommune er der medio 2011 opstillet 
og nettilsluttet i alt 21 vindmøller med en samlet 
installeret effekt på 10 MW, der producerede i 
alt 19,7 millioner kWh i 2010. Dette svarer til ca. 
3,6 procent af kommunens samlede estimerede 
elforbrug i 2010. Der er opstillet 10 vindmøller 
under 451 kW med en samlet installeret effekt 
på 2,6 MW. Disse vindmøller producerede i alt 
3,8 millioner kWh i 2010. Vindmøllerne har en 
totalhøjde mellem 36 og 53 meter. Den nyeste 
vindmølle under 451 kW er opstillet i 1993, 
hvormed møllens teoretiske tekniske levetid på 20 
år udløber i 2013. I størrelsesordenen mellem 451 
kW og 1.001 kW er der i Sønderborg Kommune 
opstillet i alt 11 vindmøller med en samlet 
installeret effekt på 7,4 MW og en årsproduktion 

på 15,9 millioner kWh i 2010. Vindmøllerne har en 
totalhøjde op til 72 meter. De nyeste vindmøller 
under 1.001 kW er opstillet i 2000, hvormed 
møllernes teoretiske tekniske levetid er nået i 
2020. Der er i Sønderborg Kommune ikke opstillet 
vindmøller efter 2000 eller med en installeret effekt 
på mere end 1.001 kW. Se ligeledes Tabel 1 og Kort 
2.

Der er i Kommuneplan 2009-2021 udpeget to 
områder, hvori der kan opstilles nye vindmøller i 
Sønderborg Kommune. Der er udpeget et område 
ved Mintebjerg og et område sydvest for Vester 
Sottrup til opstillingen af vindmøller med en 
totalhøjde på op til 150 meter. I begge områder har 
kommunen igangsat planlægningen for opstillingen 
af henholdsvis 2 stk. 2,3-3,0 MW vindmøller, der 
således har en samlet installeret effekt mellem 
9,2 og 12 MW og en forventet årsproduktion 
på ca. 28 millioner kWh/år. Allerede opstil-
lingen af fire moderne vindmøller resulterer i en 
fordobling af den installerede effekt og årspro-
duktion i Sønderborg Kommune. Opførelsen af de 
to projekter vil medføre tilskud fra Energinet.dk 

Kort 2: Eksisterende vindmøller i Sønderborg Kommune
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på 809.600 til 1.056.000 kroner til eksempelvis 
landskabelige og rekreative tiltag, jf. Lov om 
vedvarende energi.

Indhold og formål med temaplanen
I Temaplan for vindmøller udpeges i alt 18 
potentielle områder for opstilling af vindmøller i 
Sønderborg Kommune. Planen indeholder blandt 
andet en opgørelse over, hvor mange vindmøller der 
forventes opstillet inden for de respektive områder 
og der fastlægges en lang række retningslinjer for 
opstillingen af moderne vindmøller på land.

Temaplanen danner grundlaget for den videre 
konkrete kommune- og lokalplanlægning for de 
respektive vindmølleområder, der er indeholdt i 
planen.

Temaplan for vindmøller indeholder følgende 
nye potentielle vindmølleområder i Sønderborg 
Kommune:

Nummer Område Estimeret antal 
vindmøller

Estimeret 
antal MW

1 Ullerup Mark 3-4 6-14,4
2 Blans 3-3 6-10,8
3 Ullerup 2-3 4-10,8
4 Øster Sottrup 3-4 6-14,4
5 Avnbøløsten 2-3 4-10,8
6 Broager 2-3 4-10,8
7 Høruphav 3-4 6-14,4
8 Skovby 2-3 4-10,8
9 Pøl 3-6 6-21,6
10 Frederiksgård 3-6 6-21,6
11 Elstrup 2-3 4-10,8
12 Lavensby 3-6 6-21,6
13 Holm 3-4 6-14,4
14 Oldenor 2-2 4-7,2
15 Brandsbøl 3-4 6-14,4
16 Buskmose Skov 2-3 4-10,8
17 Kværs 2-2 4-7,2
18 Tumbøl Søndermark 2-3 4-10,8

Det samlede potentiale udgøres således af opstil-
lingen af 45 - 66 vindmøller med en estimeret 
gennemsnitlig effekt på ca. 9 MW per vindmølle-
område.

Tabel 2: Oversigt over de 18 nye 
potentielle vindmølleområder 
i Sønderborg Kommune. De 
estimerede antal MW baserer på 
møller med en installeret effekt på 
2,0-3,6 MW per mølle. Det er uvist, 
om der inden for de respektive 
områder kan opstilles vindmøller 
med en installeret effekt på 3,6 MW. 
Det forventes at hovedparten af 
vindmøllerne vil råde over en effekt 
på 2,0; 2,3 eller 3,0 MW per mølle.
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Udpegningsgrundlag:
H83 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov: 
Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus), 
kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger, 
næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller 
store vandaks, nedbrudte højmoser med mulighed 
for naturlig gendannelse, hængesæk og andre 
kærsamfund dannet flydende i vand, kilder og væld 
med kalkholdigt (hårdt) vand, rigkær, bøgeskove på 
morbund med kristtorn, bøgeskove på muldbund, 
egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund, skovbevoksede tørvemoser, elle- og 
askeskove ved vandløb samt søer og væld.

H173 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet 
omkring Als: 
Marsvin (Phocoena phocoena), sandbanker med 
lavvandet vedvarende dække af havvand og rev.

   (Fortsættes på næste side)

Naturforhold
De eksisterende natur- og miljøforhold for hvert 
respektivt vindmølleområde fremgår af miljø-
screeningens skemaer, kort og konklusioner, som er 
vedlagt nærværende miljørapport.

Internationale beskyttelsesinteresser
Intentionen bag udpegningen af internationale 
habitat- og 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 stabile eller 
stigende, mens der for beskyttede arter gælder, at 
såvel bestandene som levestederne skal være stabile 
eller stigende.

I Sønderborg Kommune eksisterer følgende 
habitatområder:
     • H83 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov
     • H173 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet  
        omkring Als
     • H189 Lilleskov og Troldsmose
     • H200 Augustenborg Skov

Desuden eksisterer følgende fuglebeskyttelses-
områder i Sønderborg Kommune:
     • F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor
     • F68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov

Der må ikke opstilles vindmøller inden for Natura 
2000-områder. Nye potentielle vindmølleområder, 
der er udpeget i nærheden af habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder, skal i detailplanlægningen 
undersøges med hensyn til deres indvirkning på 
udpegningsgrundlagets arter og naturtyper. 

Ligeledes vindmølleområder, som eksempelvis ikke 
er beliggende tæt på udpegede fuglebeskyttelses-
områder, kan muligvis have en negativ indvirkning 
på visse arter, idet det ikke kan udelukkes, at 
enkelte fuglearter benytter et område som raste- og 
fourageringsområde.

Samtlige nye potentielle vindmølleområder skal 
undersøges nærmere i detailplanlægningen, 
herunder dog især følgende områder: 
     • Område ved Elstrup
     • Område ved Buskmose Skov
     • Område ved Kværs

Habitatarter
I henhold til Habitatdirektivets bilag IV skal det 

vurderes, hvorvidt et konkret projekt vil have en 
negativ indvirkning på en række truede arter og 
naturtyper, ligeledes uden for et egentligt udpeget 
habitatområde. Listen omfatter en lang række 
dyr og planter, hvoraf dog kun enkelte vurderes 
at forekomme i Sønderborg Kommune. Bilag 
IV-arterne, der er beskyttet af habitatdirektivet, 
udgøres eksempelvis af forskellige flagermusarter, 
insektarter, paddearter, birkemus og odder. 
Generelt vil der for flagermus eksistere en vis risiko 
for kollision med vindmøllers rotorblade.

Flagermus
En række nyere undersøgelser påpeger, at opstil-
lingen af vindmøller kan medføre ikke ubetydelige 
konsekvenser for forekomsten af flagermus.

I Sønderborg Kommune er der med sikkerhed 
registreret 7 forskellige arter af flagermus. Da 
lokale bestande af flagermus aldrig er særlig 
store, vil forstyrrelser og drab i kolonier af selv 
de almindelige arter kunne udgøre en trussel for 
artens lokale overlevelse. Alle flagermus er på denne 
baggrund sårbare over for negative påvirkninger af 
bestandene.

Udenlandske og danske undersøgelser viser at 
vindmøller kan dræbe flagermus, hvis vindmøller 
opstilles uhensigtsmæssigt i landskabet. Flagermus 
ser ikke vingerne og erkender, efter alt at dømme, 
ikke faren ved at nærme sig møllen. Meget tyder på 
at flagermus direkte bliver suget ind vindmøllens 
rotorblade når de nærmer sig møllen på jagt efter 
føde.
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Udpegningsgrundlag (fortsat):
H189 Lilleskov og Troldsmose: 
Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior), stor vandsa-
lamander (Triturus cristatus cristatus), flerårig 
vegetation på stenede strande, strandenge, 
næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller 
store vandaks, bøgeskove på morbund uden kristtorn, 
bøgeskove på muldbund, egeskove og blandskove 
på mere eller mindre rig jordbund samt elle- og 
askeskove ved vandløb, søer og væld.

H200 Augustenborg Skov: 
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller 
store vandaks, bøgeskove på muldbund, egeskove og 
blandskove på mere eller mindre rig jordbund samt 
elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld).

F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor:
 Troldand, bjergand, hvinand og toppet skallesluger.

F68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov:
Hvepsevåge, rørhøg og isfugl.

Flagermus lever af insekter som de jager i døgnets 
mørke timer. Vindmøller udgør ved lavere vindha-
stigheder, op til ca. 6 m/s, attraktive opholdssteder 
for insekter, der sværmer omkring tårnet. 
Flagermus drages af store forekomster af insekter 
og de lokaliserer hurtigt nye attraktive fourage-
ringsområder, hvis disse befinder sig i nærheden af 
deres vante levesteder (radius på ca. 2 kilometer). 
Nye vindmøller, der opstilles på arealer, hvor der 
ikke tidligere forekom flagermus, kan på grundlag 
af deres tiltrækningskraft over for insekter, blive 
nye farlige fourageringsområder for flagermusene.

Flagermusenes sårbarhed varierer meget hen 
over året, idet de bruger landskabet forskelligt i 

de enkelte perioder. Flagermus opholder sig i vid 
udstrækning langs naturarealer, hvor forekomsten 
af insekter er størst. Herunder skove, levende hegn, 
søer, åer og vandløb mv. Alle Flagermus er omfattet 
af Habitatdirektivets bilag IV. 

Med baggrund i den meget begrænsede viden om 
arternes udbredelse og lokale bestande bør der 
ved opstilling af vindmøller benyttes et særligt 
forsigtighedsprincip. Der skal forud for opstilling 
af vindmøller foretages en konkret vurdering ud fra 
et kontrolprogram, der efterfølgende evaluerer, om 
vindmøllerne udgør en nyopstået trussel. Møllerne 
bør som udgangspunkt opstilles i åbne dyrkede 
landskaber uden naturelementer og ledelinjer.

Samtlige nye potentielle vindmølleområder skal 
undersøges nærmere i detailplanlægningen 
i henhold til forekomsten af truede arter og 
naturtyper, der er oplistet på bilag IV i Habitatdi-
rektivet.

Nationale beskyttelsesinteresser
I henhold til §3, stk. 1, i Lov om Naturbeskyttelse 
må der ikke foretages ændring i tilstanden af 
naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller 
af vandløb eller dele af vandløb, der er udpeget 
som beskyttede. Der må derudover ikke foretages 
ændringer i tilstanden af heder, moser og lignende, 
strandenge og strandsumpe samt ferske enge og 
biologiske overdrev, hvis disse naturtyper enkeltvis, 
tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er 
nævnt ovenfor, er større end 2.500 m2 i sammen-
hængende areal. Lov om naturbeskyttelse udgør 
en forbudslov. I miljøscreeningen fremkommer 
det, at der i hovedparten af de nye potentielle 
vindmølleområder er §3-naturområder beliggende. 
Sønderborg Kommune kan på grundlag af en 
konkret vurdering og under særlige forhold meddele 
en dispensation fra §3 i Lov om naturbeskyttelse.

Samtlige nye potentielle vindmølleområder 
skal i detailplanlægningen konkret undersøges 
vedrørende vindmøllers indvirkning på 
§3-naturområder i og i nærheden af området. 
Herunder skal der lægges særlig vægt på undersø-
gelsen af de biologiske korridorer, der forbinder de 
enkelte naturområder.

Naturbeskytteslovens beskyttelseslinjer
Det danske landskab præges af en række beskyt-
telseslinjer, der på den ene side har til hensigt at 
beskytte særlige naturtyper og på den anden side 
har til hensigt at beskytte kulturhistoriske levn 
og kulturarven. Beskyttelseslinjerne varetages i 
henhold til §§15-19 i Lov om naturbeskyttelse og 
udgøres af følgende:  

Flagermus (Kilde: www.lexopen.dk)
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Strandbeskyttelseslinjen, §15
Formålet med 300 meter strandbeskyttelseslinjen 
udgøres af, at sikre en generel friholdelse af kystom-
råderne imod indgreb, der ændrer den nuværende 
tilstand og anvendelse. På denne baggrund må der 
ikke foretages ændringer i tilstanden af kyststræk-
ninger inden for strandbeskyttelseslinjen. Dette 
indebærer, at der ikke må placeres bebyggelse 
(bygninger, skure, campingvogne, master mv.), 
foretages ændringer i terrænet, beplantning og 
lignende samt hegning. Endvidere må der ikke 
foretages udstykning, matrikulering eller arealover-
førsel, hvorved der fastsættes skel. Midlertidige 
terrænændringer som f.eks. nedgravning af 
ledninger og lignende kræver ikke dispensation, 
såfremt terrænet efter nedgravningen straks 
retableres til det oprindelige udseende. Strandbe-
skyttelseslinjen administreres af Naturstyrelsen 
Ribe, der på grundlag af en konkret vurdering i 
sjældne tilfælde kan meddele en dispensation fra 
§15 i Lov om naturbeskyttelse.

Følgende nye potentielle vindmølleområde er 
delvist beliggende indenfor 300 meter strandbe-
skyttelseslinjen:
     • Område ved Pøl    

Sø- og åbeskyttelseslinjen, §16
Formålet med 150 meter sø- og åbeskyttelseslinjen 
udgøres af, at sikre søer og åer som værdifulde 
landskabselementer og som levesteder og biologiske 
korridorer for plante- og dyrelivet. På denne 
baggrund må der inden for sø- og åbeskyttelses-
linjen ikke placeres bebyggelse (bygninger, skure, 
campingvogne, master, vindmøller mv.), foretages 
ændringer i terrænet, beplantning og lignende. 
Midlertidige terrænændringer som nedgravning 
af ledninger og lignende kræver ikke dispensation, 
såfremt terrænet efter nedgravningen straks 
retableres til det oprindelige udseende. Sø- og 
åbeskyttelseslinjen administreres af Sønderborg 
Kommune, som på baggrund af en konkret 
vurdering kan meddele en dispensation fra §16 i 
Lov om naturbeskyttelse.

Følgende nye potentielle vindmølleområder er 
delvist beliggende indenfor 150 meter sø- og 
åbeskyttelseslinje:
     • Område ved Frederiksgård-Notmark
     • Område ved Holm
     • Område ved Oldenor

Skovbyggelinjen, §17
Formålet med denne bestemmelse udgøres 
af, at sikre skovenes værdi som landskabsele-
menter, opretholde skovbrynene som værdifulde 
levesteder for plante- og dyrelivet samt at beskytte 
skovene mod blæst. Der må på denne baggrund 

ikke placeres bebyggelse (bygninger, skure, 
campingvogne, master, vindmøller mv.) inden 
for 300 meter skovbyggelinjen. Skovbyggelinjen 
administreres af Sønderborg Kommune, som på 
baggrund af en konkret vurdering kan meddele en 
dispensation fra §17 i Lov om naturbeskyttelse. Der 
må dog i reglen ikke opstilles vindmøller indenfor 
selve skovbrynet, der udgøres af byggelinjens 
inderste del op til ca. 50 meter.

Følgende nye potentielle vindmølleområder er 
helt eller delvist beliggende indenfor 300 meter 
skovbyggelinjen:
     • Område ved Elstrup
     • Område ved Lavensby
     • Område ved Buskmose
      
Fortidsmindebeskyttelseslinjen, §18
Formålet med denne bestemmelse udgøres af, at 
sikre fortidsmindets værdi som landskabselement. 
Både den generelle betydning af fortidsmindet i 
landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortids-
mindet skal sikres med bestemmelsen. Samtidig 
skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i 
området omkring fortidsmindet, idet der ofte 
eksisterer særlig mange kulturhistoriske levn i 
områderne tæt ved de fredede fortidsminder. På 
denne baggrund må der ikke foretages tilstands-
ændringer inden for 100 meter fortidsmindebe-
skyttelseslinjen. Fortidsmindebeskyttelseslinjen 
administreres af Sønderborg Kommune og Museum 
Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, der på 
grundlag af en konkret vurdering kan meddele en 
dispensation fra §18 i Lov om naturbeskyttelse.

§3-beskyttet vandhul ved Gråsten Teglværk
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I følgende nye potentielle vindmølleområder er 
fortidsminder beliggende:
     • Område ved Ullerup Mark
     • Område ved Øster Sottrup
     • Område ved Pøl

Kirkebyggelinjen, § 19
Formålet med 300 meter kirkebyggelinjen udgøres 
af, at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre 
åbent i landskabet mod, at der opføres bebyggelse 
på over 8,5 meter, som virker skæmmende 
på kirken. Beskyttelseszonen omfatter som 
udgangspunkt hele området ud til en afstand af 
300 meter målt fra kirkebygningen. Bestemmelsen 
omfatter dog ikke kirker, hvor der er bymæssig 
bebyggelse hele vejen rundt inden for beskyt-
telseszonen. Kirkebyggelinjen administreres af 
Haderslev Stift.
 
Der er i Temaplan for vindmøller ikke udpeget 
potentielle vindmølleområder inden for kirkebyg-
gelinjer, idet der gælder et generelt forbud mod 
at opstille vindmøller inden for denne zone. For 
kirkebyggelinjer gælder, at der ligeledes udenfor 
de respektive udpegninger skal gennemføres en 
nøje vurdering af samspillet mellem vindmøller, 
landskabet og områdets kirker.  

Fugle
Helt overordnet kan problemerne vedrørende fugle 
og vindmøller indordnes i følgende tre kategorier:
     • Fortrængning: Fugle opgiver udnyttelsen af 
ellers egnede yngle-, raste- eller fourageringsarealer 
som følge af vindmøller, der er placeret indenfor 
eller nær et område.
     • Direkte kollision: Fugle kolliderer med 
vindmøllernes rotor eller tårn og dør eller såres 
som følge heraf.
     • Barrierevirkning: Fugle opfatter en række 
vindmøller som en barriere, de enten flyver udenom 
(energitab) eller helt undlader at passere (potentielt 
tab af fourageringsarealer mv.).

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 i reglen vænne sig til de nye omgivelser. 
Vindmøllernes påvirkning af fuglelivet i driftsfasen 
udgøres generelt af konflikter, der varierer i 
henhold til antal vindmøller, opstillingsmønster og 
områdets specifikke fugleliv.
Studierne vedrørende fugles kollisionsrisiko 
med vindmøller er ikke entydige og strækker sig 
fra minimal vurderet risiko til 50 kollisioner/
vindmølle/år. Alt tyder på at kollisionsrisikoen er 
afhængig af antallet af vindmøller og beliggenheden 
inden for områder med en stor fugletæthed. Især 
måger, rovfugle og til dels ænder og gæs er mest 
udsatte for kollision. 

Broager Kirke udgør en af de i alt 26 kirker i Sønderborg 
Kommune. Der skal i vindmølleplanlægningen tages 
særlige hensyn til kulturhistoriske landskabselementer, 
herunder især kirker  

Dybbøl Banke/Dybbøl Mølle udgør ligeledes et 
meget væsentligt kulturhistorisk landskabselement i 
Sønderborg Kommune, der ikke ønskes påvirket negativt 
af moderne vindmøller
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Kort 3: Havørneforekomst i Sønderborg Kommune 
(Kilde: Ravnhøj Consult).

Den største gene for fugle vil være den forstyrrende 
effekt fra vindmøller. Det er i studier fundet, at 
forstyrrelseseffekten er meget artsspecifik, hvor 
især viben og visse gæs er mest følsomme for 
forstyrrelsen fra vindmøller. 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.

Samtlige nye potentielle vindmølleområder skal i 
detailplanlægningen undersøges vedrørende deres 
indvirkning på fuglelivet, herunder trækruter samt 
yngle-, raste- og fourageringsarealer.

Havørnen i Sønderborg Kommune
Havørnebestanden har været i vækst i Tyskland 
og Danmark i de seneste år, hvilket har bevirket, 
at havørnen i dag kan observeres året rundt i hele 
Sønderborg Kommune. Der eksisterer et enkelt 
ynglepar, der har slået sig fast ned i kommunen, 

Havørn (Kilde: 
Kramer, Julius)
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mens de resterende observerede fugle udgøres af 
omstrejfende og trækkende ørne. Denne udvikling 
er glædelig og ny, idet synet af havørne udgjorde 
et ret sjældent fænomen i Danmark få år tilbage. 
Den store tilvækst i antallet af ynglende havørne i 
Danmark skyldes en kombination af egenproduk-
tionen af unger samt tilvandring fra Nordtyskland 
og i et mindre omfang fra Polen.

Endvidere opholder et ret stort antal unge havørne 
fra Norge, Sverige og Finland sig i Danmark og 
landene syd for i vinterhalvåret. En del af disse 
trækker henover Als på deres nordgående træk 
om foråret, herunder fungerer især Sydals som en 
fra sydvest mod nordøst gående trækkorridor for 
mange rovfugle om foråret.

Sammenfattende kan der identificeres tre større 
områder i kommunen, hvor der især observeres 
havørne: Den nordvestlige del af Als, området ved 
Nybøl Nor, Egernsund og Rinkenæs samt Hørup 
Hav og Kegnæs, se ligeledes Kort 3. 

Sønderborg Kommune har til hensigt at beskytte 
havørnen og dens levesteder i kommunen, hvorfor 
der i detailplanlægningen af konkrete vindmøl-
leprojekter skal tages særlige hensyn til havørne-
områderne. Observationer og mulige afværgefor-
anstaltninger må bidrage til at beskytte havørnen 
bedst muligt. [Ravnhøj Consult]

Følgende potentielle vindmølleområder anses i 
denne sammenhæng som særlig problematiske:

     • Område ved Holm
     • Område ved Oldenor
     • Område ved Brandsbøl
     • Område ved Skovby
   
Dyreliv
Større pattedyr, der færdes indenfor og omkring 
områderne, 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 områderne vil i reglen ikke blive påvirket af 
vindmøller i drift. Det er sandsynligt, at dyrene 
hurtigt vænner sig til installationerne og herefter 
frit vil færdes i området som hidtil. 

Samtlige nye potentielle vindmølleområder skal i 
detailplanlægningen undersøges vedrørende deres 
indvirkning på det eksisterende dyreliv både i 
anlægs- og driftsfasen.

Delkonklusion
Nye vindmøller vil uden tvivl have en indvirkning 
på naturen. I hvilken grad og på hvilke naturtyper 
og arter vil først blive belyst nærmere i den 
konkrete planlægning, hvor der skal udarbejdes 
en miljørapport, indeholdende VVM og MV. 
Generelt set er de potentielle vindmølleområder 
på Als og områderne tæt på F68 - Rinkenæs Skov, 
Dyrehaven og Rode Skov i højere grad sårbar over 
for aktiviteter, der kan have en negativ indflydelse 
på naturgrundlaget.

Havørn (Kilde: Liebner, Jürgen)
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Miljøforhold
Befolkning - levevilkår
Allerede i anlægsfasen vil naboer til et konkret 
vindmølleprojekt blive mødt med en række mindre 
gener, idet der skal anlægges adgangsveje, vende-, 
arbejds- og lagerarealer samt fundamenter til hver 
vindmølle.
 
I anlægsfasen vil trafikbelastningen primært 
forekomme ved transport af materialer med en 
lang række forskellige lastbiler, herunder special-
transport på blokvogne med dele til fundamenter 
og vindmøller. Støjbelastningen vil i anlægsfasen 
ligeledes primært stamme fra lastbiltransporten. 
Anden støj kan stamme fra kraner og støbning. 
Støjbelastningen for området skønnes at være som 
for en mellemstor byggeplads. 

Almindeligvis vil der i driftsfasen 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. Serviceef-
tersynene vil foretages i mindre varevogne og ikke 
være til gene for naboerne i området. 

I nedtagningsfasen, der ligesom anlægsfasen 
forventes at vare ca. 3-4 måneder, skønnes påvirk-
ningen af det omkringliggende miljø at have 
nogenlunde samme karakter som i anlægsfasen.      

Det kan ikke udelukkes, at opstillingen af vind–
møller inden for et konkret område i kommunen vil 
kunne påvirke de lokale ejendomspriser, grundet 
de påvirkninger møllerne medfører. 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).

Delkonklusion
I den senere konkrete planlægning vil udarbej-
delsen af en miljørapport afdække de individuelle 
genevirkninger i anlægs-, drifts- og nedtag-
ningsfasen. Mulige værditab på ejendomme admini-
streres af Energinet.dk og er dermed ikke en del af 
nærværende miljørapport.  

Menneskers sundhed
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.

Støj
Et støjniveau på maksimalt 44 dB(A) ved nabobe-
boelser 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. 

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 vindmøl-
lebekendtgørelsen og implementere specifikke 
grænseværdier for emissionen af lavfrekvent støj. 
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 vindha-
stighed.

Skygge
Skyggekast opstår når solens stråler passerer gen–
nem 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 generelt har formuleret krav 
til at installere ’skygge-stop’ for at overholde de 
vejledende grænser på 10 timer reel skyggekast om 
året.

Vindmøller ved Rens Hede i Aabenraa Kommune 
(forgrund). I baggrunden ses bl.a Repower 6 MW 
ved Ellhöft i Kreis Nordfriesland (Tyskland) med en 
totalhøjde på ca. 164 meter
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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 vindmølle-
vinger skal have en glat overflade for at producere 
optimalt og for at afvise snavs, kan dette medføre 
flader, som kan give refleksioner. 

Problemet er minimeret gennem overfladebehand-
linger 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 bevirker 
desuden, at eventuelle reflekser spredes jævnt i 
vilkårlige retninger. Det er på denne baggrund 
vurderet, at reflekser fra vindmøller ikke vil 
medføre væsentlige gener.

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 luftfor-
urening.

Havari
Risiko for havari af vindmøller vurderes som 
minimal for afprøvede og godkendte vindmøl-
letyper. I Danmark er det et krav, at vindmøllerne 
typegodkendes i henhold til Energistyrelsens 
certificerings- og godkendelsesordning, inden de 
opstilles. Typegodkendelsen skal blandt andet sikre 
overensstemmelse med gældende krav til sikker-
hedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, 
personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.

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 vejrsituationer med risiko 
for overisning burde der med skiltning gøres 
opmærksom på risiko for isnedfald inden for en 
afstand på 100 meter fra vindmøller.

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. 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.

Flysikkerhed
Der skal i planlægningen tages hensyn til 
Sønderborg Lufthavns ind- og udflyvningszoner. 
Flyvevejskortenes ind- og udflyvningszonerne er 
vist på Kort 4. 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. Nye vindmøller skal 
på denne baggrund markeres med et lavintensivt 
fast rødt lys, der skal være aktiveret hele døgnet. 
Lysmarkeringen skal placeres øverst på genera-

Kort 4: Sønderborg Lufthavns ind- og udflyvningszoner
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torhuset (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. 

Delkonklusion
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. Der eksisterer en vis usikkerhed 
omkring genevirkningerne af den lavfrekvente støj, 
der udsendes fra vindmøller. Risisko for havari af 
nye vindmøller vurderes som værende minimal 
for afprøvede og typegodkendte vindmøller. I 
forbindelse med et konkret vindmølleprojekt vil den 
respektive miljørapport belyse forhold vedrørende 
menneskers sundhed nærmere. 

Vand og jordbund
Samtlige potentielle vindmølleområder er 
beliggende inden for særlige drikkevandsinteresser 
(OSD) eller inden for områder med almindelige 
drikkevandsinteresser (OD). Se ligeledes Kort 5. Det 
er generelt vurderet, at risikoen for udslip af olie 
eller diesel fra arbejdsmaskiner og kraner er meget 
lille i anlægsfasen. 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 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. 

Kort 5: Oversigt over områder med særlige drikke-
vandsinteresser (OSD), almindelige drikkevandsinte-
resser (OD) og begrænsede drikkevandsinteresser (OBD) 
og de nye potentielle vindmølleområder i Sønderborg 
Kommune
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Delkonklusion
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. I den konkrete planlægning vil 
udarbejdelsen af en miljørapport afklare forhold 
vedrørende vand og jorbund.

Luft/Klima
Støj fra vindmøller
Lydens tonehøjde er bestemt af, hvor hurtige 
svingningerne er. Der er her tale om lydens 
frekvens, som måles i Hertz (Hz). Dybe toner har 
lave frekvenser (få Hz), mens høje toner har høje 
frekvenser (mange Hz).

De fleste lyde ligger mellem 20 Hz og 20.000 Hz. 
Lyd med frekvenser over 20.000 Hz kaldes ultralyd 
og lyd med frekvenser fra ca. 2.000 Hz til 20.000 
Hz kaldes højfrekvente lyde. Lavfrekvente lyde er 
bastoner eller dybe buldrende lyde med frekvenser 
fra 20 Hz til ca. 200 Hz. Lyd med frekvenser under 
20 Hz kaldes infralyd. Imellem de højfrekvente og 
lavfrekvente lyde eksisterer mellemtonerne, hvor 
almindelig tale blandt andet er placeret. Opdelingen 
af frekvensområdet er illustreret på Tabel 3.

Det konkrete støjniveau afhænger af afstanden til et 
konkret vindmølleprojekt, af de klimatiske forhold, 
herunder vindens retning og hastighed, temperatur, 
lufttryk og luftfugtighed. Derudover er støjniveauet 
afhængigt af de vindmølletekniske forhold, der er 
fastlagt for hver mølletype. 

Der er i vindmøllebekendtgørelsen formuleret en 
række grænseværdier for støj fra vindmøller. På 
denne baggrund må vindmøllerne i et konkret 
mølleprojekt, i det mest støjbelastede punkt ved 
udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra nabobe-
boelse i det åbne land, ikke støje mere end 44 dB(A) 
ved en vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 42 
dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s. Tilsvarende 
må 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.
 
Inden der kan opstilles vindmøller inden for 
et konkret område skal Sønderborg Kommune 
godkende den ønskede vindmølletype i henhold 

til vindmøllebekendtgørelsens støjkrav, jf. 
BEK nr. 1518 af 14/12/2006. Der skal foreligge 
en støjrapport, gennemført af en akkrediteret 
virksomhed, hvorpå beregninger af støjemis-
sionerne skal baseres.

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.

Infralyd og lavfrekvent støj fra vindmøller
Miljøstyrelsen vurderer, at de gældende grænse-
værdier for støj fra vindmøller er tilstrækkelige til 
at hindre eventuelle særlige gener i form af infralyd 
og lavfrekvent støj. Vindmøller udsender infralyd, 
men ved så lav en styrke, at den ikke kan opfattes 
med en normal høretærskel. Miljøstyrelsen er ved at 
revidere vindmøllebekendtgørelsen med specifikke 
grænseværdier for lavfrekvent støj, så reglerne 
på området bliver mere klare. Som udgangspunkt 
er lavfrekvent støj dog allerede nu tilgodeset, når 
vindmøller overholder de almindelige støjgrænser. 
Se ligeledes Figur 2 på næste side.

Klima
En større vindmøllekapacitet vil medvirke 
til yderligere at fortrænge fossile brændsler 
fra konventionelle kraftværker, og dermed 
bidrage til folkesundheden og en reducering af 
CO2-udledninger til atmosfæren. Kraftværkers 
udledning af CO2 medfører globale klimaforan-
dringer, grundet drivhuseffekten, mens luftfor-
ureningen med SO2, NOx, partikler mv. har lokale 
og regionale skadevirkninger på eksempelvis 
menneskers sundhed, naturen og bygninger.  

Delkonklusion
Produktionen af vindmøllestrøm medfører 
miljømæssige og sundhedsmæssige fordele i form 
af en reducering af CO2-emission til atmosfæren. 
Detailplanlægningen for et mølleprojekt vil afdække  
de klimatiske fordele ved at opstille vindmøller.

Landskab/Kulturarv
Vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter 
har en væsentlig visuel indflydelse på omgivelserne 
og kan ses over store afstande. Vindmøllers 

Tabel 3: Frekvensområder
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påvirkning af landskabet aftager dog gradvist i 
forhold til afstanden, hvorfor der i den kommende 
planlægning vil bliver arbejdet med tre forskellige 
zoner: nær-, mellem- og fjernzonen. 

Nærzonen (o-4,5 Kilometer) defineres som det 
område, hvor vindmøllerne udgør markante og 
dominerende elementer i landskabsbilledet.

Mellemzonen (4,5-10 kilometer) er defineret som 
det område, hvor vindmøllerne generelt vil være 
mindre synlige, idet bakker, læhegn og anden 
beplantning kan sløre eller helt skjule vindmøllerne.

Fjernzonen (10-16 kilometer) er defineret som det 
område, hvor vindmøllerne fortsat er synlige i 
landskabet, men hvor de ikke påvirker landskabs-
oplevelsen i væsentlig grad.

Landskabets skala
I nærværende Temaplan for vindmøller udpeges 
potentielle områder, hvoraf hovedparten er 
beliggende inden for landskabstyper med mellem til 
stor skala.

Landskabernes egnethed og robusthed i forhold til 
store vindmøller afhænger særligt af landskabets 
skala, type (morænelandskab mv.) og placeringen 
og karakteren af eventuelle overgange til andre 
landskaber, især inden for nærzonen.

Ligeledes spiller tilstedeværelsen, afstande til 
og placeringen af andre større tekniske anlæg 
(herunder andre vindmøller) en væsentlig rolle, 
ligesom kirker og andre landskabelige og kultur-
historiske landemærker, der ligeledes indgår i det 
samlede landskabsbillede, også kan blive påvirket af 
vindmøllerne på stor afstand.

Ved den videre planlægning for konkrete projekter 
inden for de respektive vindmølleområder skal der 
foretages en konkret vurdering af opstillingens 
indvirkning på landskabet under hensyntagen 
til landskabets karakter og indhold, overgangs-
landskaber mv. Vurderinger af landskabers skala, 
kompleksitet mv. skal i den sammenhæng være 
relative i forhold til egnens overordnede landskab. 

Områderne Frederiksgård, Elstrup og Lavensby 
er beliggende inden for småskala-landskab, 
der findes i det småbakkede til jævnt kuperede 
landskab i grænsefladen mellem dødislandskab og 
bundmoræne i det nordlige Als. Ligeledes området 
ved Buskmose Skov, der er beliggende i småbakket 
dødislandskab, kan karakteriseres som værende 
beliggende inden for småskala-landskab. Småskala-
landskaber vurderes generelt som mindre egnede 
til opstilling af moderne vindmøller, hvorfor der 
skal foretages en konkret vurdering af og særlig 
stillingtagen til sammenspillet mellem landskab og 
vindmøller inden for denne landskabstype.

Figur 1: Støjbarometer (Kilde: Delta) Figur 2: Lavfrekvent støj (Kilde: Delta)
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Andre eksisterende og nye vindmøller
Hvor vindmøller ønskes opstillet tæt på andre 
eksisterende og nye vindmøller skal den samlede 
indvirkning på landskabet vurderes. Der kan i 
enkelte tilfælde ses bort fra ældre vindmøller, 
der forventes udtaget af drift inden for en kortere 
årrække og ikke kan genopstilles.

Vindmøllegrupperne vil ikke altid få en indbyrdes 
afstand, der bevirker at de kan opfattes som helt 
selvstændige grupper. Dette giver en uheldig 
landskabelig effekt, særligt hvor vindmøllerne 
står ukoordineret i forskellige landskabelige 
sammenhænge. En ensartet orientering af grupper i
samme landskabelige kontekst, kan give et mere 
ordnet og roligt helhedsindtryk.

Vindmølleområderne skal i de enkelte tilfælde 
vurderes landskabeligt i forhold til hinanden og til 
eksisterende vindmøller for at afgøre, om opstil-
lingerne og samspillet er landskabeligt ubetæn-
keligt.

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

De væsentligste beskyttede landskaber udgøres af 
værdifulde landskaber, værdifulde kystlandskaber, 
kystnærhedszonen, værdifulde kulturmiljøer, 
uforstyrrede landskaber og kirkelandskaber.  

Værdifulde landskaber
De værdifulde landskaber består af tre 
sammensatte temaer - a) landskabsbilleder af 
enestående og særlig værdi, b) geologiske interesser 
af enestående og særlig værdi og c) interes-
seområder for friluftslivet af særlig værdi. Her 
skal landskabshensynet tillægges stor vægt og 
de værdifulde landskaber skal som hovedregel 
friholdes for nye tekniske anlæg, byudvikling og 
nye bebyggelser, der skæmmer landskabet eller 
forringer de visuelle, kulturhistoriske eller oplevel-
sesmæssige værdier. Byggeri og anlægsarbejder, 
der kan sløre de geologiske landskabstræk, skal 
undgås. Nødvendigt byggeri eller anlæg skal således 
placeres og udformes under særlig hensyntagen til 
landskabet.  

Værdifulde kystlandskaber
Inden for de værdifulde kystlandskaber må der 
ikke opføres byggeri, udføres større anlægsarbejder 
eller større beplantninger, der kan forringe kystens 
naturmæssige, landskabelige, kulturhistoriske eller 
rekreative værdier.
Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen, der strækker sig 3 kilometer 
landværts fra kysten, skal søges friholdt for 
yderligere bebyggelse og anlæg, som ikke er 
afhængig af kystnærhed.

Værdifulde kulturmiljøer
Inden for de værdifulde kulturmiljøer må der ikke 
etableres nye anlæg, ny bebyggelse og foretages 
andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe 
oplevelsen eller kvaliteten af bevaringsinte-
resserne. Sammenspillet mellem kultursporene, 
naturgrundlaget og det omgivende landskab må 
ikke sløres eller ødelægges. 

Uforstyrrede landskaber
Som hovedregel skal opførelsen af større byggerier, 
større veje og større tekniske anlæg undgås inden 
for de uforstyrrede landskaber. Er opførelsen af 
sådanne byggerier og anlæg nødvendig, skal de 
udformes under hensyntagen til værdierne i det 
omgivende landskab. 

Kirkelandskaber
Kirkelandskabet udgøres af en kirkes nære 
omgivelser og består af en indblikszone og 
en baggrundszone. I kirkelandskabet kan der 
kun opføres bygninger eller tekniske anlæg 
mv., hvis byggeriet eller anlægget ikke visuelt 
slører eller forringer indblikket til kirken eller 
virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser. 
Beplantning, der visuelt slører og forringer 
indblikket til kirken, skal undgås.

Delkonklusion
Der eksisterer en lang række beskyttelseshensyn 

Potentielt vindmølleområde nummer 16 ved Buskmose Skov, 
der bl.a. er udpeget som værdifuldt landskab
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og interesser i det åbne land, der skal afdækkes og 
afvejes i den konkrete planlægning af et vindmølle-
projekt. Der skal tages særlige hensyn til kulturarv 
og kulturhistoriske landskabselementer.

Ressourcer
En moderne 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.

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 konven-
tionelle kraftværker. 

Overvågning
Overvågning sker i VVM-processen. Sønderborg 
Kommune skal udarbejde en plan (VVM-tilladelse) 
for overvågning af at mølleejeren overholder 
miljøkravene, herunder for skyggekast og støj. Heri 
kan indgå måling ved idriftsættelse og målinger ved 
almindeligt tilsyn, dog højst en gang årligt. 

Sønderborg Kommunes miljøtilsyn sikrer, at 
kravene i VVM-tilladelsen overholdes. En klage 
fra en nabo kan medføre, at kommunen pålægger 
ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling 
eller en måling af skyggekast. Får klageren 
medhold, pålægges ejeren at bringe forholdene i 
orden, evt. ved påbud om at standse møllen.

Moderne vindmøller 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.

Nul-alternativ
Nul-alternativet beskriver den nuværende situation 
uden videre planlægning på feltet. 

I nul-alternativet indgår, at næsten alle kommunens 
eksisterende vindmøller på sigt vil blive fjernet 
og ikke genopstillet på grund af et utilstræk-
keligt og/eller økonomisk ufordelagtigt, gældende 
plangrundlag. Nul-alternativet vurderes samlet 
at udgøre en væsentlig nedgang i andelen af 
vedvarende energi (VE) i Sønderborg Kommune; 
Uden ny planlægning vil dette således bidrage 
negativt til produktionen af VE og positivt til 
udslippet af drivhusgasser.
 
I det omfang eksisterende vindmøller fjernes over 
de næste ca. 10 år på grund af slidtage mv., og ikke 
bliver genopstillet, vil der være færre boliger, der 
påvirkes af støj- og skyggegener samt visuelle gener 
fra vindmøller.
 
Den landskabelige påvirkning fra vindmøller vil 
blive mindre i samme omfang, som de eksisterende 
vindmøller fjernes over de næste ca. 10 år.

Dybbøl Banke er bl.a. er udpeget som værdifuldt 
kulturmiljø
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Opstillingen af vindmøller spiller en væsentlig rolle 
for at nå Sønderborg Kommunes målsætninger 
om at være CO2-neutral i 2029. Uden planlægning 
for nye vindmøller, vil vindmøllernes bidrag med 
vedvarende energi inden for en kort årrække 
forsvinde.

Moderne vindmøller med en totalhøjde op til 
150 meter er effektive, men har ligeledes en stor 
indvirkning på omgivelserne. Ved screening af 
landskabet for særlige hensyn og bindinger i 
forhold til boliger, natur, kulturmiljøer, værdifulde 
landskaber mv. kan udpeges områder til opstilling 
af vindmøller, der er egnede til formålet.

I temaplanens 18 rammeområder kan der potentielt 
opstilles mellem 45 og 66 moderne vindmøller. 
Da de eksisterende 21 vindmøller i kommunen af 
forskellige årsager vil blive nedtaget i takt med at 
der sættes nye møller op, vil antallet af vindmøller 
kunne fordobles eller endda tredobles, hvis planen 
realiseres.  

Ud over de landskabelige påvirkninger, udgør 
skyggekast, visuelle gener og støj de væsentligste 
gener ved opstilling af vindmøller. I temaplanens 
udpegning af potentielle vindmølleområder tages 
der indledningsvist højde for disse gener, men 
påvirkningsgraden er afhængig af den valgte 
mølletype og den nøjagtige placering. Udarbej-
delsen af en miljørapport, indeholdende en 
vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og 
miljøvurdering, vil først i den konkrete plan–
lægning afdække de nøjagtige indvirkninger på det 
omkringliggende miljø. 

I miljøscreeningerne er der til den videre 
planproces beskrevet afværgende foranstaltninger 

Konklusion
for de miljømæssige konfliktsituationer, som 
udpegningen af de respektive vindmølleområder 
bevirker. Fremadrettet skal der ske en overvågning 
af planlægningen samt anlægs-, drifts- og nedtag-
ningsfasen af vindmøller gennem VVM-processen 
og kommunens tilsyn.

Områderne Frederiksgård, Elstrup og Lavensby 
er beliggende inden for småskala-landskab, 
der findes i det småbakkede til jævnt kuperede 
landskab i grænsefladen mellem dødislandskab og 
bundmoræne i det nordlige Als. Ligeledes området 
ved Buskmose Skov, der er beliggende i småbakket 
dødislandskab, kan karakteriseres som værende 
beliggende inden for småskala-landskab. Småskala-
landskaber vurderes generelt som mindre egnede 
til opstilling af moderne vindmøller, hvorfor der 
i denne sammenhæng skal foretages en konkret 
vurdering af og særlig stillingtagen til sammen-
spillet mellem landskab og vindmøller inden for 
denne landskabstype.    

De udpegede områder i det midterste og nordlige 
Als samt området ved Buskmose Skov er beliggende 
inden for eller tæt på arealer, der råder over en høj 
naturmæssig interesse. Vindmøllers indvirkning på 
arter og naturtyper skal derfor særligt undersøges 
inden for disse potentielle vindmølleområder.   

Nærværende temaplan for vindmøller er udarbejdet 
på et overordnet niveau, idet planen udelukkende 
har til hensigt at udpege potentielle vindmøl-
leområder samt fastsætte rammer og retnings-
linjer for den videre planlægning. En detaljeret 
skildring af den eksakte miljøpåvirkning et givent 
mølleprojekt medfører, kan derfor først foretages på 
enkeltprojektniveau i den senere planlægning.

Kilde: Houston, Craig
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(Til venstre) Potentielt vindmølleområde nummer 1 
ved Ullerup Mark, der bl.a. er udpeget som værdifuldt 
landskab. På billedet ses de eksisterende fire vindmøller 
ved Bovrup Bjerg i Aabenraa Kommune

(Til venstre) Moderne vindmølle ved Rens Hede i 
Aabenraa Kommune

(Til højre) Sottrup Kirke i Vester Sottrup, der udgør 
et væsentligt kulturhistorisk landskabselement i 
Sønderborg Kommune
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I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer (LBK nr. 936 af 24/09/2009) skal der 
gennemføres en miljøvurdering af planer, der kan 
få væsentlig indvirkning på miljøet. 

De kommende sider gengiver miljøscreeningen 
af de potentielle vindmølleområder i Sønderborg 
Kommune (status: 18. oktober 2011). De udpegede 
områder udgør resultatet af kommunens egen 
planlægningsproces, hvor hele kommunen er blevet 
screenet for mulige opstillingsområder gennem 
GIS-analyser og besigtigelser. I denne proces 
blev der udpeget i alt 13 potentielle områder som 
i perioden 30. marts - 27. april 2011 blev offent-
liggjort i ’Debatoplæg om opstilling af vindmøller i 
Sønderborg Kommune’.

Sønderborg Kommune har i debatoplægget udpeget 
følgende 13 potentielle områder til opstilling af 
vindmøller:
     • Område A - Kværs
     • Område B - Blans Slagteri 
     • Område C - Avnbøløsten
     • Område D - Ullerup
     • Område E - Øster Sottrup
     • Område F - Stenderup
     • Område G - Dybbøl
     • Område H - Broager
     • Område I - Høruphav
     • Område J - Frederiksgård/Notmark
     • Område K - Elstrup
     • Område L - Lavensby
     • Område M - Holm

I debatperioden har desuden lokale lodsejere, 
energiselskaber og developere vist en interesse 
for at opstille vindmøller inden for yderligere otte 
potentielle vindmølleområder. Der ønskes opstillet 
vindmøller inden for følgende områder:
     • Område 1 ved Buskmose Skov
     • Område 2 ved Ullerup Mark 
     • Område 3 ved Ullerup Mark (nord for 2)
     • Område 4 ved Skovby
     • Område 5 ved Pøl
     • Område 6 ved Lysabildskov (nordøst for 6)
     • Område 7 ved Brandsbøl
     • Område 8 ved Oldenor
     • Område 9 ved Tumbøl Søndermark 

Efter den indledende debatperiode blev følgende tre 
områder fravalgt, hvori der umiddelbart ikke kan 
opstilles vindmøller:
     • Område F - Stenderup
     • Område G - Dybbøl
     • Område 2 ved Ullerup Mark   

Området ved Stenderup blev fravalgt, idet området 
er beliggende tæt på jernbanen, Kliplev-Sønderborg 

motorvejen, højspændingsledninger, det konkrete 
vindmølleprojekt ved Vester Sottrup samt 
landsbyerne Ragebøl, Vester Sottrup og Stenderup. 
Lodsejere, energiselskaber og developere har 
desuden ikke vist en interesse i at udvikle dette 
område.

Området ved Dybbøl blev fravalgt på grundlag af 
indkomne bemærkninger fra Danmarks Naturfred-
ningsforening og Naturstyrelsen Sønderjylland. 
Området er beliggende mellem skoven Bøffelkobbel 
og Stenderup Skov og tæt på landsbyerne Dybbøl 
og Nybøl. Lodsejere, energiselskaber og developere 
har desuden heller ikke vist en interesse i at udvikle 
dette område.

Område 2 ved Ullerup Mark er i en indledende 
screening erklæret som uanvendelig til opstilling 
af vindmøller, idet mindsteafstanden på 4 gange 
møllens totalhøjde til nærmeste nabobeboelse ikke 
kan overholdes. Områdets konkrete udnyttelse 
er endvidere afhængig af, om de eksisterende fire 
vindmøller ved Bovrup Bjerg i Aabenraa Kommune 
nedtages på sigt. På dette grundlag kan der ikke 
realiseres et konkret vindmølleprojekt inden for 
område 2 ved Ullerup Mark (gældende ligeledes 
for område 3 ved Ullerup Mark) så længe der er 
placeret vindmøller ved Bovrup Bjerg. Det kan ikke 
udelukkes, at område 2 og 3 på sigt kan sammen-
tænkes og udnyttes gennem naboers medejerskab 
af vindmøller (betydeligt medejerskab) eller opkøb 
af ejendomme, hvorved afstandskrav til nabobe-
boelse reduceres - dog stadig under forudsætning 
af, at vindmøllerne ved Bovrup Bjerg fjernes.  

Område 5 og 6 ved Pøl/Lysabildskov vil i miljøs-
creeningen blive behandlet som et samlet område 
og fremover blive benævnt område ved Pøl.

Der er på denne baggrund udpeget i alt 18 
potentielle vindmølleområder i Sønderborg 
Kommune, som medtages i nærværende Temaplan 
for vindmøller. 

Kort 1 på næste side viser Sønderborg Kommunes 
potentielle vindmølleområder, herunder de 
fravalgte områder F, G og 2, der er markeret med en 
lyseblå farve.  

Metode
Screeningen er gennemført på grundlag af relevante 
temaer fra Sønderborg Kommunes Kommuneplan 
2009-2021 og Lov om naturbeskyttelse samt i 
henhold til de respektive landskabelige forhold, 
der er konstateret på baggrund af besigtigelser og 
GIS-analyser.

Nærværende miljøscreening tager udgangspunkt 

Indledning
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i lovens §1, stk. 2, der indeholder en oversigt over 
de temaer, som skal behandles i en miljørapport. 
Temaerne er blevet sammenfattet i skemaer, der for 
hvert område viser:
     • Konsekvensvurderinger
     • Afværgeforanstaltninger 
     • Konklusion

Nedenstående skema eksemplificerer, hvilke temaer 
der er vurderet i miljøscreeningen. Derudover 
indeholder miljøscreeningen af hvert potentielt 
vindmølleområde et kortbilag, der viser områdets 
landskabs- og miljøforhold.

Af hensyn til kortenes læsbarhed, er ikke samtlige 
temaer gengivet i kortene. Temaerne med relevans 
for vindmølleplanlægningen, der er vurderet i 
miljøscreeningen, men ikke er gengivet i kortbi-
lagene, udgøres af:
     • Drikkevandsinteresser
     • Geologiske interessområder
     • Eksisterende vindmølleområder
     • Sø- og åbeskyttelseslinjer

     • Kirkebyggelinjer 
     • Fredninger
     • Natura 2000-områder
     • Fortidsmindebeskyttelseslinjen       

Der er i Temaplan for vindmøller ikke udpeget 
potentielle vindmølleområder inden for Natura 
2000-områder, kirkebyggelinjer og fredninger, 
herunder Exner-fredninger, idet der gælder et 
generelt forbud mod at opstille vindmøller inden 
for disse områder. Alligevel har områderne en stor 
relevans for planens tilblivelse, idet aktiviteter, der 
har en negativ indvirkning på arter og naturtyper 
inden for Natura 2000-områder, ikke kan tillades. 
Har opstillingen af vindmøller i en given afstand fra 
Natura 2000-områder en negativ indvirkning på 
udpegningsgrundlagets naturtyper eller arter, skal 
gennemførelsen af et givent projekt som konsekvens 
heraf følgelig opgives. For kirkebyggelinjer og 
Exner-fredninger (herunder kirkelandskaber) 
gælder, at der ligeledes uden for de respektive 
udpegninger skal gennemføres en nøje vurdering af 
samspillet mellem vindmøller, landskabet og kirker.  

Kort 1: Kort over nye og fravalgte potentielle vindmølleområder i Sønderborg Kommune
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Det er i Sønderborg Kommune desuden besluttet, 
at opstilling af vindmøller inden for udpegede 
uforstyrrede landskaber ikke tillades. Der er på 
denne baggrund ikke udpeget potentielle vindmøl-
leområder inden for uforstyrrede landskaber.

Skema
Nærværende miljøscreening vurderer indvirk-
ningen af at opstille moderne vindmøller i 
Sønderborg Kommune på grundlag af temaerne, 
der er formuleret i Tabel 1. Jf. §1, stk. 2 i Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer.

Derudover er temaet ’Tekniske anlæg’ blevet 
tilføjet nærværende miljøscreening, idet der 
gælder en række tekniske og sikkerhedsrelaterede 
afstandskrav til eksempelvis motorveje og højspæn-
dingsledninger, der skal vurderes i planprocessen. 
Derudover gælder at der ved planlægning for 
vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden 
fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal 
foretages en konkret vurdering af anlæggenes 
påvirkning af landskabet, herunder en vurdering 
af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 
Udgøres et konkret projekt eksempelvis af at 
opstille vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, 
skal der inden for en afstand på 4,2 kilometer (28 
gange totalhøjden) foretages en vurdering af det 

respektive områdets indvirkning på landskabet, 
herunder især sammenspillet med eksisterende 
vindmøller, nye vindmøller og vindmølleområder.  

Der er i dag opstillet i alt 21 vindmøller i 
Sønderborg Kommune og i alt 9 vindmøller i 
Aabenraa Kommune, der kan have en indflydelse 
på den konkrete udvikling af enkelte potentielle 
vindmølleområder. Endvidere vil de potentielle 
vindmølleområder i sig selv have en indflydelse på 
udviklingen af andre områder i nærheden. Det er 
umiddelbart og på nuværende tidspunkt i planpro-
cessen vurderet, at opstillingen af vindmøller i 
enkelte områder ikke automatisk udelukker opstil-
lingen af vindmøller inden for et andet område, som 
er beliggende i en kort afstand hertil.

  1/1 

 Rød
Væsentlig negativ påvirkning 

 Gul
Påvirkning, der er afhængig af udførelse 

 Grøn
Postiv/neutral påvirkning 

Natur Biologisk mangfoldighed, flora og fauna, særlige beskyttelsesområder, 
potentielle vådområder, lavbundsarealer, beskyttelseslinjer og biologiske 
korridorer

Befolkning - levevilkår Trafikal tilgængelighed, materielle goder, socioøkonomiske effekter og 
svage grupper

Menneskers sundhed Risiko, lysgener, skyggegener, støj, trafikal tilgængelighed, trafiksik-
kerhed og rekreative muligheder

Vand og jordbund Jordforurening, spildevand, geologiske særpræg, grundvand, drikkevand, 
søer, vandløb og kystvande

Luft Emissioner (støj, lugt mv.)
Klima Energiforbrug og trafikmængde
Landskab Landskabets egnethed, landskabspåvirkning og særlige 

beskyttelsesinteres¬ser (værdifulde landskaber mv.)
Kulturarv Kirkeomgivelser, fortidsminder, kulturmiljøer, arkæologisk arv, arkitek-

tonisk arv, stendiger og jorddiger
Ressourcer Affald, arealforbrug, produkter, materialer og råstoffer
Tekniske anlæg Eksisterende og planlagte vindmøller i nærheden, højspændingsled-

ninger, motorvej mv.

Tabel 1: Oversigt over temaerne, der bliver behandlet i nærværende miljøscreening
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I øst var landet omkring 15.000 f.Kr. forbundet 
med Sverige kun adskilt af store floder. Efterhånden 
som isen forsvandt og vandstanden i verdenshavene 
steg, opstod Østersøen, som omkring 4.500 f.Kr. 
havde fået samme vandstand som i dag. Dermed 
fik den sønderjyske østkyst den kystlinje, som den 
næsten har bevaret frem til i dag.
 
Østsønderjylland er et ungt og frugtbart moræne-
landskab formet under sidste istid. De jord-, sand- 
og grusmasser, som blev tilbage, efter at isen var 
smeltet, forblev usorterede og dannede moræne-
aflejringer. Det materiale, som smeltevandet førte 
med sig vestpå, blev til de sandede og grusede 
hedesletter. Under isen mod øst blev der dannet 
afrunde moræneflader og jævne bakkelandskaber. 
I dette unge landskab forefindes store bakkedrag 
såsom Dybbøl Banke. Morænefladerne og moræne-
bakkerne blev gennemskåret af dybe dale ved 
Haderslev, Genner, Aabenraa og Flensborg. 

Landskabet i Sønderborg Kommune
De såkaldte tunneldale blev til ved en lang og 
kompliceret proces. Efterhånden som vandet steg, 
blev disse dale omdannet til fjorde.

Mens isen smeltede under slutningen af sidste 
istid, blev store isklumper dækket af afsmeltet 
materiale. Disse isklumper smeltede derfor først 
flere hundrede år, efter at landet i øvrigt var isfrit, 
og efterlod lavninger i landskabet. Mange af disse 
såkaldte dødishuller er i dag søer og moser. I 
landskabet omkring Nybøl Nor spærrede en stor 
isklump for smeltevandet, der løb udenom og 
afsatte skifter med stenfrie sand- og lerlag. Det 
samme var tilfældet ved Iller Strand. I dag bliver 
dette ler udnyttet i teglværksindustrien.

Kort 1 viser Sønderborg Kommunes geomor-
fologi. Kortet viser de forskellige naturgeografiske 
afgrænsninger (landskabstype og terræn), der kan 
aflæses i kommunens landskab. 

Kort 1: Geomorfologikort over Sønderborg Kommune, hvor bogstavet ’N’ står for ’naturgeografisk område’ 
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På Jylland-siden udgøres de naturgeografiske områder af:

N1: Sundeved bølget moræneflade
N2: Blans kystnært storbakket tunneldalslandskab
N3: Vemmingbund kystnært stejlt stigende-faldende randmoræne
N4: Nybøl bølget issølavning
N6: Søgård-Hokkerup flade hedeslettelandskab
N7: Feldsted-Rinkenæs småbakkede dødislandskab
N8: Sønder Broagerland kystnære jævnt stigende-faldende bundmorænelandskab

På Als-siden udøres de naturgeografiske områder af:

N9: Kegnæs kystnære flade bundmoræne
N10: Kær kystnære jævnt stigende-faldende bundmoræne
N11: Sønderborg flade bundmoræne
N12: Sydals jævnt stigende-faldende bundmoræne
N13: Midtals storbakket bundmorænelandskab med Nor
N14: Østals småbakkede dødislandskab
N15: Nordals småbakkede dødislandskab
N16: Nordals skræntede tunneldalslandskab   
 

(Til venstre) Potentielt vindmølle-
område nummer 5 ved Avnbøløsten. 
Området er beliggende inden for N1. 
Fladt til storbakket bundmoræne-
landskab

(Til høre) Potentielt vindmølleområde 
nummer 15 ved Brandsbøl. Området 
er beliggende på grænsen mellem N15 
og N16. Komplekst tunneldalslandskab 
i grænsefladen mellem dødislandskab 
og bundmoræne
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(Til venstre) Potentielt vindmølleområde 
nummer 12 ved Lavensby. Området er 
beliggende på grænsen mellem N15 og N16. 
Kystnært bundmorænelandskab på grænsen til 
dødislandskab

(Til højre) Potentielt vindmølleområde nummer 
14 ved Oldenor. Området er beliggende inden 
for N15. Dødislandskab med kystnært præg

(Til venstre) Potentielt vindmølleområde 
nummer 8 ved Skovby. Området er beliggende 
inden for N12. Bundmorænelandskab med 
kystnært præg
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Område ved Ullerup Mark
Tema Konsekvensvurdering 
Natur X Biologisk korridor. Mulighed for fortrængning, barrierevirkning og kollision af 

naturtyper eller arter.  
Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indvindingsopland. 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Storskala-landskab beliggende i tunneldalen, der danner grænse mellem 

Sønderborg og Aabenraa Kommuner. Kote 40-45. Sydvest for Ullerup Skov og 
vest for skoven Avnbøl Sned. Værdifuldt landskab og geologisk interesseområde. 

Kulturarv 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje. Beskyttede sten- og jorddiger. 
Mulighed for arkæologisk arv. 

Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

X 0,6 km til fire eksisterende vindmøller ved Bovrup Bjerg i Aabenraa Kommune. 
2,0 km til Blans.

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At vindmøllerne og adgangsvejene ikke hindrer udbredelsen af flora og fauna. At sikre 

en gunstig bevaringsstatus af naturtyper og arter. 
Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-
loven. 

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener 
og visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. At bevare landskaber, særligt 
kystlandskaber, med varierende geologiske formationer. 

Kulturarv At bevare beskyttede diger og fortidsmindet. At Museum Sønderjylland - Arkæologi 
Haderslev foretager en arkivalsk kontrol. 

Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Ullerup Mark kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der 
skal indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: Biologisk korridor. 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 

Screeningsskemaer
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Område ved Blans
Tema Konsekvensvurdering 
Natur §3-vandhul. Mulighed for fortrængning, barrierevirkning og kollision af 

naturtyper eller arter.  
Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indvindingsopland. 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Jævnt faldende/stigende tunneldalslandskab med få hegn, mellemstore marker, 

bevoksning eller enge i tunneldalene, småskove og spredt bebyggelse. Omkring 
kote 30. Middelskala-landskab. Kystnærhedszone. 

Kulturarv Beskyttede sten- og jorddiger. Mulighed for arkæologisk arv. 
Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

2,0 km til Ullerup Mark. 1,8 km til Ullerup. 3,1 km til Avnbøløsten. 3,7 km til 
Øster Sottrup. 3,4 km til fire eksisterende vindmøller ved Bovrup Bjerg i 
Aabenraa Kommune.  

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At der ikke foretages tilstandsændringer i det beskyttede vandhul. At sikre en gunstig 

bevaringsstatus af naturtyper og arter. 
Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-loven.

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener 
og visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. 
Kulturarv At bevare beskyttede diger. At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev foretager 

en arkivalsk kontrol. 
Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Blans kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal indgå 
i den videre miljøvurdering: 
Natur: §3-naturområder 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 
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Område ved Ullerup
Tema Konsekvensvurdering 
Natur §3-vandhul. Mulighed for fortrængning, barrierevirkning og kollision af 

naturtyper eller arter. 
Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indvindingsopland. 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Jævnt faldende/stigende tunneldalslandskab med få hegn, mellemstore marker, 

bevoksning eller enge i tunneldalene, småskove og spredt bebyggelse. Kote 25-
30. Middelskala-landskab. 

Kulturarv Beskyttede sten- og jorddiger. Mulighed for arkæologisk arv. 
Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

1,8 km til Blans. 2,6 km til Avnbøløsten. 1,2 km til Øster Sottrup. 3,2 km til 
planlagt projekt ved Vester Sottrup. 

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At der ikke foretages tilstandsændringer i det beskyttede vandhul. At vindmøllerne og 

adgangsvejene ikke hindrer udbredelsen af flora og fauna. At sikre en gunstig 
bevaringsstatus af naturtyper og arter. 

Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-loven. 

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener 
og visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. 
Kulturarv At bevare beskyttede diger. At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev foretager 

en arkivalsk kontrol. 
Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden (max. 4,2 
kilometer) fra eksisterende eller planlagte vindmøller i detailplanlægningen foretages 
en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder en vurdering 
af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig.  

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Ullerup kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal 
indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: §3-naturområder 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 
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Område ved Øster Sottrup
Tema Konsekvensvurdering 
Natur §3-vandhuller. §3-eng. Lavbundsarealer. Mulighed for fortrængning, 

barrierevirkning og kollision af naturtyper eller arter. 
Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indvindingsopland. 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Komplekst tunneldalslandskab med få hegn, mellemstore marker, bevoksning 

eller enge i tunneldalene, småskove og spredt bebyggelse. Kote 15-25. 
Middelskala-landskab. Værdifuldt landskab og kystnærhedszone. Geologisk 
interesseområde.

Kulturarv 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje. Beskyttede sten- og jorddiger. 
Mulighed for arkæologisk arv. 

Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

1,2 km til Ullerup. 3,7 km til Blans. 3,3 km til Avnbøløsten. 2,6 km til planlagt 
projekt ved Vester Sottrup. 

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At der ikke foretages tilstandsændringer i de beskyttede §3-naturområder. At 

vindmøllerne og adgangsvejen kan tåle vandstandsstigninger. At sikre en gunstig 
bevaringsstatus af naturtyper og arter. 

Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-loven.

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener 
og visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. At bevare landskaber, særligt 
kystlandskaber, med varierende geologiske formationer. 

Kulturarv At bevare beskyttede diger og fortidsminder. At Museum Sønderjylland - Arkæologi 
Haderslev foretager en arkivalsk kontrol. 

Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Øster Sottrup kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der 
skal indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: §3-naturområder. Lavbundsarealer. 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 
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Område ved Avnbøløsten
Tema Konsekvensvurdering 
Natur Biologisk korridor. Mulighed for fortrængning, barrierevirkning og kollision af 

naturtyper eller arter. 
Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Fladt til storbakket bundmorænelandskab. Storskala-landskab. Kote 45. 
Kulturarv Mulighed for arkæologisk arv. 
Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

3,1 km til Blans. 2,6 km til Ullerup. 3,3 km til Øster Sottrup. 1,8 km til planlagt 
projekt ved Vester Sottrup. 0,9 km til jernbanen. 0,25 km til Kliplev-Sønderborg 
motorvejen. Luftledning nord for området.  

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At vindmøllerne og adgangsvejene ikke hindrer udbredelsen af flora og fauna. At sikre 

en gunstig bevaringsstatus af naturtyper og arter. 
Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-loven. 

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener 
og visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. 
Kulturarv At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev foretager en arkivalsk kontrol. 
Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 
At overholde en afstand på 1,7 gange møllens totalhøjde til overordnede veje, dog 
minimum 250 meter (planlægningszone) og som hovedregel 1 gange møllens 
totalhøjde til luftledninger. 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Avnbøløsten kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der 
skal indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: Biologisk korridor. 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 
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Område ved Broager
Tema Konsekvensvurdering 
Natur Biologisk korridor. §3-vandhul. Mulighed for fortrængning, barrierevirkning og 

kollision af naturtyper eller arter. 
Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Almindelige drikkevandsinteresser (OD). Indvindingsopland. 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Jævnt stigende/faldende bundmorænelandskab med lokal forekomst af issø-ler. 

Kote 15-20. Middelskala-landskab med mange hegn og uden skove. 
Kystnærhedszone og værdifuldt landskab. Geologisk interesseområde. 

Kulturarv Beskyttede sten- og jorddiger. 
Ressourcer Landbrugsjord. Mulighed for arkæologisk arv. 
Tekniske
anlæg 

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At der ikke foretages tilstandsændringer i det beskyttede vandhul. At vindmøllerne og 

adgangsvejene ikke hindrer udbredelsen af flora og fauna. At sikre en gunstig 
bevaringsstatus af naturtyper og arter. 

Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-
loven. 

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener 
og visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. At bevare landskaber, særligt 
kystlandskaber, med varierende geologiske formationer. 

Kulturarv At bevare beskyttede diger. At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev 
foretager en arkivalsk kontrol. 

Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Broager kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal 
indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: Biologisk korridor. 
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Område ved Høruphav
Tema Konsekvensvurdering 
Natur §3-vandhuller. Biologisk korridor. Mulighed for fortrængning, barrierevirkning 

og kollision af naturtyper eller arter. 
Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indvindingsopland. 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Storbakket landskab med åben hegnsstruktur. Storskala-landskab. 

Kystnærhedszone (delvis). 
Kulturarv Beskyttede sten- og jorddiger. Mulighed for arkæologisk arv. 
Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

1,2 km til konkret projekt ved Mintebjerg. Afgrænses af luftledning i nordvest. 

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At der ikke foretages tilstandsændringer i de beskyttede vandhuller. At vindmøllerne 

og adgangsvejene ikke hindrer udbredelsen af flora og fauna. At sikre en gunstig 
bevaringsstatus af naturtyper og arter. 

Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-loven.

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener 
og visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. 
Kulturarv At bevare beskyttede diger. At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev foretager 

en arkivalsk kontrol. 
Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 
Som hovedregel at overholde en afstand på 1 gange møllens totalhøjde til 
luftledninger.  

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Høruphav kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal 
indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: §3-naturområder. Biologisk korridor. 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.  
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Område ved Skovby
Tema Konsekvensvurdering 
Natur §3-naturområder. Mulighed for fortrængning, barrierevirkning og kollision af 

naturtyper eller arter.  
Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indvindingsopland. 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Bundmorænelandskab med kystnært præg. Terrænet stiger/falder mod kysten i 

vest og syd. Kote 25-30. Sparsom hegnsstruktur. Storskala-landskab. 
Kystnærhedszone. 

Kulturarv Mulighed for arkæologisk arv. 
Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

2,3 km til konkret projekt ved Mintebjerg. 3,7 km til Høruphav. 3,3 km til Pøl. 
3,6 km til eksisterende vindmølle ved Nygård.  

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At der ikke foretages tilstandsændringer i de beskyttede §3-naturområder. At sikre en 

gunstig bevaringsstatus af naturtyper og arter. 
Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-loven. 

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener 
og visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. 
Kulturarv At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev foretager en arkivalsk kontrol. 
Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Skovby kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal 
indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: §3-naturområder. 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 
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Område ved Pøl
Tema Konsekvensvurdering 
Natur Lavbundsarealer. 300 meter strandbeskyttelseslinje. Biologisk korridor. 300 

meter skovbyggelinje. Fredskovspligtige arealer. Mulighed for fortrængning, 
barrierevirkning og kollision af naturtyper eller arter.  

Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Almindelige drikkevandsinteresser (OD). 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Større moseområde mellem åse. Lille plet bundmoræne i mosen. Fladt terræn i 

lave koter omkring 0. Åsen mod øst er den mest tydelige i terrænet. Mosen er 
overvejende drænet. Ingen hegnsstruktur. Småbevoksninger mod nordøst. 
Storskala-landskab. Kystnærhedszone og værdifuldt kystlandskab. 

Kulturarv 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje. Mulighed for arkæologisk arv. 
Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

3,3 km til Skovby. Syv vindmøller inden for eksisterende område ved Pøl. 

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At vindmøllerne og adgangsvejen kan tåle vandstandsstigninger. At vindmøllerne og 

adgangsvejene ikke hindrer udbredelsen af flora og fauna. At sikre en gunstig 
bevaringsstatus af naturtyper og arter. 

Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-loven.

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener 
og visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. 
Kulturarv At bevare fortidsminder. At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev foretager 

en arkivalsk kontrol. 
Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Pøl kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal indgå i 
den videre miljøvurdering: 
Natur: Lavbundsarealer. Biologisk korridor. Skovbyggelinjer (delvis fredskov). 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 
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Område ved Frederiksgård-Notmark
Tema Konsekvensvurdering 
Natur §3-vandhuller. §3-eng. Beskyttet vandløb. Biologisk korridor. Lavbundsarealer. 

Mulighed for fortrængning, barrierevirkning og kollision af naturtyper eller arter. 
Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indvindingsopland. 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Langstrakt småbakket dødislandskab med adskillige bakketoppe og lavninger. I 

området eksisterer mange lavninger med søer og bevoksede fugtige områder. 
Småskala-landskab. Kystnærhedszone og geologisk interesseområde. 

Kulturarv Beskyttede sten- og jorddiger. Mulighed for arkæologisk arv. 
Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

3,2 km til Elstrup. Gennemskæres af luftledning på minimum 150 kV.  

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At der ikke foretages tilstandsændringer i de beskyttede §3-naturområder. At 

vindmøllerne og adgangsvejen kan tåle vandstandsstigninger. At vindmøllerne og 
adgangsvejene ikke hindrer udbredelsen af flora og fauna. At sikre en gunstig 
bevaringsstatus af naturtyper og arter. 

Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-loven. 

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener og 
visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. At bevare landskaber, særligt 
kystlandskaber, med varierende geologiske formationer. 

Kulturarv At bevare beskyttede diger. At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev foretager 
en arkivalsk kontrol. 

Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 
Som hovedregel at overholde en afstand på 1 gange møllens totalhøjde til luftledninger. 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Frederiksgård-Notmark kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på 
miljøet, der skal indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: §3-naturområder. Biologisk korridor. Lavbundsarealer. 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 

TILLÆG NR. 9 TIL KommuNepLaN 2009-202188

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9



TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 89

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9



  1/2 

Område ved Elstrup
Tema Konsekvensvurdering 
Natur Området ligger ca. 1,7 kilometer fra habitatområde H189 Lilleskov og 

Troldsmose (Natura 2000). Beskyttet vandløb. 300 meter skovbyggelinje. 
Fredskovspligtige arealer. Biologisk korridor. Mulighed for fortrængning, 
barrierevirkning og kollision af naturtyper eller arter. 

Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indvindingsopland. 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Landskab i grænsefladen mellem dødislandskab og bundmoræne. Karakter af 

bundmorænelandskab, pga. områdets store bakker i kote 30-35. Lokalt 
storbakket landskab med hegn og småbeplantninger, der inddeler landskabet i 
små rum. Småskala-landskab. Kystnærhedszone. 

Kulturarv Mulighed for arkæologisk arv. 
Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

3,2 km til Frederiksgård-Notmark. 3,7 km til to eksisterende vindmøller ved 
Stevning. Afgrænses af luftledning i vest. 

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At afklare om vindmøllerne har en negativ indvirkning på udpegningsgrundlaget for 

habitatområde H189 i den konkrete detailplanlægning. At der ikke foretages 
tilstandsændringer i det beskyttede vandløb. At vindmøllerne opstilles på en måde, at 
skovbrynene fastholdes som landskabselement og levested for naturtyper og arter. At 
vindmøllerne og adgangsvejene ikke hindrer udbredelsen af flora og fauna. At sikre en 
gunstig bevaringsstatus af naturtyper og arter. 

Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-loven. 

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener 
og visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. 
Kulturarv At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev foretager en arkivalsk kontrol. 
Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 
Som hovedregel at overholde en afstand på 1 gange møllens totalhøjde til luftledninger.

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Elstrup kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal 
indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: Nær habitatområde H189 Lilleskov og Troldsmose. §3-naturområder. Biologisk korridor. 
Skovbyggelinje (delvis fredskov). 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 
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Område ved Lavensby
Tema Konsekvensvurdering 
Natur §3-vandhuller. §3-eng. 300 meter skovbyggelinje. Fredskovspligtige arealer. 

Mulighed for fortrængning, barrierevirkning og kollision af naturtyper eller 
arter.

Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Kystnært bundmorænelandskab på grænsen til dødislandskab. Beliggende 

mellem to tunneldale, hvis skrænter præger landskabet. Kote 20-30. Lokalt 
storbakket. Hegnsstruktur, der inddeler landskabet i små rum. Småskala-
landskab. Værdifuldt kystlandskab. Værdifuldt landskab (delvis). 
Kystnærhedszone (delvis). Geologisk interesseområde. 

Kulturarv Beskyttede sten- og jorddiger. Mulighed for arkæologisk arv. 
Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

2,8 km til Brandsbøl. 3,5 km til to eksisterende vindmøller ved Stevning.  

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At der ikke foretages tilstandsændringer i de beskyttede §3-naturområder. At 

vindmøllerne opstilles på en måde, at skovbrynene fastholdes som landskabselement 
og levested for naturtyper og arter. At sikre en gunstig bevaringsstatus af naturtyper 
og arter. 

Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-
loven. 

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener 
og visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. At bevare landskaber, særligt 
kystlandskaber, med varierende geologiske formationer. 

Kulturarv At bevare beskyttede diger. At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev 
foretager en arkivalsk kontrol. 

Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Lavensby kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal 
indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: §3-naturområder. Skovbyggelinje (delvis fredskov). 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 
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Område ved Holm
Tema Konsekvensvurdering 
Natur §3-vandhuller. Mulighed for fortrængning, barrierevirkning og kollision af 

naturtyper eller arter. 
Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Almindelige drikkevandsinteresser (OD). Særlige drikkevandsinteresser (OSD). 
Indvindingsopland. 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Landskab i grænsefladen mellem dødislandskab og bundmoræne. Kystnært 

præg, hvor terrænet falder mod kysten. Skrænt mod Oldenor. Oldenor er en del 
af et dalsystem, der forløber fra Nordborg Sø til Dyvig. Småbakket landskab og 
hegnsstruktur, der inddeler landskabet i små rum. Jævnt terræn mod nord med 
bakketoppe i kote 20. Middelskala-landskab. Kystnærhedszone, værdifuldt 
kystlandskab og værdifuldt kulturmiljø. 

Kulturarv Beskyttede sten- og jorddiger. Værdifuldt kulturmiljø. Mulighed for arkæologisk 
arv.

Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

0,5 km til Oldenor. 3,6 km til eksisterende vindmølle ved Holm. 2,0 km til 
eksisterende vindmølle ved Mjels. 

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At der ikke foretages tilstandsændringer i de beskyttede naturområder. At sikre en 

gunstig bevaringsstatus af naturtyper og arter. 
Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-
loven. 

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener 
og visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. 
Kulturarv At bevare beskyttede diger. At bevare kulturlandskabet. At Museum Sønderjylland - 

Arkæologi Haderslev foretager en arkivalsk kontrol. 
Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Holm kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal indgå 
i den videre miljøvurdering: 
Natur: §3-naturområder 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 
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Område ved Oldenor
Tema Konsekvensvurdering 
Natur Mulighed for fortrængning, barrierevirkning og kollision af naturtyper eller arter. 
Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Almindelige drikkevandsinteresser (OD). 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Oldenor er en del af et dalsystem, der forløber fra Nordborg Sø til Dyvig. 

Dødislandskab med kystnært præg. Småbakket landskab med større 
markstruktur. Kote 5-35. Hullet hegnsstruktur. Mange hegn og 
småbevoksninger. Middelskala-landskab. Kystnærhedszone. Værdifuldt 
kystlandskab (delvis). Geologisk interesseområde. 

Kulturarv Beskyttede sten- og jorddiger. Mulighed for arkæologisk arv. 
Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

0,5 km til Holm. 1,3 km til eksisterende vindmølle ved Mjels. Gennemskæres af 
luftledning. 

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At der ikke foretages tilstandsændringer i de beskyttede naturområder. At sikre en 

gunstig bevaringsstatus af naturtyper og arter. 
Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-loven. 

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener 
og visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. At bevare landskaber, særligt 
kystlandskaber, med varierende geologiske formationer. 

Kulturarv At bevare beskyttede diger. At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev foretager 
en arkivalsk kontrol. 

Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Oldenor kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal 
indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: Flora og fauna. 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 
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Område ved Brandsbøl
Tema Konsekvensvurdering 
Natur §3-vandhul. §3-eng. §3-vandløb. Lavbundsarealer. Naturgenopretning af 

Bundsø. Mulighed for fortrængning, barrierevirkning og kollision af naturtyper 
eller arter.

Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indvindingsopland. 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Komplekst tunneldalslandskab i grænsefladen mellem dødislandskab og 

bundmoræne. Tunneldalen forløber fra Stegsvig via Bundsø til Egebjerg. 
Kystnært præg. Bakkeø i syd, Knuden. Jævnt faldende/stigende terræn. Kote 0-
25. Hegnsstruktur, der inddeler landskabet i små rum. Middelskala-landskab. 
Kystnærhedszone og værdifuldt kystlandskab. 

Kulturarv Beskyttede sten- og jorddiger. Mulighed for arkæologisk arv. 
Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

2,0 km til Oldenor. 3,1 km til Holm. 2,8 km til Lavensby. 2,8 km til eksisterende 
vindmølle ved Mjels. 3,6 km til eksisterende to vindmøller ved Stevning. 

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At vindmøllerne og adgangsvejen kan tåle vandstandsstigninger. At der ikke 

foretages tilstandsændringer i de beskyttede §3-naturområder. At sikre en 
gunstig bevaringsstatus af naturtyper og arter. 

Befolkning – 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-
loven. 

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af 
skyggegener og visuelle gener. 

Vand og jordbund At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og 
anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og 

fjernzonen samt til eksisterende og planlagte vindmøller. 
Kulturarv At bevare beskyttede diger. At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev 

foretager en arkivalsk kontrol. 
Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske anlæg At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 

eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som 
ubetænkelig. 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Brandsbøl kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal 
indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: §3-naturområder. Lavbundsarealer (naturgenopretning af Bundsø).  
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 

TILLÆG NR. 9 TIL KommuNepLaN 2009-202198

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9



TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 99

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9



  1/2 

Område ved Buskmose Skov
Tema Konsekvensvurdering 
Natur Området grænser direkte op ad fuglebeskyttelsesområde F68 Rinkenæs Skov, 

Dyrehaven og Rode Skov (Natura 2000). §3-vandhuller. 300 meter 
skovbyggelinje. Mulighed for fortrængning, barrierevirkning og kollision af 
naturtyper eller arter.  

Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Almindelige drikkevandsinteresser (OD). Indvindingsopland. 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Småbakket dødislandskab. Mellem Buskmose Skov og Tørsbøl Skov og et par 

skovholme. Småskala-landskab, idet terrænet og bevoksningen deler landskabet 
op i mindre landskabsrum. Kote 55. Værdifuldt landskab og geologisk 
interesseområde.

Kulturarv Beskyttede sten- og jorddiger. Mulighed for arkæologisk arv. 
Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

2,6 km til Kværs. 1,4 kilometer til eksisterende vindmølle ved Koldmosevej og 1,8 
km til tre eksisterende vindmøller ved Keldbjergvej i Aabenraa Kommune. 

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At afklare om vindmøllerne har en negativ indvirkning på udpegningsgrundlaget for 

fuglebeskyttelsesområde F68 i den konkrete detailplanlægning. At vindmøllerne 
opstilles på en måde, at skovbrynene fastholdes som landskabselement og levested for 
naturtyper og arter. At der ikke foretages tilstandsændringer i de beskyttede 
naturområder. At sikre en gunstig bevaringsstatus af naturtyper og arter. 

Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-loven. 

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener og 
visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. At bevare landskaber, særligt 
kystlandskaber, med varierende geologiske formationer. 

Kulturarv At bevare beskyttede diger. At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev foretager 
en arkivalsk kontrol. 

Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Buskmose Skov kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der 
skal indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: Nær fuglebeskyttelsesområde F68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (Natura 2000). §3-
naturområder. Skovbyggelinje. 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 
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Område ved Kværs
Tema Konsekvensvurdering 
Natur 1,5 km til fuglebeskyttelsesområde F68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov 

(Natura 2000). Mulighed for fortrængning, barrierevirkning og kollision af 
naturtyper eller arter. 

Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indvindingsopland. 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Landskab i grænsefladen mellem småbakket dødislandskab og fladt 

hedeslettelandskab. Kote 45-55. Store marker syd for Kliplev-Sønderborg 
motorvejen. Middelskala-landskab, idet terrænet deler landskabet op visuelt. 
Værdifuldt landskab og geologisk interesseområde. 

Kulturarv Mulighed for arkæologisk arv. 
Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

2,5 km til eksisterende vindmølle ved Hellinghøjvej i Aabenraa Kommune. 1,3 
km til Tumbøl Søndermark. 2,6 km til Buskmose Skov. 1,0 km til Kliplev-
Sønderborg motorvejen. 

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At afklare om vindmøllerne har en negativ indvirkning på udpegningsgrundlaget for 

fuglebeskyttelsesområde F68 i den konkrete detailplanlægning. At sikre en gunstig 
bevaringsstatus af naturtyper og arter.  

Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-loven. 

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener 
og visuelle gener.  

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse.  
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. At bevare landskaber, særligt 
kystlandskaber, med varierende geologiske formationer.

Kulturarv At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev foretager en arkivalsk kontrol. 
Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. 
At overholde en afstand på 1,7 gange møllens totalhøjde til overordnede veje, dog 
minimum 250 meter (planlægningszone). 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Kværs kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal 
indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: Nær fuglebeskyttelsesområde F68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (Natura 2000). 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg.  

TILLÆG NR. 9 TIL KommuNepLaN 2009-2021102

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9



TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 103

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9



  1/2 

Område ved Tumbøl Søndermark
Tema Konsekvensvurdering 
Natur Området ligger ca. 2,7 kilometer fra fuglebeskyttelsesområde F68 Rinkenæs Skov, 

Dyrehaven og Rode Skov (Natura 2000). Biologisk korridor. Lavbundsarealer. 
§3-vandhul, §3-sø. §3-vandløb. Mulighed for fortrængning, barrierevirkning og 
kollision af naturtyper eller arter.

Befolkning - 
levevilkår 

Mulighed for visuelle gener og værdiforringelse af ejendomme. 

Menneskers 
sundhed

Mulighed for støj- og skyggegener. 

Vand og 
jordbund 

Særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indvindingsopland. 

Luft Støjemission. 
Klima 
Landskab Landskab i grænsefladen mellem fladt hedeslettelandskab og småbakket 

dødislandskab. Kote 40. Storskala-landskab mod vest, sydvest og mod Kliplev-
Sønderborg motorvejen. Småskala-landskab i ryggen.  

Kulturarv Mulighed for arkæologisk arv. 
Ressourcer Landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

0,5 km til eksisterende vindmølle ved Hellinghøjvej i Aabenraa Kommune. 1,3 km 
til Kværs. 0,3 km til Kliplev-Sønderborg motorvejen. 

Tema Afværgeforanstaltning 
Natur At afklare om vindmøllerne har en negativ indvirkning på udpegningsgrundlaget for 

fuglebeskyttelsesområde F68 i den konkrete detailplanlægning. At vindmøllerne og 
adgangsvejene ikke hindrer udbredelsen af flora og fauna. At vindmøllerne og 
adgangsvejen kan tåle vandstandsstigninger. At der ikke foretages tilstandsændringer i 
de beskyttede §3-naturområder. At sikre en gunstig bevaringsstatus af naturtyper og 
arter.

Befolkning - 
levevilkår 

At eventuelle værditab på naboejendomme godtgøres i henhold til reglerne i VE-loven. 

Menneskers 
sundhed

At overholde afstands- og støjkrav samt anbefalinger for minimering af skyggegener og 
visuelle gener. 

Vand og 
jordbund 

At implementere tiltag til beskyttelse af grundvandet; især i bygge- og anlægsfasen. 

Luft At overholde støjgrænser ved nabobeboelse. 
Klima  
Landskab At tilpasse opstillingsmønsteret til landskabsbilledet i nær-, mellem- og fjernzonen 

samt til eksisterende og planlagte vindmøller. 
Kulturarv At Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev foretager en arkivalsk kontrol. 
Ressourcer At opstillingen af vindmøller inddrager mindst mulig landbrugsjord. 
Tekniske
anlæg 

At der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra 
eksisterende eller planlagte vindmøller samt kulturhistoriske eller geologiske 
landskabselementer foretages en konkret vurdering af anlæggenes påvirkning af 
landskabet, herunder en vurdering af, hvorfor påvirkningen anses som ubetænkelig. At 
overholde en afstand på 1,7 gange møllens totalhøjde til overordnede veje, dog 
minimum 250 meter (planlægningszone). 

Konklusion 
Vindmølleområdet ved Tumbøl Søndermark kan medføre følgende væsentlige indvirkninger på 
miljøet, der skal indgå i den videre miljøvurdering: 
Natur: Nær fuglebeskyttelsesområde F68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (Natura 2000). 
Biologisk korridor. Lavbundsarealer. §3-naturområder. 
Tekniske anlæg: Afstand til eksisterende og planlagte tekniske anlæg. 
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