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Forside: visualisering af projektet

Forord

Sdr. Bork Vindkraft K/S ønsker at opstille 5 stk. 6 MW testvind-

møller med en totalhøjde på op til 180 meter. Herudover skal der 

opstilles 2 stk. målemaster med en totalhøjde på op til 130 meter 

samt serviceveje og teknikbygninger. 

Inden for projektområdet findes  19 stk. 0,6 MW produktionsmøller 

med en totalhøjde på 69 m. De eksisterende vindmølller vil blive 

nedtaget i forbindelse med opstilling af de de fem nye vindmøller.

Miljøvurdering

Denne miljøkonsekvensrapport handler om de miljømæssige 

konsekvenser af at gennemføre projektet ved Sdr. Bork.

Rapporten behandler de potentielle væsentlige miljøpåvirknin-

ger ved realisering af selve projektet. Miljøkonsekvensrapporten 

er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurde-

ring af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Rapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af den sand-

synlige væsentlige indvirkning på miljøet, som projektets gen-

nemførelse vurderes at medføre. Rapporten er dermed grund-

laget for udkast til §25-tilladelse som kommer i høring sammen 

med planforslagene.
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Ikke-teknisk resume Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger, et møllehus og 

et rørtårn. Se figur 2.

Vindmøllerne opstilles på en ret linje med lige stor indbyrdes af-

stand på cirka 450 meter.

Den maksimale rotordiameter vil være 162 meter, og den vil sand-

synligvis ikke blive under 136 meter. Navhøjden vil dermed kunne 

være fra 99 meter til cirka 112 meter, så totalhøjden aldrig er over 

180 meter. 

Som følge af at vindmøllerne opstilles som testvindmøller, kan der 

ske løbende udskiftning af mølledele, hvilket kan betyde, at test-

møllerne ikke konstant vil have et ensartet udseende. 

Der vil således være mulighed for variationer i testvindmøllernes 

design, i forhold til et almindeligt projekt. Det drejer sig blandt andet 

om eventuelle vingeapplikationer, dvs. aerodynamisk udstyr monte-

ret på vingerne, eller eksempelvis mindre variationer i nacelledesign.

Det er muligt at udstyr eller komponenter kan observeres fra helt 

nært hold, men der vil grundlæggende være tale om fem møller 

med et overordnet ens udtryk.

Hver vindmølle vil sandsynlig have en kapacitet på 4-6MW og den 

samlede kapacitet for projektet kan således variere fra 20-30 MW 

i hele vindmølleparken.  

Testprogram

Projektet ligger i et område med gode vindforhold, let tilgænge-

ligt for Vestas servicemontører, teknikere, samt transporter med 

anlægsdele.  

Testprogrammet for vindmøllerne i Sdr. Bork kan dermed med-

virke til at udvikle og optimere vindmøllernes design, struktur og 

ydeevne.

Test aktiviteter i forbindelse med projektet i Sdr. Bork kan blandt 

andet omfatte test af opdatering af styresystem og SCADA-anlæg, 

hvilket kan medvirke til hurtigere regulering af vindmøllerne, for-

bedring af datakvalitet, optimering af møllens energi output samt 

forbedrer sikkerhed under drift.

De fleste tests gennemføres med få site besøg, mens andre tests 

vil medføre flere site-besøg af teknikere mv. når der skal udføres 

ekstra montage arbejde, opsyn og monitorering.

I testperioden vil der blive opstillet midlertidige anlæg og installati-

oner i testområdet, herunder en eller flere midlertidige containere 

og teknikbygninger ved eller i nærheden af testmøllerne.

Som følge af testaktiviteter kan der ske løbende udskiftning af møl-

ledele, men det forventes at flere af testvindmøllerne på vil kun-

ne overgå til almindelig drift når testprogrammet er gennemført. 

Målemaster

Til brug for måling af vind og andre meteorologiske forhold vil der 

blive opstillet to målemaster vest for vindmøllerne. Masterne skal 

give mulighed for måling i navhøjde. Afhængig af mastens design 

kan totalhøjden blive godt 130 meter.

Målemasterne vil blive opført som gittermaster. Målemasterne vil 

som udgangspunkt stå i en begrænset tidsperiode, det er uvist 

hvor mange år. Når målemasterne ikke skal bruges mere fjernes de.

Lysafmærkning af hensyn til flysikkerhed

På toppen af møllehuset opsættes lysafmærkning. Lysmarkeringen 

er mellem intensiv hvidt blinkende lys med en intensitet på 20.000 

candela i dagtimerne. I nattimerne vil belysningen være rødt blin-

kende med en intensitet på 2.000 candela.

Målemaster markeres med lavintensivt fast rødt lys med intensi-

tet på 32 candela.

Bygherre har forespurgt styrelsen om muligheden for at instal-

lere en radarløsning for vindmøllerne. Ved en sådan løsning vil 

lysafmærkningen kun aktiveres, når der er flytrafik i nærheden. 

Dialogen med styrelsen har på nuværende tidspunkt ikke ført 

til tilsagn og heller ikke en nærmere afklaring af hverken brug 

af teknologien på en midlertidig dispensation ved Sdr. Bork, el-

ler om der kan blive tale om tilladelse til en permanent løsning 

Sdr. Bork Vindkraft KS har ansøgt Ringkøbing-Skjern Kommune 

om tilladelse til at opføre et vindmølleudskiftningsprojekt i kommu-

neplanramme 00ta086. Der ønskes opstillet 5 stk. testvindmøller 

med en totalhøjde på op til 180 m, mens der nedtages 19 produk-

tionsmøller i området.

Projektområdet ligger tæt på Varde Kommune og nærmeste møl-

le ønskes placeret ca. 185 m fra kommunegrænsen.

Vindmøller er omfattet af bilag 2 punkt 3j (anlæg til udnyttelse af 

vindkraft til energiproduktion, vindmøller) i ”Bekendtgørelse af lov 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-

ter” LBK nr 973 af 25/06/2020). Ansøger har anmodet om, at pro-

jektet skal undergå en miljøvurdering jf. lovens § 18, stk. 2, hvorfor 

der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere benævnt 

VVM-redegørelse) for projektet.

Derudover skal der udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan og 

en miljøvurdering af planforslagene, inden der eventuelt kan gives 

tilladelse til det ansøgte projekt.

Ansøger leverer miljøkonsekvensvurderingen af selve projektet. 

Ringkøbing-Skjern er ansvarlig for udstedelse af VVM-tilladelse til 

projektet og for udarbejdelsen af lokalplan, kommuneplantillæg og 

miljøvurderingen af planforslagene.

I dette kapitel er miljøkonsekvensrapporten resumeret.

Projektbeskrivelse

Vindmøllerne 

Projektet omfatter fem ens vindmøller med en totalhøjde på op til 

180 meter målt fra terræn til vingespids i øverste position. 

Vindmøllerne opstilles som testvindmøller i samarbejde med Vestas 

Wind Systems A/S, med henblik på verifikation af møllerne som ma-

skiner, afprøvning af ydeevne og virkemåde og dokumentation.
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1:25.000Mål:

på det danske marked på sigt. Projektet vil derfor her skulle vur-

deres uden mulighed for brug af radar teknologi til at slukke for 

lysafmærkningen og §25-tilladelsen vil således også skulle gives 

for en belysning, der ikke tændes og slukkes i tilfælde af flytrafik.

Serviceveje

Adgang til vindmøllerne vil ske via serviceveje som angivet på kort 

3.1. I driftsperioden vil transport til vindmøllerne ske fra Tarmvej og 

herfra videre til vindmøllerne ad eksisterende markveje, der for-

stærkes hvor nødvendigt, samt nyanlagte veje hen til både vind-

møller og målemaster. 

De nyanlagte serviceveje bliver etableret med en bredde på op til 

7 meter, og eksisterende markveje, som påregnes genanvendt, bli-

ver om nødvendigt udvidet og forstærket. Belægning på service-

vejene er stabilt grus eller andet godkendt vejmateriale.

Hvor der er behov for udvidede svingradier ved transport af de 

store mølledele, kan svingene blive etableret som midlertidige ud-

videlser. Dette sker ved at udlægge jernplader på jorden. 

Arbejdsareal

Til hver vindmølle bliver der etableret et service- og arbejdsare-

al på ca. 2.500-3.000 m2 til serviceeftersyn og vedligeholdelse i 

vindmøllernes levetid. Arbejdsarealerne bliver etableret med sam-

me belægning som servicevejene.

Tarm
vej

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VARDE KOMMUNE

Mærskvej

Servicevej og arbejdsareal

Ny vindmølle

Eksisterende vindmølle, 
Nedtages

Ny målemast

Byggefelt transformatorstation
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Fundament

Vindmøllefundamenternes størrelse og udformning er afhængig 

af de lokale geotekniske forhold og af vindmøllernes størrelse. Med 

de påregnede vindmølletyper bliver det sandsynligvis et pladefun-

dament på ca. 20 meter i diameter med en underkant i 3 – 4 me-

ters dybde. Størstedelen af fundamentet bliver tildækket med en-

ten jord eller grus. 

Nettilslutning 

For tilkobling til det overordnede højspændingsnet er der behov 

for at opsætte en transformatorstation med en 60/10 kV transfor-

mer. Transformatorstationen kan optage et samlet areal på op til 

1.200 m2.

Transformatorstationen vil blive placeret umiddelbart nord forvind-

møllerækken, med en afstand på minimum 540 meter til nærme-

ste beboelse. Transformeren vil blive afgrænset af beplantning, og 

det er derfor vurderet at den ikke vil medføre visuelle gener for 

omgivelserne. Se figur 1.

For tilkobling af vindmøllerne  til det overordnede højspændingsnet  

kan der være behov for op til fire teknikbygninger med et samlet 

areal på op til 80 m2 og en højde på maks. 3,5 meter.

El-produktion

Projektområdet har gode vindressourcer med et energiindhold på 

ca. 4.500 kWh/m2/år.

Produktionen fra de fem vindmøller er beregnet til omkring 118.000 

MWh årligt, når vindmøllerne ikke stoppes for gennemførelse af 

test. Projektets samlede årlige elproduktion vil dermed svare til el-

forbruget i ca. 29.000 husstande.

Til sammenligning har de eksisterende 19 vindmøller, der nedtages i 

forbindelse med realisering af de fem nye møller, en årlig elprodukt-

ion på ca. 22.000 MWh, svarende til elforbruget i 5.500 husstande.

Projektet ved Sdr. Bork vil i det tekniske levetid på 20 år produce-

re op til 2.360.000 MWh

Figur 2 Eksisterende vindmølle sammenlignet med projektet 

Ny testvindmølle Ny målemastEksisternede vindmølle ved Sdr. Bork, nedtages 
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byer og sommerhusområder inden for nærzonen, større tekniske 

anlæg i det omkringliggende landskab, kulturelementer som kir-

ker og andre kulturhistoriske fortællinger i landskabet samt den re-

kreative brug af landskabet.

Landskabet er inddelt i overordnede landskabstyper ud fra karak-

tertræk. Landskabets karaktertræk er afgørende for hvordan det 

påvirkes af projektet, altså om projektet er forstyrrende for de ka-

raktertræk der er særlige for det pågældende landskab samt hvor 

synligt projektet vil være. De forskellige landskabstyper for begge 

kommuner er vist på kortet på denne side.

Kultur, herunder kirker

Projektområdet ligger inden for værdifuldt kulturmiljø i Sønder Bork 

Mærskenge. I Sønder Bork Mærskenge er der få levende hegn, 

Mange dræn og diger indrammer de dyrkede marker, og danner 

en tydelig struktur, der opleves ved færdsel i selve området. I om-

rådet står 19 mindre vindmøller, der nedtages hvis projektet reali-

seres. Projektet vil opleves markant fra alle steder i det flade åbne 

marsklandskab, men vindmøllerne vil fremstå mere enkelt og en-

tydigt i landskabet end de eksisterende mindre vindmøller i flere 

rækker. Det er vurderet, at områdets struktur fortsat vil fremtræde 

tydeligt mellem og under vindmøller og målemaster samt i land-

skabet omkring vindmøllerne. Landskabets opbygning bibeholdes 

og forståelsen af kulturmiljøet kan fortsat opleves.

Af de omkringliggende kirker er Sønder Bork Kirke den nærmeste, 

og også den kirke der fra få steder kan opleves i landskabet sam-

men med og med nærhed til projektet. I miljøvurderingsproces-

sen har RIngkøbing-Skjern Kommune haft en dialog med Ribe 

Stift omkring den visuelle påvirkning af Sønder Bork Kirke. På 

baggrund af visualiseringer har dialogen med Ribe Stift result-

eret i, at mølle 4 og 5 er flyttet, for at opnå større afstand mel-

lem møllerne og kirken fra de vejstrækninger hvor der et sam-

spil. Kirken vil kunne opleves sammen med projektet fra få korte 

strækninger nordøst for kirken. Da kirken ikke opleves som et mar-

kant landskabselement og oplevelsen af kirke og projekt sammen 

i landskabet er meget begrænset, vurderes det, at der er en min-

dre visuel påvirkning af Sønder Bork Kirke.

Landskabstyper

En væsentlig faktor i en vurdering af den visuelle påvirkning af land-

skabet er påvirkningen af de forskellige landskabstyper. 

De omkringliggende landskaber der har den største oplevelses-

mæssige værdi, er også de landskaber hvor det generelt kan siges 

at projektet vil have den største negative visuelle påvirkning. Ople-

velsesmæssig værdi handler i denne sammenhæng om naturop-

levelser, særligt smukke eller storslåede landskaber eller landska-

ber med en fortælling, og de er samtidig udpeget som bevarings-

værdige landskaber i kommuneplanerne. De indeholder oftest de 

områder hvor man ser den største rekreative brug.

Projektet vil være synligt fra store dele af klitlandskaberne langs Ve-

sterhavet. Projektet vil sjældent være synligt fra strandene langs 

kysten, da klitterne vil skærme. Fra Holmsland Klit er det ofte mu-

ligt at opleve andre vindmøller på den anden side af RIngkøbing 

Fjord og projektet vil øge oplevelsen af vindmøller i landskabet mod 

syd. Fra vestkysten syd for fjorden er klitlandskabet meget lidt på-

virket af tekniske elementer og herfra vil projektet ofte fremstå ty-

deligt. Projektet opleves tydeligt placeret uden for kystlandskabet, 

men kan forandre oplevelsen af landskabet og forstyrre det visu-

elt uberørte landskab. Det vurderes, at den overordnede karakter 

i landskabet ikke forandres væsentligt. Fra kystlandskabet længe-

re inde i landet, der hovedsageligt består af plantager og hede-

områder og omkring Filsø vil projektet være synligt fra højtliggen-

de åbne områder. Vindmøllerne opleves store på trods af afstan-

Landskabelige forhold

For at kunne foretage en vurdering af anlæggets visuelle påvirk-

ning af landskabet er det vigtigt at forstå landskabet og landska-

bets opbygning samt udnyttelsen og anvendelsen af de forskelli-

ge områder i det omkringliggende landskab. I miljøkonsekvens-

rapporten er landskabet omkring projektområdet derfor nærme-

re beskrevet og der er brugt foto fra området samt kort til at un-

derbygge beskrivelserne. Beskrivelsen og analysen af landskabet 

er foretaget på baggrund af kortstudier, gentagne besigtigelser 

af landskabet og kommuneplaner for Ringkøbing-Skjern og Var-

de Kommune. Desuden er der yderlige brugt en landskabsanaly-

se som Ringkøbing-Skjern Kommune har fået udarbejdet og som 

ligger til grund for beskrivelser og retningslinjer i Kommuneplan 

2021-2033. Derudover er der udarbejdet visualiseringer, der er ud-

valgt, så de bedst muligt giver et billede af den visuelle påvirkning 

der vil være fra de forskellige landskabstyper og fra forskellige af-

stande hvis projektet realiseres. 

I beskrivelsen af landskabet er der foretaget en gennemgang af 

landskabets dannelse og terrænformer, bevoksning, bebyggelser, 

Kystlandskaber

 Overgangslandskaber

 Dallandskaber

Kommunegrænse
Projektområde

Klitlandskab

Lønborg 
Landbrugsflade

Skjern Enge 
Landbrugsslette

Varde Bakkeø 
Landbrugsflade

Ringkøbing 
Fjordlandskab

Landbrugslandskaber

Skjern Enge 
Deltalandskab

10



dene. De vil dog blive oplevet på stor afstand og synligheden af 

projektet i landskabet vil ikke påvirke oplevelsen af landskabets 

overordnede karakter.

Projektet vil være synligt fra størstedelen af kystlandskabet omkring 

Ringkøbing Fjord og oplevelsen af store vindmøller øges i en del 

af de vidtstrakte udsigter, hvor der i dag kun er mindre vindmøl-

ler. Vindmøllerne vil ofte opleves store i forhold til det helt flade åb-

ne landskab med relativ lav bevoksning og hvor kun etplans boli-

ger er synlige. Den største visuelle påvirkning vil være fra Tipper-

ne, hvor projektet er synligt i udsigten over fjorden. Fra det reste-

rende landskab omkring fjorden og især øst for fjorden vil projek-

tet ikke være synligt i den primære udsigt over fjorden. 

Projektet ligger som beskrevet under kultur i Sønder Bork Mær-

skenge. Syd for og i forlængelse af Sønder Bork Mærskenge lig-

ger Nebel Mærsk. Endvidere ligger projektet inden for bevarings-

værdige landskaber. Ved færdsel i området opleves projektet på 

helt tæt hold og vindmøllerne og målemasterne vil fremstå me-

get store i forhold til de andre elementer i landskabet som bevoks-

ning og højspændingsmaster. Vindmøllerne vil fremtræde ander-

ledes i landskabet end de eksisterende da de vil fremtræde langt 

mere dominerende. Samtidig vil de fremstå mere enkelt i landska-

bet end de eksisterende og landskabet mellem møllerne træder 

tydeligere frem. Vindmøllerne fylder meget i det store landskabs-

rum, men de karaktergivende strukturer, der skabes af de mange 

kanaler og diger vil fortsat og uforstyrret kunne opleves. Ved færd-

sel i området vil oplevelsen af landskabet være forandret. Det er 

vurderet, at projektet ikke vil forandre landskabets bærende karak-

tertræk i væsentlig grad. Det vurderes derfor også at projektet kan 

rummes inden for kommuneplanens retningslinjer for bevarings-

værdige landskaber, der angiver at områderne så vidt muligt skal 

friholdes for byggeri og anlæg, der forringer de bevaringsværdi-

ge karakterer og oplvelsesværdier.

Landbrugslandskaberne strækker sig over det flade landskab øst 

for Ringkøbing Fjord og på bakkeøerne længere inde i landet. I det 

nære landskab mellem Nørre Nebel og Nørre Bork vil projektet ofte 

fremstå meget synligt og især vindmøllerne vil fremstå store. Op-

levelsen af vindmøller i landbrugslandskaberne vil ofte ikke påvir-

ke oplevelsen af landskaberne væsentligt. 

De nærmeste dallandskaber ligger syd og sydøst for projektområ-

det. Dallandskaberne har ofte en stor oplevelsesværdi. Projektet vil 

ofte være delvist synligt herfra og vindmøllerne kan fremstå mar-

kante. Projektet opleves tydeligt placeret uden for dallandskaber-

ne og de overordnede karaktertræk påvirkes ikke i væsentlig grad. 

Visualiseringer og belysning af vindmøllerne

På toppen af møllehuset vil der blive opsat lysafmærkning til luft-

trafikken. I dagtimerne vil det være hvidt blinkende lys og i natte-

timerne vil det være rødt blinkende med en lavere intensitet. At il-

lustrere et lys der blinker er svært. På visualiseringerne er lyset il-

lustreret med hvide eller røde prikker med noget diffust farve om-

kring der skal illustrere blinket. Synligheden af det blinkende hvide 

lys vil afhænge af vejrforholdene som lys, sigtbarhed, himlens far-

ve osv., men det vil ofte være synligt og fremhæve oplevelsen af 

anlægget. Belysningen på natvisualiseringerne er lavet på foto der 

er taget efter mørkets frembrud. De mørke landskaber, der i for-

vejen er meget lidt påvirket af lys, vil blive påvirket af belysningen, 

der kan virke forstyrrende.

Visualisering af projektet set fra Falen Å i Sønder Bork Mærskenge nordøst for projektet
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Friluftsliv og rekreative værdier

Kystlandskabet langs Vesterhavet samt Ringkøbing Fjord rummer 

store rekreative værdier og er velbesøgt af både lokale og dan-

ske og udenlandske turister. Naturpark Vesterhavet er det områ-

de til rekreativ brug der vil blive mest påvirket af de visuelle for-

hold som projektet medfører. Fra nogle punkter og områder vil 

landskabsoplevelsen forandres. Det er dog vurderet, at det ikke 

vil være en væsentlig forandring der vil ødelægge oplevelsen af 

landskaberne eller brugen af dem. Vindmøllerne vil ikke kunne 

høres fra området. Der er ingen studier, der tyder på, at turister 

bliver væk fordi der kan opleves vindmøller i det omkringliggen-

de landskab, og der er heller ikke noget der tyder på det langs 

den jyske vestkyst, hvor der ofte kan opleves vindmøller i land-

skabet. Projektet vil ofte være synligt fra Holmsland Klit, Ringkø-

bing Fjordkyster, Tipperne og Værnenge. Landskabsoplevelsen 

kan blive forandret idet der vil opleves store vindmøller og måle-

master i et landskab der ellers ikke er meget præget af tekniske 

anlæg, bortset fra de 19. mindre vindmøller i området.  Sommer-

husområder og andre overnatningsmuligheder vil sjældent bli-

ve visuelt påvirket, da de som oftest er omkranset af tæt bevoks-

ning der skærmer for udsyn og vindmøllerne vil ikke kunne høres. 

Naboforhold

Opstilling af vindmøller er underlagt en række krav. Et af de vigtig-

ste er, at der skal være en minimumsafstand på 4 x vindmøllens 

totalhøjde til nærmeste nabo. Lovgivningen er overholdt ved al-

le naboboliger til projektet.

Visuel påvirkning

De nye vindmøller er så høje, at vil række over bevoksningen. Vi-

suelt vil vindmøllerne være markante set fra eksempelvis nabo-

boligerne på Mærksvej 3 og Mærskvej 6 på grund af den spar-

somme bevoksning og den korte afstand til vindmøllerne. Fra 

en række af de øvrige naboboliger vil der være udsigt til nog-

le af vindmøllerne eller til de øverste dele af vindmøllerne. For 

nogle af naboerne er bevoksningen mere skærmende for ud-

sigten til møllerne.

De eksisterende vindmøller er afmærket med fast rødt lavinten-

sivt lys og der vil dermed være en forøgelse af oplevelsen af be-

lysningen. Da vindmølleanlægget står i et område, hvor der ik-

ke er andre lysafmærkede elementer i nærheden, vil den øgede 

belysning fremstå mere markant. Det blinkende lys kan opleves 

forstyrrende i forhold til det faste lys. 

Støjpåvirkning

Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er ifølge støj-

beregningerne overholdt for alle naboboliger til det nye projekt 

og i arealer med støjfølsom arealanvendelse. De 18 nærmeste 

naboboliger ligger mere end 2 dB(A) under støjgrænserne på 

42 dB(A) ved 6 m/s og 44 dB(A) ved 8 m/s. Usikkerheden på 

støjmåling udført efter reglerne i bilag 1 til Bekendtgørelse om 

støj fra vindmøller ligger på +/- 2 dB. Ringkøbing-Skjern Kom-

Visualisering af projektet set fra Tipperne
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mune kan kræve, at der udføres en støjmåling, efter vindmøl-

lerne er idriftsat, for at sikre, at støjkravene bliver overholdt.

Kravene til den lavfrekvente støj er opfyldt ved alle boligerne og 

ved de støjfølsomme områder. Den lav frekvente støj vil gene-

relt ligge lavere ved de nye vindmøller end ved de eksisteren-

de vindmøller.

Støjen ved naboboliger til de nærtliggende vindmøller er over-

holdt. De vil dog få et øget støjbidrag, men som næppe vil væ-

re en hørbar ændring. 

Skyggekast

Naboboligerne inden for 1.200 meter vil få skyggekast, hvor de 

i dag ikke er udsat for skyggekast. Naboboligerne på Tarmvej 

280 og 290 vil ikke få skyggekast fra de nye vindmøller. Syv 

naboboliger vil teoretisk få en væsentlig påvirkning på over 

ti timer udendørs skyggekast om året. Med skyggestop in-

stalleret i de nye vindmøller, vil ingen boliger dog udsættes for 

mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året. Samlet 

vuderes påvirkningen derfor at være moderat.

Reflekser og vibrationer

Vindmøllerne vurderes ikke at give anledning til væsentlige ge-

ner med reflekser fra møllevingerne, som er overfladebehandle-

de, så de fremstår med et lavt glanstal.

Vindmøller bliver normalt opstillet på et pladefundament, og der 

bliver næppe tale om, at møllerne skal funderes på den pågæl-

dende lokalitet. Men skulle det alligevel være tilfældet, kan det ske 

ved nedramning af spuns eller pæle, og derfor foregå umiddel-

bart omkring mølleplaceringerne, og på grund af afstanden til na-

bobeboelser forventes ingen væsentlige vibrationsgener i forbin-

delse med disse aktiviteter.

Naturbeskyttelse

Internationale naturområder – Natura 2000

Vindmøllerne placeres ikke i Natura 2000-område, og der vude-

res ikke at være direkte indvirkning på de naturtyper, dyr og plan-

ter, der indgår i udpegningsgrundlaget for det nærmeste Habi-

tatområde. Enkelte af de fuglearter der er på udpegningsgrundla-

get for det nærmeste natura 2000 område vil dog sandsynligvis 

i perioder udnytte markerne i eller i nærheden af projektområdet

Habitatområde 62

Afstanden til Habitatområde 62 ved Falen Å er ca. 800 m og Ane-

rå/Gødel Kanal ca. 1200 m

Den nærmeste del af habitatområdet er udpeget som habitatty-

pen vandløb og med en række fisk på udpegningsgrundlaget. En 

påvirkning af disse er i driftsfasen ikke sandsynlig. I anlægsfasen 

bør der tages hensyn til udledning af vand til de to vandsystemer.

Vandranke er ifølge natura 2000 basisanalysen fundet i et ca. 100 

m2 stort område ved udløbet af Falen Å ved Bork. Det er næppe 

sandsynligt at denne forekomst kan påvirkes af mølleprojektet 

ved Sdr. Bork. Men særlige hensyn skal tages i forbindelse med 

en evt. udledning af vand fra grundvandssænkning i anlægsfa-

sen, så der ikke udledes vand direkte til åen.

Odderen er konstateret ved ekskrementer og/eller spor på 6 

overvågningsstationer inden for Natura 2000 området. Dette 

vurderes at være udtryk for at der findes en udbredt forekomst 

i området. Odderen vurderes ikke at være sårbar over for kort-

varig forstyrrelse i anlægsfasen og vil næppe påvirket af projek-

tet i anlægsfasen, da projektområdet allerede i mange år har væ-

ret anvendt til møller.

Fuglebeskyttelsesområde 43

Afstand fra projektområdet til fuglebeskyttelsesområde nr. 43 er 

godt 2 km og der forventes ikke at møllerne vil have en direkte på-

virkning ind i Fuglebeskyttelsesområdet. En del af rastefuglene på 

udpegningsgrundlaget vil dog sandsynligvis i perioder udnytte mar-

kerne i eller i nærheden af projektområdet. Dette gælder stort set 

alle marker i oplandet til Ringkøbing Fjord til tider besøges af gæs 

og svaner. Optællinger i dofbasen.dk og Novana overvågnings-

programmet tyder dog ikke på at markerne omkring projektom-

rådet udgør et væsentligt fødesøgningsområde for gæs og svane 

på udpegningsgrundlaget.

De fem møller placeres alle på agerjord i omdrift. Der er derfor in-

gen forekomst af sjældne eller truede planter og svampe og der-

med potentielle konflikter i så henseende.

Beskyttede naturområder, § 3-områder

Vindmøllerne placeres ikke i områder med beskyttede §3-natur-

områder.

Der bliver sandsynligvis behov for midlertidig grundvandsænkning 

under støbning af fundamenterne på nogen af mølleplaceringerne. 

Men det vurderes ikke at kunne udgøre en risiko for vandstanden 

i moseområdet. Dette på grund af afstanden til mosen mod syd 

på omkring 200 meter, sammenholdt med en sandsynlig grund-

vandsbevægelse imod mosen og vandløbet, Vindmøllerne vurde-

res således at kunne etableres uden varigt at beskadige beskytte-

de naturtyper, biotoper og mindre naturområder.

Økologiske forbindelser

Vindmøllerækken, veje og arbejdsarealer etableres ikke inden for 

nogen økologiske forbindelse, men den nordligste og sydligste 

vindmølle står på arealer der er udpeget som potentielle økologi-

ske forbindelser, der er en del af udpegningen Grønt Danmarks-

kort i Ringkøbing-Skjern Kommuneplan.

Den potentielle økologiske forbindelse synes primært at have 

betydning for spredningen af mindre dyrearter (pattedyr, fisk 

og insekter) og planter, og deres muligheder for at benytte den 

økologiske forbindelse i forbindelse med spredning i landska-

bet vurderes ikke at blive forhindret som følge af vindmøllepro-

jektets aktiviteter.

Vandløb og lavbundsarealer

Projektet påvirker ikke beskyttede vandløb. Placeringen i et områ-

de med lavbundsarealer vurderes ikke at være i modstrid med nu-

værende planlægning.
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Fugle

I forhold til problematikken vindmøller og fugle er der generelt for-

trinsvis to hovedfokusområder.

For det første risikoen for kollisioner og dødsfald, og for det andet 

en fortrængnings- og/eller forstyrrelseseffekt kombineret eventu-

elt med et tab af fourageringsområde. Tidligere har man desuden 

teoretiseret om en eventuel barriereeffekt. Det vil sige, om hvor-

vidt et øget energiforbrug får fuglene til at flyve uden om møllerne 

måske kunne have en negativ effekt. Dette aspekt vurderes dog, 

at være ganske marginalt og uden betydning for fuglene, når man 

betænker, hvor meget fugle i øvrigt flyver omkring, og hvor langt 

mange arter er i stand til at trække uden fouragering. Aspektet vil 

derfor ikke blive berørt yderligere her.

På baggrund af generelle erfaringer vedrørende risikoen for kol-

lisioner, må det forventes, at etablering af vindmøller på den giv-

ne lokalitet ikke vil medføre en væsentlig forøget risiko for fugle.

Mølleområdet, i fuglemæssig sammenhæng defineret som selve 

møllerne, plus allernærmeste omegn og det vinge-bestrøgne are-

al, er ikke et væsentligt ynglefugleområde, og de nærmeste områ-

der rummer tilsyneladende heller ikke mange eller sjældne arter, 

som måske kunne tænkes at være særligt sårbare.

Påvirkning af rastende svaner og gæs

Pibesvane, Sangsvane, Kortnæbbet gås, Grågås og Bramgås ses re-

gelmæssigt rastende på markerne omkring projektområdet. Antal-

let der er registreret i DOFbasen og på miljøportalen tyder dog på 

at der er tale om små tal og ret uregelmæssige forekomster. Der-

for vurderes det at området på linje med alle andre marker i Vest-

jylland til tider besøges af gæs og svaner, men at der ikke er tale 

om et område af væsentlig betydning for arterne.

Netop effekten af vindmøller på sangsvaner har DMU i andre sam-

menhænge grundigt undersøgt og vurderet. I disse undersøgel-

ser blev det konkluderet, at vindmøllerne næppe ville påvirke sva-

nerne negativt i form af øget dødelighed. Derimod kunne det ik-

ke afvises, at svanerne måske ville blive fortrængt til andre foura-

geringsområder, men også at dette ikke ville udgøre et problem, 

idet svanerne let ville kunne finde alternative fourageringsarealer 

i området pga. kravet til landbruget om etablering af grønne mar-

ker - efterafgrøder.

Vigtigt er det også at området i forvejen er anvendt til vindmølle-

park med 19 mindre møller. Den samlede forstyrrelseszone om-

kring de 5 nye møller vil være mindre end den tilsvarende omkring 

de eksisterende møller. 

Det må derfor forventes, at etablering af vindmøller ved Sdr. Bork 

ikke vil udgøre et problem for sangsvanerne eller pibesvaner hver-

ken i forhold til et øget antal dødsfald eller forringede fouragerings-

muligheder.

Flagermus

Flagermus er som fugle potentielt i risiko for at kollidere med vind-

møller. På varme sommernætter og ved svage vinde tiltrækkes in-

sekter af og til af vindmøller på grund af varmeafgivelse og læef-

fekt fra disse, hvilket igen tiltrækker flagermus.

Dyrene rammes/kolliderer dog sjældent, og en nyere, stor under-

søgelse fra Sachsen i Tyskland, som må antages naturmæssigt 

at ligne danske forhold, fandt man, efter en relativt intensiv efter-

søgning to gange pr. uge i sommerhalvåret fra maj til september 

2006, blot 114 døde flagermus. Statistisk giver det et gennemsnit 

på 0,8 flagermus pr. vindmølle pr. år. De største tab fandt man for-

venteligt i de mølleparker, der var placeret i løvskovsrige områder.

Selvom en sådan beregning naturligvis er behæftet med nogen 

usikkerhed, er det vanskeligt at komme til anden konklusion, end 

at vindmøller, ligesom det gælder for fugle, næppe udgør et væ-

sentligt problem for nogen flagermusarter, og at effekten generelt 

ikke giver grundlag for bekymring på populationsniveau.

Projektområdet ligger som tidligere nævnt ikke i et godt flagermus-

område pga. den intensive landbrugsdyrkning og manglen på gam-

le løvskovsområder. Og det vurderes derfor at risikoen for drab på 

flagermus er meget lille. Der vil sandsynligvis være tale om et antal 

tilfældige kollisioner, der ikke vil kunne påvirke bestande af arterne.

På trods af den skønnede lille risiko for flagermusdødsfald, men 

fordi ikke megen konkret viden haves om yngle- og specielt træk 

forekomst af flagermus på lokaliteten, er der som nævnt gennem-

ført en konkret flagermusundersøgelse. Konklusionen heraf er at, 

alle møller er placeret i åbent landbrugsland, langt fra egnede yng-

lelokaliteter for flagermus. Disse møller vil kunne opføres og igang-

sættes uden særlige restriktioner. 

Andre pattedyr

Andre ikke flyvende pattedyr, som hjorte, rovdyr, samt evt. birke-

mus vurderes ikke at blive påvirket af projektet. Dette skyldes pri-

mært at der ikke er primære naturområder i umiddelbar nærhed 

af møllerne og det faktum at området i mere end 20 år har væ-

ret anvendt til vindmøllepark. Påvirkningsområdet af de nye møl-

ler vil være mindre end fra de eksisterende møller, bl.a. forventes 

færdslen i forhold til service og test mv. at bliver reduceret pga. de 

mindre antal møller.

Padder og insekter

Der vil næppe kunne træffes ynglende padder eller bilag IV beskyt-

tede guldsmede fra habitatdirektivets liste i mølleområdet, da der 

ikke findes potentielle levesteder for nogen af arterne..

Flora

Alle vindmøllerne i projektet placeres på marker i almindelig drift. 

Der er derfor ikke risiko for negative konsekvenser for plantelivet 

hverken i anlægs- eller driftsfasen.

Samlet vurdering af miljøkonsekvenser for naturen

Det er vurderet, at nærværende vindmølleprojekt hverken ale-

ne eller i sammenhæng med andre projekter vil få væsentlige 

negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet i området - hver-

ken i anlægs- eller driftsfasen. Det gælder også for habitatdirek-

tivets Bilag IV-arter. 

I nærområdet findes kun enkelte beskyttede naturområder, mo-

se og eng, som ikke rummer væsentlige forekomster af beskytte-

de dyr eller planter. Hertil kommer, at etablering og drift af vind-

møllerne ikke vil berøre sådanne biotoper og dermed heller ik-
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ke hertil knyttet plante- og dyreliv.

Negative effekter på miljøet og beskyttede planter og dyr er der-

for minimal og vurderes at være uden betydning på populations-

niveau for relevante arter.

Andre forhold

Affald

Affald, der fremkommer i forbindelse med anlægsfasen, vil dels 

komme fra nedtagning af de eksisterende vindmøller, dels væ-

re bygge- og anlægsaffald fra arbejdet med at opstille de fem 

nye vindmøller.

Ved de eksisterende vindmøller kan størsteparten af materialer-

ne adskilles og genbruges/genanvendes. Restaffald kildesorteres 

og afsættes til genanvendelse, forbrænding eller deponi i hen-

hold gældende lovggivning samt i henhold til Ringkøbing-Skjern 

Kommunes gældende regler. 

Ved nedtagning af testvindmøllerne skal omtrent de samme 

mængder materialer bortskaffes, som er anvendt ved opsæt-

ningen.

Vindmøllerne vil enten kunne genanvendes andetsteds som 

vindmøller eller materialerne vil kunne sorteres og hovedpar-

ten genanvendes/genbruges. De glasfiberdele der ikke vil blive 

genanvendt vil enten blive sendt til forbrænding eller deponeret. 

Ikke genanvendeligt/genbrugeligt affald fra demontering af møl-

lerne skal kildesorteres og afsættes til forbrænding eller deponi 

i henhold gældende lovggivning samt i henhold til Ringkøbing-

Skjern Kommunes gældende regler.

På baggrund heraf forventes langt hovedparten af de ressour-

cer der indgår i projektet at kunne genanvendes eller genbru-

ges når møllerne er udtjente.

Samlet set vurderes der kun at være ingen/en meget lille påvirk-

ning i forhold til anvendelse af råstoffer eller i forhold til håndtering 

af affald, i projektforslagets anlægs-, drifts- og demonteringfase.

Geologi og grundvand

Hele lokalplanområdet ligger i et kunstigt af-vandet landbrugs-

område som holdes tørt med pumper. En vandstandsstigning 

i området kan således ske, hvis landvindingslauget Sdr. Bork og 

Nørre Nebel Mærsk vælger at stoppe pumperne, der holder land-

brugsarealet tørt.

Det er sandsynligt, at vandstanden i området i så fald vil svare til 

vandstanden i Ringkøbing Fjord, der normalt holdes inden for 

intervallet 0-0,25 meter DVR90. Der skal dog tages højde for en 

mulig vandstandsstigning på op til 2 meter DVR90. Det skal sik-

res, at etablering af vindmøller, målemaster adgangsveje, tekni-

ske anlæg og transformerstationen sker under hensyntagen til, 

at der kan ske vandstandsstigninger. Mølleejer skal sikre sig med 

afværgeforanstaltninger for møller og veje, hvis vandstandsstig-

ninger bliver en realitet.

Vindmøllerne vil generelt ikke ændre på geologien eller hydro-

geologien i området.

Ved etablering af vindmøllerne er der dog behov for grundvands-

sænkninger. Der kan være behov for rensning af oppumpet vand 

for okker, dette er dog en simpel og ofte anvendt rensning,

Ved nødvendig rensning for okker vurderes oppumpninger-

ne fra grundvandssænkningen ikke at medføre påvirkninger af 

de beskyttede naturtyper i området, eller for overfladevand og 

grundvand.

I drftsfasen er risikoen for forurening som følge af lækage fra vind-

møllernes smøre- og hydrauliksystemer ubetydelig.

Samlet vurderes der derfor kun at være minimal risiko for forure-

ning som følge af aktiviteter under såvel anlægs som drifts- og 

nedtagningsfasen for de planlagte vindmøller.

Havari

Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og 

godkendte vindmølletyper. I Danmark er det et krav, at vind-

møllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certifi-

cerings- og godkendelsesordning, inden de opstilles. Typegod-

kendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse med gæl-

dende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sik-

kerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed. 

Isnedfald

I frostvejr kan isslag under særlige forhold sætte sig på vingerne. 

Da alle vindmøller er placeret i god afstand fra offentlig vej og 

naboboliger, vil der ikke være risiko for isnedfald, fra disse, ved 

naboboliger eller offentlig vej. 

Brand

Brand i vindmøller er meget sjældne. Sker det, vil vindmøller 

med kabineinddækning af glasfiber kunne brænde, og store, 

lette dele vil kunne falde brændende til jorden.

Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til service og 

med afstanden til naboboliger og offentlige veje udgør brand 

ikke nogen væsentlig risiko.

Trafik

I anlægsfasen skal der primært ske transport af grus og materia-

le til nyanlæg og udvidelse af arbejdsarealer, samt nye kabler og 

målemaster, og denne transport kan foregå på det eksisterende 

vejnet uden tilpasninger.

Samlet vil der være 1.225 transporter i forbindelse med levering, 

opsætning og idriftsættelse af vindmølleprojektet, hvilket med-

fører i alt ca. 29 transportdage hvor der vil foregå mellem 25-60 

transporter pr. dag. Det forventes at de ca. 29 transportdage afvik-

les jævnt fordelt henover hele anlægsperiode på de 4-5 måneder. 

Transport af vindmøllekomponenter og øvrige materialeleveran-

cer til og fra projektområdet vil foregå ad ruter, som bliver afstemt 

med vejmyndighederne i kommunen, på offentlige veje som er 

åbne for almindelig færdsel, og der bliver formentlig ikke behov 

for yderligere trafikforanstaltninger. Trafikmængden vurderes ik-

ke at medføre trafiksikkerhedsmæssige udfordringer i forhold til 
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den eksisterende trafik i området, herunder også fodgængere 

og trafikanter på cykel. 

I driftsfasen vil den normale til- og frakørsel omfatte 0-10 mindre 

køretøjer/måned (personbiler og mindre varevogne) og vurderes 

ikke at udgøre nogen væsentlig sikkerhedsrisiko. 

Samlet set er det vurderet, at trafik til vindmøllerne og målema-

sterne  ikke vil påvirke sikkerheden for vejtrafikken.

Radiokæder

I forbindelse med udarbejdelse af miljørapport for vindmøllerne 

er der rettet forespørgsel til en lang række radiokædeoperatører 

om projektets mulige interferens med deres respektive signaler. 

Der har været indvendinger mod projektet fra en enkelt radiokæ-

deoperatør. Bygherre er i dialog med den pågældende operatør 

om en løsning på denne eventuelle problemstilling.

Sundhed

Produktion af el på kulkraftværker belaster folkesundheden ved 

luftforurening. Sundhedseffekter af luftforureningen viser sig som 

bronkitis, hospitalsindlæggelser, sygedage og dage med nedsat 

aktivitet, merforbrug af medicin for astmatikere samt for tidlig død. 

Elektricitet fra vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning 

i samme grad, som el fra vindkraft erstatter el fra kulkraftværker. 

Den konventionelle elproduktion har desuden flere fatale om-

kostninger i form af tab af menneskeliv, sammenlignet med el 

produceret af vindmøller..

Vindmøllerne påfører omgivelserne støj og skyggekast. Forskelli-

ge undersøgelser belyser generne ved at bo i nærheden af vind-

møller, men der er endnu ikke fremkommet resultater, der giver 

anledning til at skærpe grænseværdierne for støj fra vindmøller. 

En opinionsundersøgelse gennemført hos naboer indenfor 1.000 

meter fra vindmøller viser, at 17 % svarede, at de følte sig "i høj 

grad" generet af at bo i nærheden af vindmøller.

Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Kli-

ma-, Energi- og Bygningsministeriet har i 2019 afsluttet en hel-

bredsundersøgelse, der ud fra registeroplysninger kan belyse, 

om støj fra vindmøller kan forårsage forskellige helbredspåvirk-

ninger. For hovedparten af undersøgelser kunne det konklude-

res at der ikke kan påvises nogen påvirkning, mens antallet af re-

gistrerede tilfælde for enkelte af undersøgelserne var for få til at 

kunne konkludere noget med sikkerhed.

Grænseværdierne for vindmøllestøj gælder døgnet rundt, og 

der er ingen natnedsættelse som ved eksempelvis industrivirk-

somheder. Alle grænseværdier for støj er overholdt i projektet, 

også for lavfrekvent støj.

Skygger fra roterende vinger kan være generende, hvis skygge-

kastet falder på tidspunkter, hvor man er til stede.

Ved valg af endelig vindmølletype skal der udføres en skygge-

kastberegning der viser hvor meget skyggekast vindmøllerne vil 

medføre. For de naboboliger i beregningen, der modtager mere 

end 10 timers reel udendørs skyggekast om året froventes Ring-

købing-Skjern Kommune at kræve skyggestop installeret i den 

eller de vindmøller der påfører skyggekastet.

Ringkøbing-Skjern Kommune, der er VVM-myndighed og ud-

steder § 25-tilladelsen og fører tilsyn med at dennes vilkår over-

holdes.

0-alternativ

De eksisterende forhold og den forventede udvikling, hvis projek-

tet ikke gennemføres, udgør 0-alternativet for projektet. 

I 0-alternativet  vil de 19 eksisterende produktionsvindmøller kun-

ne blive stående i området i op 12 år. Vindmøllerne er opstillet i 

1997. Den pågældende mølletype har en gennemsnitlig levetid 

på 35 år, jvf. en vurdering fra Energistyrelsen. .

Med de 19 vindmøller videreføres den eksisterende påvirkning i 

form af støj og skyggekast, visuelle påvirkning af landskabsople-

velsen, som de eksisterende vindmøller medfører i dag.

For 0-alternativet ligger støjpåvirkningen generelt lavere end ved 

projektforslaget. Ved 0-alternativet modtager den mest støjbe-

lastede nabobolig, Mærskvej 1, 39,7 dB(A) ved 6 m/s, hvilket er 

1,2 dB(A) lavere end den støjpåvikning boligen vil modtage fra 

projektforslaget.

For andre naboboliger ligger støjpåvirkningen fra vindmøllerne i 

0-alternativet på et lavere niveau, og her vil støjpåvirkningen øges 

med op til 4,1 dB(A), eksempelvis  Mærskhusvej 2. 

Den lavfrekvente støjpåvirkning af naboboliger i 0-alternativet 

ligger generelt højere end den lavfrekvente støjpåvirkning i pro-

jektforslaget. Mærskvej 1 modtager her 15,9 dB(A) ved eksiste-

rende forhold mod 11,5 ved projektforslaget.

Skyggekastpåvirkningen fra vindmøllerne i 0-alternativet er stort 

ikke eksisternede, mens der ved projektforslaget på grund af 

testvindmøllernes rotordiameter på op til 160 meter kan med-

føre op at op til syv naboboliger vil modtage op til 10 timers år-

ligt skyggekast.

Med hensyn til den visuelle påvirkning vil 0-alternativet, på grund 

af den lave totalhøjde generelt have en mindre påvirkningover 

aftand, mod projektforslagets nye vindmøller og målemasterne 

der er synlige over større afstande.
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1 Indledning 

1.1 Baggrund

Sdr. Bork Vindkraft KS har ansøgt Ringkøbing-Skjern Kommune 

om tilladelse til at opføre et vindmølleudskiftningsprojekt i kom-

muneplanramme 00ta086. Der ønskes opstillet 5 stk. vindmøl-

ler med en totalhøjde på op til 180 m, mens der nedtages 19 møl-

ler i området.

Projektområdet ligger tæt på Varde Kommune og nærmeste møl-

le ønskes placeret ca. 185 m fra kommunegrænsen.

Vindmøller er omfattet af bilag 2 punkt 3j (anlæg til udnyttelse af 

vindkraft til energiproduktion, vindmøller) i ”Bekendtgørelse af lov 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter” (LBK nr 973 af 25/06/2020). Ansøger har anmodet om, 

at projektet skal undergå en miljøvurdering jf. lovens § 18, stk. 2, 

hvorfor der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidlige-

re benævnt VVM-redegørelse) for projektet.

Derudover skal der udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan og 

en miljøvurdering af planforslagene, inden der eventuelt kan gi-

ves tilladelse til det ansøgte projekt.

Ansøger leverer miljøkonsekvensvurderingen af selve projektet. 

Ringkøbing-Skjern Kommune er ansvarlig for udstedelse af pro-

jekt-tilladelse til projektet og for udarbejdelsen af lokalplan, kom-

muneplantillæg og miljøvurderingen af planforslagene.

1.2 Læsevejledning

Rapportens opbygning og indhold er fastlagt ud fra kriterierne i 

miljøvurderingsloven, og opfylder kravene efter lovens § 20, stk. 

1, samt bilag 7.

Kapitel 1 Indledning, indeholder en indledning med beskrivelse 

af baggrunden for projektet samt læsevejledning.

Kapitel 2 Miljøvurderingsprocessen, beskriver miljøvurderings-

processen og hovedproblemer for miljøet ved projektet, som vil 
Kort 1.1 Oversigtskort

Projektområde
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blive undersøgt i fokusområderne.

Kapitel 3 Beskrivelse af anlægget redegør nærmere for projek-

tet og for de aktiviteter, der foregår under anlægsarbejdet og un-

der driften af vindmøllerne og målemasterne. Endelig beskrives 

aktiviteter ved nedtagning og reetablering af projektområdet.

Kapitel 4 Naboforhold, analyserer konsekvenserne ved nabobo-

ligerne i form af visuel påvirkning, støj, skyggekast og reflekser.

Kapitel 5 Landskabelige forhold, indeholder en detaljeret land-

skabsanalyse og en vurdering af de planlagte vindmøllers på-

virkning af landskabet, kulturmiljøer samt vindmølleparkens de-

sign projektforslag. 

Kapitel 6 Ressourcer og affald, indeholder en beskrivelse og 

vurdering af de klimatiske påvirkninger og projektets energibal-

lance samt ressourceforbrug.

Kapitel 7 Geologi og grundvand, indeholder en beskrivelse og 

vurdering af geologiske forhold og påvirkning af grundvandet.

Kapitel 8 Natur, redegør for påvirkning af flora og fauna, samt 

rekreative interesser.

Kapitel 9 Andre forhold, redegør for sikkerhedsforhold, påvirk-

ning af telesignaler samt trafik- og ledningsanlæg. Desuden re-

degøres for lysafmærkning af vindmøllerne. 

Kapitel 10 Sundhed, redegør for, hvordan projektet påvirker hel-

bredet.

Kapitel 11 Alternativer, Alternativer, redegør for undersøgte al-

ternativer og referencescenariet (0-alternativet). 

Kapitel 12 Afværgeforanstaltninger, redegør for afværgeforan-

staltninger i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen.

Appendiks I Lovgivning, indeholder en beskrivelse af lovgivning, 

som generelt er relevant i forbindelse med opstilling af vindmøller. 

Appendiks II Visualiseringer, indeholder visualiseringer af må-

lemasterne og vindmøllerne set fra naboboliger, og fra landska-

bet på nært og fjernt hold. 

Appendiks III Beregninger, indeholder beregninger af støj, lav-

frekvent støj og skyggekast.

Appendiks IV Afgrænsningsnotat, indeholder myndighedens-

udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for op-

stilling af 5 vindmøller ved Sdr. Bork, Ringkøbing-Skjern Kommune
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• Materielle goder, kulturarv og landskab,

• Samspillet mellem ovennævnte faktorer.

2.2 Planproces

Idéfase 

Ved VVM-pligt er der krav om, at der gennemføres en forof-

fentlighedsfase, også kaldet idéfase, med høring af berørte 

myndigheder og offentligheden. 

For dette projekt har der været gennemført en foroffentligheds-

fase med høring af berørte myndigheder og offentligheden for 

både miljøkonsekvensrapporten samt kommuneplantillæg, lo-

kalplan og dertil hørende miljørapport.

Idéfasen forløb over 5 uger fra mandag den 26. november til 

mandag den 31. december 2018. 

Her havde privatpersoner, virksomheder, foreninger, organisa-

tioner og myndigheder mulighed for at komme med bemærk-

ninger og forslag til det fremtidige plangrundlag for det ansøgte 

projekt. Relevante myndigheder er desuden blevet hørt som en 

del af foroffentlighedsfase.

I høringsperioden er der indkommet besvarelser med forslag 

og idéer.

Forslagene og idéerne omhandler primært: 

• Støj og skyggepåvirkning

• Påvirkning af helbred og sundhed

• Påvirkning af landskabet

• Påvirkning af biodiversiteten

• Risiko for færdsel i nærheden af vindmøllerne

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold

 I afgræsningsfasen er der sideløbende med den offentlige idéfa-

se foretaget en høring af berørte myndigheder og organisationer. 

VVM-myndigheden skal ifølge miljøvurderingsloven indlede mil-

jøvurderingen med en afgrænsning af miljøkonsekvensrappor-

2 Baggrund for miljøvurdering af projektet

2.1  VVM-pligt

Vindmøller er omfattet af punkt 3a (industrianlæg til fremstilling 

af elektricitet, damp og varmt vand) i Bekendtgørelse af lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-

ter (LBK nr 973 af 25/06/2020). Sdr. Bork Vindkraft KS, der er 

ansøger, har anmodet om, at projektet skal undergå en miljø-

vurdering jf. lovens § 15, stk. 1, pkt. 3, hvorfor der skal udarbejdes 

en miljøkonsekvensrapport (tidligere benævnt VVM-redegørel-

se) for projektet. Derudover skal der udarbejdes lokalplan og en 

miljøvurdering af planforslagene, inden der eventuelt kan gives 

tilladelse til det ansøgte projekt efter miljøvurderingslovens § 25 

(VVM-tilladelse). Realisering af projektet vil endvidere medføre til-

ladelser efter anden lovgivning, herunder bl.a. en byggetilladelse.

Ansøger leverer miljøkonsekvensvurderingen af selve projektet. 

Ringkøbing-Skjern Kommune er ansvarlig for godkendelse af mil-

jøkonsekvensvurderingen og udarbejdelsen af lokalplan, kommu-

neplantillæg og miljøvurderingen af planforslagene.

I miljøvurderingsloven (LBK nr 973 af 25/06/2020) § 20 og bi-

lag 7 beskrives de oplysninger, som en miljøkonsekvensrapport 

skal indeholde og de miljøtemaer, der skal behandles. Der stilles 

bl.a. krav til, at miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en pro-

jektbeskrivelse, samt beskrivelse af miljøpåvirkninger, afværge-

foranstaltninger, alternativer, fravalgte alternativer.

Miljøkonsekvensrapporten skal desuden indeholde et ikke-tek-

nisk resumé.

Beskrivelsen af miljøpåvirkningerne skal ifølge miljøvurderingslo-

vens brede miljøbegreb omfatte direkte og indirekte påvirkninger af: 

• Befolkningen og menneskers sundhed,

• Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og 

naturtyper, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivet og 

fuglebeskyttelsesdirektivet,

• Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,

ten. Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtema-

er, der behandles i miljøvurderingen og vil indgå i miljøkonse-

kvensrapporten.

I VVM-myndigheden udtalelse om afgrænsning, appendiks IV, be-

skrives også, hvordan miljøvurderingen af disse temaer forventes 

udført. VVM-myndigheden skal ifølge miljøvurderingsloven fore-

tage en høring af de berørte myndigheder, før der tages endelig 

stilling til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Høringssvar fra foroffentlighedsfasen, herunder fra berørte myn-

digheder, indgår således i afgrænsningen af miljøkonsekvensrap-

porten i relevant omfang.

Høring af plandokumenter og miljøvurderinger

Med udsendelse af miljøkonsekvensrapporten, lokalplan, kom-

muneplantillæg og tilhørende miljørapport igangsættes en hø-

ringsperiode af minimum 8 ugers varighed, hvor borgere, myn-

digheder og andre interessenter kan komme med bemærknin-

ger til eller indsigelser mod projektet.

I høringsperioden vil der blive afholdt et borgermøde, hvor miljø-

konsekvensrapportens konklusioner vil blive fremlagt.

Efter høringsperioden skal Byrådet tage endelig stilling til, om 

det vil vedtage projektet.

§25 tilladelse (tidligere VVM tilladelse)

Forud for endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og lo-

kalplanen vil VVM-myndigheden udarbejde den §25 tilladelse til 

vindmøllerne i projektforslaget. Tilladelsen kan blandt andet rum-

me miljøkrav om eksempelvis skyggekast.

§25 tilladelsen udsendes som udkast sammen med miljøkonse-

kvensrapporten i forbindelse med høringsperioden af minimum 

8 ugers varighed.

2.3  Overordnet metode for miljøvurdering

I denne miljøkonsekvensrapport er en påvirkning på miljøet de-
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Figur 2.1 Eksisterende vindmølle sammenlignet med projektet 
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fineret som betydningen af påvirkninger på modtagere før gen-

nemførelse af eventuelle afværgeforanstaltninger.

Miljøbegrebet i en miljøkonsekvensrapport omfatter menne-

sker, flora og fauna, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materi-

elle goder og kulturarv.

I denne miljøkonsekvensrapport anvendes fire grader af påvirk-

ning:

1) positiv: projektet vil indbære en påvirkning, som vurderes at 

få positive konsekvenser for det omgivende miljø.

2) Ingen/meget lille: projektet vil ikke indebære påvirkninger el-

ler så ubetydelige påvirkninger, at disse ikke får konsekvenser 

for det omgivende miljø.

3) moderat: projektet vil indebære en moderat påvirkning, som 

kan få ikke uvæsentlige konsekvenser for det omgivende miljø. 

Mulige afværgetiltag, udover de tiltag, som fremgår som krav i 

udkast til miljøgodkendelse, vil blive overvejet som led i projek-

tets realisering.

4) væsentlig: projektet vil indebære en væsentlig påvirkning, 

som vurderes at få betydelige konsekvenser for det omgivende 

miljø. Muligheder for at ændre projektet og gennemføre afvær-

getiltag, udover de tiltag, som indgår i udkast til miljøgodkendel-

se, vil blive anbefalet for at mindske påvirkningen.

Ved moderate eller væsentlige påvirkninger kan det være nød-

vendigt at gennemføre foranstaltninger for at undgå, nedbringe 

eller neutralisere de skadelige påvirkninger på miljøet. Disse for-

anstaltninger vil blive knyttet til den senere tilladelse som vilkår i 

VVM-myndighedens §25-tilladelse.
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Tabel 3.1 Oversigt over vindmøllerne i projektforslaget og eksisternede vindmøller

Antal vindmøller totalhøjde 
meter

Effekt pr. mølle 
MW 

Årlig produktion 
MWh

Vindmøllernes produktion over 20 år.  
MWh

Projektforslag 5 180 ca. 4-6 118.000  2.360.000 

Eksisterende 
vindmøller

19 69 0,6 22.000 440.000

Ref. Appendiks III

3 Beskrivelse af anlægget 

3.1 Anlægget

Den maksimale rotordiameter vil være 162 meter, der er ikke en 

nedre grænse for rotordiameter, men den vil sandsynligvis ik-

ke blive under 136 meter. Navhøjden vil dermed kunne være 

fra 99 meter til cirka 112 meter, så totalhøjden aldrig er over 180 

meter. Projektets fem vindmøller vil have ens rotordiameter og 

ens navhøjde. 

Som følge af at vindmøllerne opstilles som testvindmøller, kan 

der ske løbende udskiftning af mølledele, hvilket kan betyde, at 

testmøllerne ikke konstant vil have et ensartet udseende. 

Der vil således være mulighed for variationer i testvindmøllernes 

design, i forhold til et almindeligt projekt. Det drejer sig blandt 

andet om eventuelle vingeapplikationer, dvs. aerodynamisk ud-

styr monteret på vingerne, eller eksempelvis mindre variationer 

i nacelledesign. Se side 63-64.

Det er muligt at forskelle i udstyr eller komponenter kan obser-

veres fra helt nært hold, men der vil grundlæggende være tale 

om fem møller med et overordnet ens udtryk. Se yderligere i af-

snit 5.3 Fremtidige forhold.

Hver vindmølle vil sandsynlig have en kapacitet på 4-6MW og 

den samlede kapacitet for projektet kan således variere fra 20-

30 MW i hele vindmølleparken.

Testprogram

Projektet ligger i et område med gode vindforhold på grund af 

den korte afstand til kysten, og omårdet er geografisk let tilgænge-

ligt for Vestas servicemontører, teknikere, samt transporter med 

I dette kapitel er projektets vindmøller, målemaster og tilhøren-

de anlæg beskrevet. Desuden redegøres der for det forvente-

de anlægsarbejde.

Vindmøllerne 

Projektet omfatter fem ens vindmøller med en totalhøjde på 

op til 180 meter målt fra terræn til vingespids i øverste position. 

Møllerne opstilles som testvindmøller i samarbejde med Vestas 

Wind Systems A/S, med henblik på verifikation af møllerne som 

maskiner, afprøvning af ydeevne og virkemåde og dokumen-

tation.

Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger, et møllehus 

og et rørtårn. Se figur 3.1.

Farven på alle vindmøllens dele er lys grå, og vingerne er over-

fladebehandlet så de fremstår med en mat overflade, der redu-

cerer vingernes refleksion.

Vindmøllerne opstilles på en ret linje. Afstanden mellem møller-

ne er ca. 435 meter mellem de østligste og ca. 450 meter mel-

lem de vestligste.

anlægsdele fra blandt andet Skjern, Videbæk, Lem og Ringkøring.

Testprogrammet for vindmøllerne i Sdr. Bork kan dermed med-

virke til at udvikle og optimere vindmøllernes design, struktur 

og ydeevne.

Test aktiviteter i forbindelse med projektet i Sdr. Bork kan blandt 

andet omfatte test af opdatering af styresystem og SCADA-an-

læg, hvilket kan medvirke til hurtigere regulering af vindmøller-

ne, forbedring af datakvalitet, optimering af møllens energi out-

put samt forbedrer sikkerhed under drift.

De fleste tests gennemføres som en normal site-aktivitet, mens 

andre tests vil medføre flere site-besøg af teknikere mv. når der 

skal udføres ekstra montage arbejde, opsyn og monitorering.

I testperioden vil der blive opstillet anlæg og installationer i test-

området, herunder en eller flere midlertidige containere og tek-

nikbygninger ved eller i nærheden af testmøllerne. Anlæg og con-

tainere vil stå i en begrænset årrække, det er uvist hvor mange 

år. Når containere mv.  ikke skal bruges mere fjernes de.

Som følge af testaktiviteter kan der ske løbende udskiftning af 

mølledele, men det forventes at flere af testvindmøllerne vil kun-

ne overgå til almindelig drift når testprogrammet er gennemført. 

Målemaster

Til brug for måling af vind og andre meteorologiske forhold er 

det planlagt at opstille to målemaster vest for vindmøllerne. Ma-

sterne skal give mulighed for måling i navhøjde. Afhængig af ma-

stens design kan totalhøjden blive godt 130 meter.

Målemasterne vil blive opført som gittermaster. Målemasterne 

vil som udgangspunkt stå i en begrænset tidsperiode, det er 

uvist hvor mange år. Når målemasterne ikke skal bruges me-

re fjernes de.

Lysafmærkning af hensyn til flysikkerhed

På toppen af møllehuset opsættes lysafmærkning. Lysmarkeringen 

er mellem intensiv hvidt blinkende lys med en intensitet på 20.000 
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Figur 3.1 Vindmøllestørrelse
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Servicevej og arbejdsareal

1:25.000Mål:

Kort 3.1 Placering af vindmøller, 
målemaster, veje og arbejdsarealer 
i projektforslaget
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candela i dagtimerne. I nattimerne vil belysningen være rødt blin-

kende med en intensitet på 2.000 candela.

Målemaster markeres med lavintensivt fast rødt lys med intensitet 

på 32 candela. Se nærmere i afsnit 9..4.

Serviceveje

Adgang til vindmøllerne vil ske via serviceveje som angivet på kort 

3.1. I driftsperioden vil transport til vindmøllerne ske fra Tarmvej og 

herfra videre til vindmøllerne ad eksisterende markveje, der for-

stærkes hvor nødvendigt, samt nyanlagte veje hen til både vind-

møller og målemaster. 

De nyanlagte serviceveje bliver etableret med en bredde på op til 

7 meter, og eksisterende markveje, som påregnes genanvendt, bli-

ver om nødvendigt udvidet og forstærket. Belægning på service-

vejene er stabilt grus eller andet godkendt vejmateriale.

Hvor der er behov for udvidede svingradier ved transport af 

de store mølledele, kan svingene blive etableret som midlertidi-

ge udvidelser. Dette sker ved at udlægge jernplader på jorden.

Arbejdsareal

Til hver vindmølle bliver der etableret et service- og arbejdsare-

al på ca. 2.500-3.000 m2 til serviceeftersyn og vedligeholdelse 

i vindmøllernes levetid. Arbejdsarealerne bliver etableret med 

samme belægning som servicevejene.

Fundament

Vindmøllefundamenternes størrelse og udformning er afhæn-

gig af de lokale geotekniske forhold og af vindmøllernes størrel-

se. Med de påregnede vindmølletyper bliver det sandsynligvis et 

pladefundament på ca. 20 meter i diameter med en underkant 

i 3 – 4 meters dybde. Størstedelen af fundamentet bliver tildæk-

ket med enten jord eller grus. 

Overskudsjord

Jorden som opgraves ved veje, arbejdsarealer og fundamenter 

forventes at kunne køres ud i selve projektområdet. Nye veje frem 

mod vindmøllerne anlægges en anelse højere end det eksisteren-

de terræn, og overskudsjorden fra fundamenthullerne forventes 

at kunne bruges på arealerne op mod vejene, for dermed at ska-

be en jævn overgang mellem mark og vej.

Indholdsstoffer

Hver vindmølle indeholder mindre mængder væsker til smøring, 

køling mm. Sammensætning og mængder kan variere noget i for-

hold til opbygningen for de forskellige mølletyper, men for en vind-

mølle af de nævnte typer er de væsentligste væsker her smøre-

olie til gearsystemet samt de hydrauliske systemer, og kølevæske 

til møllens kølesystem.

Både transformer og gearkasse indeholder hver cirka 1.200 liter 

olie. Herudover findes der cirka 300 liter hydraulikvæske til vin-

ger og bremser og cirka 600 liter kølervæske, 33 % glycol, i vind-

møllerne.

Vindmøllerne er konstrueret så et eventuelt spild af olie og hydrau-

likvæsker opsamles i bakker i nacellen. Olie fra transformeren op-

samles i opsamlingskar under transformeren.

Alle væskefyldte systemer i vindmøllen har tryk- eller niveauføle-

re, som alarmerer og stopper vindmøllen i tilfælde af lækager. I 

service- og garantiaftalen, der indgås med vindmølleleverandø-

ren, indgår desuden en beredskabsplan for vindmøllen, som be-

skriver alle forholdsregler, der skal tages ved både opstilling og 

drift af vindmøllerne.

Nettilslutning 

For tilkobling til det overordnede højspændingsnet er der behov 

for at opsætte en transformatorstation med en 60/10 kV trans-

former. Se foto 3.1 med et eksempel på en 60/10 kV transformer 

med en teknikbygning, på ca. 50 m2 og en højde på transforme-

ren på op til 6 meter. Transformatorstationen kan optage et sam-

let areal på op til 1.200 m2.

Transformatorstationen vil blive placeret umiddlebart nord forvind-

møllerækken, med en afstand på minimum 540 meter til nærme-

ste beboelse, se kort 3.1. Transformeren vil blive afgrænset af be-

plantning, der afskærmer stationen mod omgivelserne.

For tilkobling af vindmøllerne  til det overordnede højspændingsnet  

kan der være behov for op til fire teknikbygninger med et samlet 

areal på op til 80 m2 og en højde på maks. 3,5 meter.

El-produktion

Projektområdet har gode vindressourcer med et energiindhold 

på ca. 4.500 kWh/m2/år.

Produktionen fra de fem vindmøller er beregnet til omkring 

118.000 MWh årligt. Projektets samlede årlige elproduktion vil 

dermed svare til elforbruget i ca. 29.000 husstande.

Til sammenligning har de eksisterende 19 vindmøller, der nedta-

ges i forbindelse med realisering af de fem nye møller, en årlig el-

Foto 3.1  Eksempel på en 60/10 kV station med tilhørende teknikbyg-
ning på 50 m2
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produktion på ca. 22.000 MWh, svarende til elforbruget i 5.500 

husstande. Ref. Appendiks III

Projektet ved Sdr. Bork vil i den tekniske levetid på 20 år produce-

re op til 2.360.000 MWh.  

De eksisterende vindmøller blev opstillet i 1997 og har således over-

levet deres tekniske levetid på 20 år. Men tilsammenligning produ-

cerer de eksisterende 19 vindmøller ca. 440.000 MWh på 20 år

3.2 Aktiviteter i anlægsfasen

Nedtagning af eksisterende vindmøller

De 19 eksisterende vindmøller skal være taget ned, før de nye 

vindmøller bliver tilsluttet elnettet. Ved nedtagning af de 19 eksi-

sterende vindmøller vil der ske en fuld genanvendelse af både 

vindmøllerne og det tilhørende anlæg. 

Vindmøllerne vil blive nedtaget med henblik på genopsætning 

på en anden lokalitet i Danmark eller eksempelvis Rusland.

Således vil rotorer, naceller og tårne fra de eksisterende vindmøl-

ler blive adskilt og de enkelte dele borttransporteret på lastbiler. 

Denne del indgår i hovedentreprisen for det samlede projekt.

De eksisterende fundamenter vil ligeledes blive knust og gen-

anvendt som vejmateriale ved anlæg og udvidelse af veje til de 

nye vindmøller. De mængder der ikke anvendes som vejmateri-

ale i projektet, genanvendes bredt i bygge- og anlægsindutrien 

som alternativ til grusgravsmaterialer.

Armeringen fra fundmamenterne vil blive separeret og solgt med 

genanvendelse for øje i bygge- og anlægsindutrien.

Eksisterende kabler og ledningsrester imellem turbinerne opta-

ges af jorden og sælges ligeledes som skrot til genbrug. 

Ligeledes vil væskerne i vindmøllerne blive aftappet og bortskaf- 

fet hos godkendt modtager.

Ved fjernelsen vil der blive anvendt samme typer kraner, køretø-

jer og materiel, som bliver benyttet i forbindelse med opstillingen.

Arealerne ved de eksisterende møller bliver reetableret som land- 

brugsjord. Et pløjelag på minimum 0,3 meter i samme beskaffen- 

hed og bonitet som det omgivende jordlag afslutter området, der 

efter et par års drift fremstår som oprindeligt.

Nedtagning og fjernelse af vindmøller er en kendt procedure 

der udføres af faglært mandskab med erfaring inden for det-

te område.

Anlægsarbejder

Serviceveje og arbejdsarealer

De første tiltag i forhold til de nye vindmøller er etablering af de 

nødvendige veje- og arbejdsarealer til de fem nye vindmøller, som 

er angivet på kort 3.1.  

Nye serviceveje bliver etableret i 7 meters bredde med stabilt vej-

materiale.

Desuden bliver der i anlægsfasen, for hver vindmølle, etableret et 

arbejdsareal på 3.000 m2 til opstilling af vindmøllerne.

Etablering af veje og arbejdsarealer indebærer for hele projektet 

levering af cirka 10.000 m3 stabilt vejmateriale transporteret på cir-

ka 300 lastbillæs. Transportarbejdet vurderes at strække sig over 

5 dage, med 60 transporter om dagen.

Fundamenter 

Til et enkelt vindmøllefundament bliver der normalt anvendt cir-

ka 800 m3 armeret beton, hvilket omfatter op til 100 læs beton 

og 5 vognlæs med øvrige fundamentsdele. Etablering af de fem 

vindmøllefundamenter omfatter levering af materialer transpor-

teret på cirka 525 lastbillæs.

Normalt påregnes at etableringen af et fundament pågår i ca. en 

måned fra gravearbejdet begynder til jorddækning finder sted. 

Selve støbningen foregår over to gange. I første støbning laves 

bundpladen på en dag, derefter sammenbindes armeringen til 

fundamentet inden støbning af plint gennemføres. Transportar-

bejdet i forindelse med levering af beton vil dermed foregår i lø-

bet af to dage. Det vurderes at antallet af betonleverancer vil væ-

re ca. 30 den dag hvor bundpladen støbes og ca. 70 leverancer 

den dag hvor plinten skal støbes.

Perioden hvor fundamenterne støbes forventes at løbe over 10 

dage med et gennemsnit på 52 transporter om dagen.

Vindmøller

Opstilling af de fem testvindmøller ved Sdr. Bork omfatter leve-

ring af vindmølledele transporteret på 250 lastvognlæs eller spe-

cialtransporter. Opstilling af en enkelt vindmølle strækker sig nor-

malt over 4 – 5 dage, og der anvendes to kraner. Kranerne trans-

porteres på ca. 100 lastvognlæs ialt, og anvendes ligeledes ved 

opstilling af målemaster. 

Tabel 3.2 Lastbiltransporter ved anlæg

Leverance Antal transporter i alt  (pr. dag)

Stabilt vejmateriale til nyanlæg 300 (5 dage á 60 transporter)

Beton og fundamentsdele 525 (10 dage á 52 transporter)

Mølledele 250 (10 dage á 25 transporter)

Kraner 100 (2 dage á 50 transporter)

Målemaster 50 (2 dage á 25 transporter)

I alt 1.225 (fordelt over 29 
transportdage der afvikles 

jævnt fordelt henover en 
anlægsperiode på 

4-5 måneder)
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Perioden hvor vindmøllerne leveres forventes at løbe over 10 da-

ge med et gennemsnit på 25 transporter om dagen.

Målemaster

Opstilling af målemasterne forventes at ske samtidigt med vind-

møllerne. Til etableringen af målemasterne vil der ankomme cirka 

50 lastbillæs med stål til opbygning af masterne. Transportarbejdet 

vurderes at strække sig over 2 dage, med 50 transporter om dagen.

Levering, opsætning  og idriftsættelse af vindmøllerne

I anlægsfasen, der forventes at vare 4-5 måneder, foregår til- og 

frakørsel til projektområdet fra Tarmvej og via interne serviceve-

je, som illustreret på kort 3.1. 

Transport af møllekomponenterne fra fabrikken via det offentli-

ge vejnet til mølleområdet fastlægges, når valg af mølletype er 

endeligt bestemt.

I den forbindelse foretager Vestas og transportfirmaet en kort-

lægning af transportvejen, hvor den mest optimale rute bliver 

udvalgt i forhold til møllekomponenternes oprindelsessted, samt 

de fysiske forhold, såsom rundkørsler, vejsving, skilte, sten, træ-

er, bygninger og andre genstande, som kan vanskeliggøre trans-

port af møllekomponenter. 

Ved skarpere sving og indsnævringer vil skilte og refleksstande-

re mv. blive midlertidigt fjernet, og det kan i enkelte tilfælde væ-

re nødvendigt at udlægge jernplader på landbrugsjorden hvor 

rabatten skal i brug for at komme rundt i et sving. Alle foranstalt-

ninger vil blive udført efter anvisninger fra møllefabrikanten og 

transportøren i samarbejde med politiet og vejmyndigheden, og 

områderne retableres umiddelbart efter endt transport.

I selve mølleområdet udvides de permanente vejes svingbaner 

eventuelt midlertidigt med grus eller jernplader for at kunne over-

holde krav til drejeradier mv., og tilsvarende udvides de perma-

nente kranpladser ved vindmøllerne midlertidigt med grus eller 

jernplader til oplagring af møllekomponenterne, så de er klar til 

opstilling, når hovedkranen ankommer til området. Mølletårne, 

naceller og vinger leveres med lastbil så tæt ved hver placering 

som muligt. I forbindelse med opsætning af møllerne ankommer 

2 kraner, som monterer møllerne på fundamenterne.

Jævnfør tabel 3.2 vil der samlet være 1.225 transporter i forbin-

delse med levering, opsætning og idriftsættelse af vindmøllepro-

jektet, hvilket medfører i alt 29 transportdage hvor der vil foregå 

mellem 25-60 transporter pr. dag. Det forventes at de 29 trans-

portdage afvikles jævnt fordelt henover hele anlægsperiode på 

de 4-5 måneder. Det vurderes derfor ikke at der vil være væsent-

lige nabogener i forbindelse med transportarbejdet.

3.3 Aktiviteter i driftsfasen

Driftsaktiviteter 

Aktiviteterne under drift vil typisk dreje sig om serviceefter-

syn på vindmøllerne. Ombygning, justering, målinger og test 

af vindmøllerne vil forekomme i større omfang de første år, li-

gesom der kan forventes udskiftning af mindre eller større de-

le af møllerne, specielt i de første fem år. Støjmålinger vil blive 

foretaget for at sikre, at de gældende støjkrav bliver overholdt. 

Under test af vindmøllerne kan der forventes øget aktivitet i form 

af personel, samt lastbiler med delkomponenter. Det forventes at 

transportarbejdet i forbindelse med test vil kunne medfører mel-

lem 5-30 transporter pr. år i løbet af projektets indledende test-

periode (år 0 til år 3).

Aktiviteterne i en efterfølgende normal driftsperioden omfat-

ter normalt to serviceeftersyn om året ved hver af de planlag-

te vindmøller. Det daglige tilsyn på vindmøllerne bliver udført 

via fjernovervågning, og det er vurderet, at ovenstående aktivi-

teter i driftsfasen er så få, at de kun i meget begrænset omfang 

vil påvirke miljøet. 

Driftsansvar

Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har ansvaret for 

driften og sikkerheden på anlægget, herunder at de gældende 

støjgrænser er overholdt.

3.4 Reetablering efter endt drift 

Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllerne og målemaster-

ne på afviklingstidspunktet forpligtet til at fjerne alle anlæg. 

Demontering af vinger, møllehus og mølletårn foregår med sam-

me antal kraner og køretøjer som ved opstilling i anlægsfasen. 

Fundamenterne til vindmøllerne vil blive fjernet. Dette foregår 

ved knusning, hvor beton og armering bliver adskilt, og deref-

ter bortskaffet til genanvendelse. Materialer fra serviceveje og ar-

bejdsarealer vil ligeledes blive opgravet og bortørt til genanven-

delse, sandsynligvis til bygge- og anlægsindutrien som alternativ 

til grusgravsmaterialer. 

Ligeledes vil væskerne i vindmøllerne blive aftappet og bortskaf-

fet hos godkendt modtager.

Det er i dag teknisk muligt at genbruge og genanvende alle de-

le af vindmøllerne. Kun glasfiberdele (møllevinger og nacellen/

generatorhusets afskærmning) genanvendes almindeligvis ikke 

100%. Inden for vindmøllernes påregnede levetid er det formo-

dentlig muligt at genanvende alle materialer fuldt ud.

Demonteringen og reetablering vil formodentlig vare 3-4 måne-

der, og påvirkningen af miljøet er vurderet at have nogenlunde 

samme karakter som i anlægsfasen. 
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Tabel 4.2 Afstande til naboboliger under 1,2 
kilometer

Nabobolig Afstand til nærmeste 
vindmølle i meter 1

Nye vindmøller

Nabobolig 1, Mærskhusvej 2 999

Nabobolig 2, Mærskvej 5 935

Nabobolig 3, Mærskvej 3 884

Nabobolig 4, Mærskvej 6 724

Nabobolig 5, Mærskvej 4 806

Nabobolig 6, Mærskvej 2 852

Nabobolig 7, Mærskvej 1 911

Nabobolig 8, Henningsgårdsvej 2 1168

Nabobolig 9, Henningsgårdsvej 1 920

Nabobolig 10, Henningsgårdsvej 3 892

Nabobolig 11, Tarmvej 234B 1025

Nabobolig 12, Tarmvej 240 1200

Nabobolig 13, Tarmvej 244 815

Nabobolig 14, Tarmvej 252 1174

Nabobolig 15,Tarmvej 254 1030

Nabobolig 16,Tarmvej 256 1136

Nabobolig 17, Tarmvej 280 1182

Nabobolig 18, Tarmvej 290 941

1 Afstandene nedrundet til nærmeste hele meter.   
Appendiks III/

4 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 

er opfyldt for alle naboboliger til projektet. Nærmeste naboboli-

ger vil være nabobolig 4 (Mærskvej 6), som ligger 724 meter fra 

nærmeste vindmølle, samt nabobolig 5 (Mærskvej 4) som ligger 

806 meter. Boligerne er nummererede, og numrene fremgår af 

kort 4.1 og tabel 4.2. 

Visualisering

For at eksemplificere den visuelle påvirkning ved naboboligerne, 

er vindmøllerne visualiseret fra tre boliger. Beboere i de nabobo-

liger, hvorfra der ikke er visualiseret, kan bruge eksemplerne til 

at vurdere den omtrentlige størrelse på vindmøllerne og måle-

masterne set fra deres bolig. 

Der er visualiseret fra nabobolig 4 - Mærskvej 6, nabobolig 16 

-Tarmvej 256 og nabobolig 17 - Tarmvej 280. Se appendiks II.

Naboboliger

I det følgende er der givet en kort beskrivelse af nabobeboelser-

nes beliggenhed og orientering i forhold til vindmølleområdet 

med henblik på at vurdere vindmøllernes visuelle påvirkning. For 

hver nabobolige vises et foto af boligen og angivels af fotoret-

ning samt et luftfoto af ejendommen. På luftfotoet er indsat en 

pil der angiver vindmøllers placering i forhold til ejendommen. 

Pilen peger mod den midterste mølle i projektet. Der vurderes i 

forhold til beliggenhed, driftsbygninger og bevoksning, der kan 

skærme for udsigten mod vindmøllerne. Bevoksning og drifts-

bygninger anvendes også i afsnit 4.3 ved vurderingen af omfan-

get af skyggekast, da disse ofte forhindrer noget af den samlede 

mængde skyggekast på bolig og udendørs opholdsareal. Boliger-

ne er nummererede, og numrene fremgår af kort 4.1 og tabel 4.2.

4.1  Indhold og metode 

Kapitel 4 indeholder i afsnit 4.2 en gennemgang af afstande mel-

lem de planlagte vindmøller og de nærmeste naboboliger.

For at illustrere den visuelle påvirkning i forhold til afstande mel-

lem boliger og vindmøller er der udarbejdet visualiseringer af de 

fremtidige forhold fra nogle af naboboligerne. Se appendiks II.

Afsnit 4.3 gennemgår støjpåvirkningen, og afsnit 4.4 behandler 

skyggekastet og reflekser. Endelig vurderer kapitlet de samlede 

miljøkonsekvenser ved naboboliger i afsnit 4.4. 

Kapitlet belyser forholdene for naboboliger i afstande op til 1.200 

meter fra vindmøllerne. Afstanden på 1.200 meter er fastsat for  

at sikre et tilstrækkeligt grundlag af adresser til at vurdere og il-

lu- strere den forventede støj- og skyggekastpåvirkning og kon-

sekvenserne heraf for nærtliggende boliger. Det valgte undersø-

gelsesområde dækker alle naboboliger der vil blive ramt af me-

re end 5 timers skyggekast og mere end 36 dB(A) ved hhv. 6 og 

8 meter pr. sekund. 

Der ligger 18 boliger inden for en afstand af 1.200 meter fra vind-

møllerne. 

Afstande, støj og skyggekast er beregnet i forhold til beregning-

punkter fastlagt og kontrolleret af en autoriseret landinspektør.

4.2 Afstande  og visuelle forhold

I bekendtgørelse nr. 1590 (Bekendtgørelse om planlægning for 

og tilladelse til opstilling af vindmøller) er det fastlagt, at afstan-

den mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være mi-

nimum fire gange vindmøllens totalhøjde målt fra ydersiden af 

vindmøllens tårn til nærmeste mur eller hjørne på beboelsen. 

Det betyder, at afstanden til naboboliger for en vindmølle med 

en totalhøjde på 180 meter skal være 720 meter. Afstandskravet 
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Nabobolig med nummer

Kort 4.1 Naboforhold

Mål:            1:25.000

M1

M2

M3

Servicevej og arbejdsareal

Tarm
vej

Ny vindmølle

RKSK

Eksisterende vindmølle, 
Nedtages

Ny målemast

VARDE KOMMUNE

Mærskvej

1.200 m

720 m

M4

M5
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Nabobolig 1, Mærskhusvej 2. Boligen ligger nordvest-sydøst 

med opholdshaven i retning fra sydøst til øst. Vindmøllerne vil 

stå mod syd-sydøst. Der vil fra østvendte vinduer og fra opholds-

haven være delvis udsigt til vindmøllerne over bevoksning, mod 

sydsydøst og de østligste møller vil være helt synlige mod syd-

øst Se foto 4.1 og 4.2 nedenfor.

Nabobolig 2, Mærskvej 5. Boligen ligger nord -syd med opholds-

haven orienteret mod syd. Vindmøllerne vil stå syd og sydøst for 

boligen. Driftsbygningen vil skærme for udsigten til vindmøller-

ne fra stuehuset, således vil der sandsynligvis kun være udsigt 

til vindmøllerne fra opholdshaven gennem og hen over levende 

hegn. Se foto 4.3 og 4.4 nedenfor.

Nabobolig 3, Mærskvej 3. Boligen ligger nordøst-sydvest, mens 

vindmøllerne vil stå mod syd og sydøst. Der vil være udsigt til 

møllerne fra haven og boligen mod syd og sydøst delvis hen over 

bevoksningen mod sydøst. Se foto nr. 4.5 og 4.6.

Foto 4.5 Nabobolig 3, Mærskvej 3. set i retning mod nordøst
Foto 4.1 Nabobolig 1, Mærskhusvej 2 set i retning mod vest Foto 4.3 Nabobolig 2, Mærskvej 5 set i retning mod sydvest

Foto 4.2 Nabobolig 1, Mærskhusvej 2 Foto 4.4 Nabobolig 2, Mærskvej 5 Foto 4.6 Nabobolig 3, Mærskvej 3
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Foto 4.9 Nabobolig 5, Mærskvej 4 set i retning mod nordvest Foto 4.11 Nabobolig 6, Mærskvej 2 set i retning mod nordvestFoto 4.7 Nabobolig 4, Mærskvej 6 set i retning mod nord

Foto 4.10 Nabobolig 5, Mærskvej 4 Foto 4.12 Nabobolig 6, Mærskvej 2Foto 4.8 Nabobolig 4, Mærskvej 6 

Nabobolig 4, Mærskvej 6. Boligen ligger nordøst-sydvest og 

vindmøllerne vil stå mod syd og sydøst. Møllerne vil kunne ses 

fra stuehus og opholdshave mod syd og sydøst, nogle af møller-

ne delvist skjult af bevoksning langs Mærskvej. Se foto 4.7 og 4.8 

samt visualisering A i appendiks II.

Nabobolig 5, Mærskvej 4. Boligen er en vinkelbolig og ligger 

nordvest sydøst nordøst med opholdshave orienteret mod syd-

øst. Vindmøllerne står mod  sydsydvest og sydøst. Der vil væ re 

delvis udsigt til vindmøllerne gennem og sansynligvis over be-

voksning langs Mærskvej fra boligen og opholdshaven mod syd 

og sydøst. Se foto 4.9 og 4.10.

Nabobolig 6, Mærskvej 2. Boligen ligger sydøst-nordvest og op-

holdshaven er orienteret mod syd Vindmøllerne vil stå mod syd-

vest til sydøst. Der vil være udsyn til alle vindmøllerne fra stue-

hus og opholdshave mod syd og sydøst. Se foto nr 4.11 og 4.12.
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Foto 4.13 Nabobolig 7, Mærskvej 1, set i retning mod sydøst Foto 4.15 Nabobolig 8, Henningsgårdsvej 2, set i retning mod vest Foto 4.17 Nabobolig 9, Henningsgårdsvej 1, set i retning mod nord

Foto 4.14 Nabobolig 7, Mærskvej 1 Foto 4.16 Nabobolig 8, Henningsgårdsvej 2 Foto 4.18 Nabobolig 9, Henningsgårdsvej 1

Nabobolig 7, Mærskvej 1. Boligen ligger nordøst-sydvest. Haven 

er orienteret mod øst. Vindmøllerne vil stå mod sydvest til sydøst. 

Driftbygningerne vil skærme for udsyn fra have og bolig. Der vil 

sansynligvis være udsyn til møllerne fra sydlig gavlvindue på før-

ste sal i stuehus, hen over den midterste del af driftsbygninger-

ne Se foto nr. 4.13 og 4.14

Nabobolig 8, Henningsgårdsvej 2 Boligen ligger nordøst-syd-

vest med en åben have mod syd til sydøst. Vindmøllerne vil stå 

mod syd til sydvest. Fra haven og boligens vinduer vil der ikke 

være udsigt til de vestligste vindmøllerne på grund af driftsbyg-

ning og resten af møllerne på grund af tæt bevoksning. Dog mu-

ligvis udsigt fra boligens tagvinduer på 1. sal mod syd til det øver-

ste af vingerne på vindmøllerne. Se foto 4.15 og 4.16.

Nabobolig 9, Henningsgårdsvej 1. Boligen ligger nord - syd med 

opholdshaven mod syd og øst. Vindmøllerne vil stå sydvest til 

vest for boligen. Der vil være udsigt fra boligen og opholdsha-

ven mod syd til  møllerne. Levende hegn vil begrænse udsigten 

en lille smule. se foto 4.17 og4.18.
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Foto 4.19 Nabobolig 10, Henningsgårdsvej 3 set mod nordvest Foto 4.21 Nabobolig 11, Tarmvej 234B, set i retning mod nord Foto 4.23 Nabobolig 12, Tarmvej 240 set i retning mod nord

Foto 4.20 Nabobolig 10, Henningsgårdsvej 3 Foto 4.22 Nabobolig 11, Tarmvej 234B Foto 4.24 Nabobolig 12, Tarmvej 240 

Nabobolig 10, Henningsgårdsvej 3. Boligen ligger øst - vest med 

opholdshave mod syd, øst og nord. Vindmøllerne vil stå sydvest 

til vest for boligen. Der vil være udsigt til de østligste vindmøller-

ne gennem og henover bevoksning af levende hegn fra sydlig 

del af have og bolig. Se foto 4.19 og 4.20.

Nabobolig 11, Tarmvej 234B. Boligen ligger nord-syd med op-

holdshaven orienteret mod øst. Vindmøllerne vil stå vest og syd-

vest for boligen. Driftbygningerne skærmer for udsyn til vindmøl-

lerne fra boligen og opholdshaven. Se foto 4.21 og 4.22

Nabobolig 12, Tarmvej 240. Boligen er en vinkel bolig der ligger 

nord-vest-øst, og opholdshaven vender mod syd. Vindmøllerne vil 

stå vest for boligen. Mellemhøj bevoksning står omkring haven mel-

lem boligen og vindmøllerne og vil skærme for udsigten til vind-

møllerne. Bevoksningen vil ligeledes delvis skærme udsigt til vind-

møllerne fra opholdshaven Se foto 4.23 og 4.24.
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Foto 4.27 Nabobolig 14, Tarmvej 252 set i retning mod vest Foto 4.29 Nabobolig 15, Tarmvej 254 set i retning mod sydvestFoto 4.25 Nabobolig 13, Tarmvej 244 set i retning mod sydvest

Foto 4.28 Nabobolig 14, Tarmvej 252 set i retning mod vest Foto 4.30 Nabobolig 15, Tarmvej 254 set i retning mod sydvestFoto 4.26 Nabobolig 13, Tarmvej 244 set i retning mod sydvest

Nabobolig 13, Tarmvej 244. Boligen ligger øst-vest med opholds-

haven mod syd. Vindmøllerne vil stå vest for boligen. Der vil sand-

synligvis være udsigt til vindmøllerne fra boligens vestlige gavl 

og fra opholdshaven. Udsynet vil være begrænset af et levende 

hegn omkring haven. Se foto 4.25 og 4.26.

Nabobolig 14, Tarmvej 252. Boligen er en vinkelbolig der iigger 

øst-vest-nord med opholdshaven mod vest og syd. Vindmøllerne 

vil stå vest for boligen. Der vil værre udsigt til en del af vindmøl-

lerne fra boligens vestvendte vinduer og den vestlige opholds-

have. Se foto 4.27 og 4.28.

Nabobolig 15, Tarmvej 254. Boligen er en vinkelbolig der ligger 

øst-vest-nord med opholdshaven mod syd og vest. Vindmøller-

ne vil stå vest for boligen. Der vil  være udsigt til vindmøllerne fra 

boligens vinduer mod vest, samt i den vestvendte og sydvend-

te opholdshave, når man kigger mod vest. Se foto 4.29 og 4.30.
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Foto 4.33 Nabobolig 17, Tarmvej 280 set i retning mod sydFoto 4.31 Nabobolig 16, Tarmvej 256 set i retning mod vest Foto 4.35 Nabobolig 18, Tarmvej 290 set i retning mod sydvest

Foto 4.34 Nabobolig 17, Tarmvej 280Foto 4.32 Nabobolig 16, Tarmvej 256 Foto 4.36 Nabobolig 18, Tarmvej 290

Nabobolig 16, Tarmvej 256. Boligen er en vinkelbolig der ligger 

øst-vest-nord med opholdshaven mod øst. Vindmøllerne vil stå 

vest for boligen. Der vil  være udsigt til vindmøllerne fra boligens 

vinduer mod vest, samt fra gårdspladsen vest for bygningerne. 

Se foto 4.31 og 4.32 samt visualisering B i appendiks II.

Nabobolig 17, Tarmvej 280. Boligen ligger nordvest-sydøst med 

opholdshaven rundt om boligen fra syd til øst. Vindmøllerne vil 

stå nordvest for boligen. Der vil være udsigt til vindmøllerne fra 

den østligste del af boligens vinduer mod nord og opholdsha-

ven mod øst og nord. Se foto 4.133 og 4.34 samt visualisering C 

i appendiks II.

Nabobolig 18, Tarmvej 290. Boligen ligger nordvest-sydøst med 

opholdshaven mod syd og vest Der er yderligere opholdsarea-

ler i gårdspladsen nord for boligen. Vindmøllerne vil stå nord og 

nordvest for boligen. Der vil være direkte udsigt til møllerne fra 

boligens vinduer mod vest samt fra opholdshaven mod vest og 

syd og sandsynligvis fra gårdspladsen henover garagebygning.  

Se foto 4.35 og 4.36.
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Vurdering af visuelle forhold

På grund af vindmøllernes størrelse vil det fra de fleste boliger 

og haver være muligt at finde et sted, hvorfra man kan se en lil-

le eller en stor del af vindmølleanlægget.

Vindmøllerne vil formentlig være mere eller mindre synlige fra 

dele af boligerne ved nabobolig 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17 og 

18. Fra nabobolig 3, 4, 6, 15 og 18 er der fra bolig eller nære op-

holdsarealer helt eller delvist åbent med udsigt over landskabet 

i retning mod vindmøller og målemaster og vil dele af anlæg-

get være væsentligt synligt. Vindmøllernes placering i forhold 

til naboboliger har en betydning for opfattelsen og synligheden.

Nord og syd for anlægget vil det have en stor udstrækning i land-

skabet, mens anlæggets udstrækning vil være mindre fra nabo-

boliger der ligger mere vest og øst i forhold til møllerækkens pla-

cering. Nord og syd for anlægget vil sandsynligheden for at der 

vil være en eller flere møller synlige dermed være større, mens 

det fra øst og vest lettere kan være skjult fra visse punkter.

De eksisterende vindmøller er afmærket med fast rødt lavinten-

sivt lys. Der vil dermed være en forøgelse af oplevelsen af be-

lysningen med hvide mellemintensive blink i dagtimerne og rø-

de blinkende lys i nattetimerne. Målemasterne vil få lavintensivt 

fast rødt lys øverst på masterne og midt på masterne. Oplevel-

sen af det hvide lys vil være varierende i forhold til vejret, idet det 

fremstår tydeligere på en mørk og skyet himmel end på en sky-

fri blå himmel i solskin. Det røde lys vil ofte være synligt på nat-

tehimmelen men på grund af den forholdsvis lave intensitet, vil 

det ikke være et blink, der vil dominere nattehimlen.

Lysblinkene fra vindmøllerne og de faste røde lys fra målemaster-

ne vil medføre en stor forøgelse af lys i landskabet set fra de om-

kringliggende boliger. Hvis de fem vindmøller har belysning der 

blinker vilkårligt i forhold til hinanden, vil det være en stor foran-

dring og kan virke generende på himlen både i dag- og natteti-

mer. For at mindske denne gene fra belysningen, er det vurderet, 

at det vil det være en væsentlig forbedring hvis lysblinkene syn-

kroniseres på vindmøllerne. Dette vil medføre, at en større del af 

himlen påvirkes på samme tid, men vil derimod give langt mere 

ro ved de ensartede blink.

4.3 Støjpåvirkning

Nabobeboelse i det åbne land

De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er gennemgået i Appen-

diks I Lovgivning, Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. Reg-

lerne betyder, at vindmøllerne ved Sdr. Bork sammen med an-

dre vindmøller ikke må støje mere end 44 dB(A) ved en vindha-

stighed på 8 m/s og 42 dB(A) ved 6 m/s, ved udendørs opholds-

areal ved nabobeboelse i det åbne land. Til sammenligning vil 

den naturlige baggrundsstøj fra vindstøj i bygninger og bevoks-

ning normalt ligge på 45 – 50 dB ved vindstyrke 8 m/s, der sva-

rer til jævn til frisk vind. Ref /1/.

Ved udendørs opholdsareal forstås arealer højst 15 meter fra be-

boelsen i det åbne land. For støjberegninger for udendørs op-

holdsarealer er afstanden mellem vindmølle og beregningspunkt 

målt til et punkt, der kan ligge op til 15 meter fra boligen i retning 

mod vindmøllerne. Punkterne for udendørs støjberegning har 

derfor mindre afstand til vindmøllerne end de afstande, der er 

anført i tabel 4.2. Ved støjfølsom arealanvendelse, som blandt an-

det er boligområder og støjfølsomme, rekreative områder udlagt 

i henholdsvis Ringkøbing-Skjern og Varde Kommunes Kommu-

neplan, må støjen fra vindmøllerne ikke overstige 37 dB(A) ved 

vindhastigheder på 6 m/s og 39 dB(A) ved 8 m/s.

Den lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs i beboelse i det 

åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom arealanvendelse 

ikke overstige 20 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s. 

Lavfrekvent støj er støj i frekvensområdet fra 10 til 160 Hz.

Det konkrete støjniveau afhænger især af de vindmølletekniske 

forhold og afstanden til vindmøllen, men også i mindre grad af 

de klimatiske forhold, som vindens retning og hastighed, tempe-

ratur, lufttryk og luftfugtighed. For lavfrekvent indendørs støj har 

boligens støjdæmpende egenskaber også betydning.

De vindmølletekniske forhold er fastlagt for hver mølletype, blandt 

andet på grundlag af typegodkendelsen fra Risø Nationallabora-

toriet for Bæredygtig Energi. Støjen fra vindmøller stammer pri-

mært fra kølesystemet og vingernes rotation, hvor især passa-

gen af tårnet kan give et moduleret lydbillede. 

Metoden til måling og beregning af støj fra vindmøller er define-

ret i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Ref /2/.

Det målte, eller beregnede, støjniveau for vindmøllen fortæller 

ikke alt om, hvor generende støjen kan være. Bliver der eksem-

pelvis udsendt en såkaldt ”rentone”, det vil sige en tydelig hør-

bar tone, vil den normalt opfattes mere generende end en di-

fus støj (hvid støj). 

Såfremt der forekommer tydeligt hørbare rentoner, skærpes 

støjkravene i henhold til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller 

med et gradueret tillæg, som kan variere mellem 0 og 6 dB(A) af-

hængig af tonens tydelighed. Fra en ny, typegodkendt vindmøl-

le må der ikke være tydeligt hørbare rentoner, der oftest vil væ-

re mekanisk støj fra lejer og gear. Tonerne kan eventuelt opstå, 

når vindmøllen bliver ældre. I sådant tilfælde vil det være en fejl 

i vindmøllen, som ejeren skal udbedre.

Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger også af bag-

grundsstøjens niveau. Fordi tonerne i vindmøllestøj varierer på en 

særlig måde, kan støjen opfattes, selv om den er svag. På grund 

af vingernes rotation forekommer der variationer i støjens styr-

ke i mellemfrekvensområdet mellem 200 og 1000 Hz, ofte kal-

det modulation eller vingesus. Variationerne varierer i tydelighed. 

Derfor kan man ikke generelt regne med, at støjen camoufleres 

af vindens susen i bygninger, træer og buske, men ofte vil bag-

grundsstøjen ”overdøve” støjen fra vindmøllen, hvis vindhastig-

heden er omkring 8 – 12 m/s.

Generelt gælder, at kildestyrken for vindmøllerne stiger med vind-

hastigheden op til ca. 7 m/s, hvorefter kildestyrken ved højere 

vindhastigheder oftest er tilnærmelsesvis konstant. Dette gæl-

der både for det almindelige frekvensområde (10-10.000 Hz) og 

det lavfrekvente frekvensområde (10-160 Hz). Denne observati-

on gælder for både vindmøller i standardindstilling og for støjre-

ducerede vindmøller. Ref /12/.

Støjfølsomme arealer

I områder med støjfølsom arealanvendelse, som blandt andet er 
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Kort 4.2 Støjkurver

Støjkurverne på kortet viser 
de punkter, hvor støjen fra  
vindmøllerne har de anførte 
værdier ved vindhastigheden 
6 m/s. Ved 6 m/s ligger 
støjbidraget fra vindmøllerne 
ved naboboligerne tættere på 
grænseværdien end ved 8 m/s. 

Støjkurven for den lavfrekvernte 
støj på kortet viser de punkter, 
hvor den lavfrekvente støj fra 
vindmøllerne har de anførte 
værdier ved vindhastigheden 
8 m/s. Ved 8 m/s ligger det 
lavfrekvente støjbidrag fra 
vindmøllerne ved naboboligerne 
tættere på grænseværdien end 
ved 6 m/s 

Mål:        1:25.000

37 dB(A) ved 6 m/s

20 dB(A) lavfrekvent 
støj ved 6 m/s

42 dB(A) ved 6 m/s

Nabobolig med nummer

Støjfølsom arealanvendelse

Eksisterende 
husstandsvindmølle

Eksisterende vindmølle

Ny vindmølle

Ny målemast

M1

M2

M3

Tarm
vej

Mærskvej

M4

M5
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boligområder udlagt i henholdsvis Kommuneplanerne for Ring-

købing-Skjern og Varde kommuner, og lokalplanlagte støjfølsom-

me, rekreative områder må støjen fra vindmøllerne ikke overstige 

37 dB(A) ved vindhastigheder på 6 m/s og 39 dB(A) ved 8 m/s.

Miljøstyrelsen har i en afgørelse i en klagesag efter Miljøbeskyt-

telsesloven fra 2004 taget stilling til områder, der faktisk anven-

des til boligformål i landzone i det åbne land. Styrelsen nåede i 

afgørelsen frem til, at seks boliger, der lå i landzone langs en vej 

som parcelhuse, måtte betragtes som et område til åben og lav 

bolig bebyggelse og dermed støjfølsom arealanvendelse efter 

Støjvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, uanset, 

at området lå i landzone. Ref /3/. Det er på denne baggrund un-

dersøgt og som grundlag for støjbereningerne vurderet at nær-

meste støjfølsomme areal i forhold til vindmøllerne er Sønder 

Bork by, se kort 4.2. 

Lavfrekvent støj og infralyd

Den lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs ikke overstige 

20 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s. Lavfrekvent 

støj er støj i frekvensområdet fra 10 til 160 Hz.

Ved beregning af lavfrekvent indendørs støj skelnes der ikke mel-

lem boliger i det åbne land og områder med støjfølsom arealanven-

delse. I beregningsmetoden indgår dog en differentiering mellem 

lydisolationstal for almindelige boliger og for sommerhusområder. 

Vindmøller udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men niveauerne 

er lave. Selv tæt på vindmøllerne er lydtrykniveauet langt under 

Tabel 4.3 Støjpåvirkning ved naboboliger ved vindhastighed 6 og 8 m/s

Nabobolig Vindhastighed 6 m/sekund 
Grænseværdi 42 dB(A)

Vindhastighed 8 m/sekund 
Grænseværdi 44 dB(A)

Projektforslag Eksisternede 
forhold

Projektforslag Eksisternede 
forhold

Nabobolig 1, Mærskhusvej 2 35,7 33,4 36,3 34,1

Nabobolig 2, Mærskvej 5 36,3 33,6 37,2 34,3

Nabobolig 3, Mærskvej 3 36,8 34,3 37,3 34,9

Nabobolig 4, Mærskvej 6 39,5 37,9 40,0 38,6

Nabobolig 5, Mærskvej 4 39,6 39,2 40,1 39,9

Nabobolig 6, Mærskvej 2 39,2 39,5 39,7 40,1

Nabobolig 7, Mærskvej 1 39,0 39,7 39,5 40,4

Nabobolig 8, Henningsgårdsvej 2 36,2 36,2 36,7 36,9

Nabobolig 9, Henningsgårdsvej 1 37,1 36,8 37,7 37,5

Nabobolig 10, Henningsgårdsvej 3 37,2 36,6 37,8 37,3

Nabobolig 11, Tarmvej 234B 36,0 35,4 36,6 36,1

Nabobolig 12, Tarmvej 240 35,1 34,6 35,8 35,3

Nabobolig 13, Tarmvej 244 37,7 36,7 38,3 37,4

Nabobolig 14, Tarmvej 252 36,1 35,6 36,8 36,3

Nabobolig 15, Tarmvej 254 36,5 35,8 37,2 36,6

Nabobolig 16, Tarmvej 256 37,3 36,9 38,1 37,8

Nabobolig 17, Tarmvej 280 35,2 35,2 35,9 36,0

Nabobolig 18, Tarmvej 290 37,0 38,1 37,6 38,7

Tallene i tabellen fremhævet med grøn tekstfarve viser de naboer, der vil få en lavere støjpåvirkning fra 
de nye vindmøller end fra de eksisterende vindmøller. Reference /Beregningsbilag - Decibel L2a normal & 
0-losning normal 

Tabel 4.4 Lav frekvent støj ved naboboliger ved vindhastighed 6 og 8 m/s

Nabobolig Vindhastighed 6 m/sekund 
Grænseværdi 20 dB(A)

Vindhastighed 8 m/sekund 
Grænseværdi 20 dB(A)

Projektforslag Eksisternede 
forhold

Projektforslag Eksisternede 
forhold

Nabobolig 1, Mærskhusvej 2 9,3 10,0 10,2 11,2

Nabobolig 2, Mærskvej 5 9,7 10,1 10,6 11,4

Nabobolig 3, Mærskvej 3 10,1 10,5 11,0 11,8

Nabobolig 4, Mærskvej 6 12,4 13,3 13,3 14,5

Nabobolig 5, Mærskvej 4 12,6 14,2 13,5 15,4

Nabobolig 6, Mærskvej 2 12,3 14,4 13,2 15,7

Nabobolig 7, Mærskvej 1 12,1 14,6 13,0 15,9

Nabobolig 8, Henningsgårdsvej 2 9,9 12,1 10,8 13,4

Nabobolig 9, Henningsgårdsvej 1 10,7 12,5 11,6 13,8

Nabobolig 10, Henningsgårdsvej 3 10,7 12,3 11,6 13,6

Nabobolig 11, Tarmvej 234B 9,8 11,5 10,8 12,7

Nabobolig 12, Tarmvej 240 9,3 10,8 10,3 12,0

Nabobolig 13, Tarmvej 244 11,1 12,4 12,0 13,6

Nabobolig 14, Tarmvej 252 10,0 11,2 11,1 12,5

Nabobolig 15, Tarmvej 254 10,3 11,6 11,3 12,8

Nabobolig 16, Tarmvej 256 10,9 11,9 12,0 13,2

Nabobolig 17, Tarmvej 280 9,1 11,1 10,1 12,4

Nabobolig 18, Tarmvej 290 10,6 13,3 11,5 14,5

Tallene i tabellen er fremhævet med grøn tekstfarve ved de naboer, der vil få en lavere lavfrekvent 
støjpåvirkning fra de nye vindmøller end fra de eksisterende vindmøller. Reference /Beregningsbilag 
-  Decibel L2a LF & 0-losning LF/ 
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den normale høretærskel, og infralyd fra vindmøller betragtes 

således ikke som et problem. 

Beregningsforudsætninger 

Ved beregningen af støjen ved naboboligerne indgår den sam-

lede støj fra de nye vindmøller samt 7 nærtliggende vindmøller, 

det drejer sig om tre husstandsmøller og fire mindre vindmøller 

der står i afstanden fra 1,2 til 2,2 kilometer øst for projektområ-

det. Placeringer er vist på kort 4.2.

Der er gennemført støjberegninger for tre forskellige mølletyper, 

for derved at kunne udvælge den variant med den største støj-

udbredelse til belysning af projektets sandsynlige støjpåvirkning. 

Hvis den beregnede støj fra en eksisterende vindmølle i områ-

det ved projektet ligger mindst 15 dB(A) under de nye vindmøl-

lers støj ved naboboligerne til de nye vindmøller i projektet, skal 

man ifølge vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012, Støj fra vind-

møller, ikke regne den eksisterende vindmølle med, da støjen ikke 

kan høres på grund af støjen fra de nye vindmøller (15 dB-reglen). 

Der er gennemført støjberegninger af støjpåvirkningen af nabo-

boligerne til de 7 nærtliggende eksisterende vindmøller. De na-

boboliger der påvirkes af den ændrede støj vil maksimalt få en 

øget støjpåvirkning på ca. 0,1 og forskellen i støjniveauet vil der-

for næppe være hørbart. Støjpåvirkningen ved alle naboer til eksi-

strerende vindmøller vil fortsat ligge iunder for grænseværdierne.

Vurdering af vindmølleprojektets støjbidrag i 
driftsfasen

Tabel 4.3 viser den beregnede maksimale støjpåvirkning, og-

så kaldet støjimmission, ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s 

ved de 18 naboboliger inden for en afstand på 1.200 meter fra 

de nye vindmøller ved Sdr. Bork. Til sammenligning er der udført 

beregning af støjpåvirkningen fra de eksisterende 19 vindmøller 

for samme 18 naboboliger, hvoraf støjændringen er vurderet.

Tabel 4.4 viser den beregnede lavfrekvente indendørs støjpåvirk-

ning for projektets vindmøller og til sammenligning de eksiste-

rende forhold. Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller 

er overholdt ved projektets naboboliger. 

Ifølge beregningerne i tabel 4.3 vil alle 18 naboboliger ligge mere 

end 2 dB(A) fra støjgrænsen ved både 6 m/s og 8 m/s.  

Beregningerne for den lavfrekvente indendørs støj viser, at den 

ligger mindst 6,5 dB(A) under grænseværdien på 20 dB(A) ved 

6 m/s og 8 m/s. Den højeste belastning ved de to vindhastighe-

der er nabobolig 5, Mærskvej 4, med 13,5 dB(A) ved vindhastig-

heden 8 m/s. Til sammenligning er den lavfrekvente støjpåvirk-

ning ved eksisterende forhold ved samme bolig 15,4 dB(A), altså 

1,9 dB (A) højere end for projektforslaget. Den lavfrekvente støj vil 

generelt ligge lavere ved de nye vindmøller end ved de eksiste-

rende. Se fremhævede værdier med grøn tekstfarve i tabel 4.4.

Krav om støjmåling

Usikkerheden på støjmåling udført efter reglerne i bilag 1 til Be-

kendtgørelse om støj fra vindmøller ligger på +/- 2 dB. Bekendt-

gørelsen giver kommunen mulighed for som tilsynsmyndighed 

at kræve en støjmåling, efter vindmøllerne er idriftsat. 

Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen overstiger grænse-

værdierne, skal vindmøllerne støjdæmpes, eller driften skal ind-

stilles. 

Støjen kan dæmpes ved at ændre omdrejningshastigheden eller 

vingernes vinkel, så de ikke går så højt op i vinden. For alle moder-

ne vindmøller varierer omdrejningshastigheden med vindstyrken.

Støjen i områder med støjfølsom arealanvendelse

Støjen fra vindmøller må i områder med støjfølsom arealanven-

delse ikke overskride henholdsvis 37 dB(A) og 39 dB(A) ved vind-

hastighederne 6 m/s og 8 m/s.  De beregnede støjkurver for 37 

dB(A) og 39 dB(A) ligger begge med stor afstand til Snd. Bork 

som er det nærmeste areal med skærpet støjkrav. Kort 4.2 viser 

den beregnede støjkurve på 37 dB(A) ved 6 m/s, som har den 

største udbredelse. 

Den beregnede støjkurve for 20 dB(A) for lavfrekvent støj, som 

har sin største udbredelse ved en vindhastighed på 6 m/s, lig-

ger ligeledes langt fra de nærmeste områder med støjfølsom 

arealanvendelse. 

Grænseværdierne i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er 

således overholdt i områder med støjfølsom arealanvendelse.

Støjpåvirkning fra flere støjkilder

Støj fra én type støjkilde er mere generende, når der samtidig er 

støj fra andre kilder. Naboerne til de ansøgte vindmøller er i dag 

udsat for trafikstøj og landbrugsstøj.

Det eksisterende lovgrundlag giver imidlertid ikke mulighed for 

indgreb over for støj med den begrundelse, at den samlede støj 

fra forskellige typer støjkilder overskrider de vejledende græn-

seværdier. Det er ikke lovpligtigt at lægge støj fra forskellige ty-

per støjkilde sammen, da sådanne beregninger anses for at væ-

re yderst komplekse. 

Desuden er måling af baggrundsstøjen meget følsom for tids-

punktet af døgnet, vejrlig og årstid, og dermed svær at foreta-

ge ensartet og objektivt. Der er endvidere forskellige målemeto-

der og grænseværdier for forskellige typer støj. Der er derfor ik-

ke fastsat nogen fælles dB-værdi, der angiver, hvornår støjkilder-

ne samlet giver en generende støj i omgivelserne. 

Undersøgelser har vist, at hvis én type støj er væsentlig mere 

generende end andre, så bestemmer denne støj den samlede 

virkning af støjen. Hvis to typer støj derimod er omtrent lige ge-

nerende, vil den samlede støj være mere generende end de to 

typer hver for sig. 

Støj fra landbruget er en uadskillelig og generelt accepteret del 

af støjbilledet i det åbne land, og der foreligger ingen oplysnin-

ger om genevirkningen for naboerne i det åbne land.

Støjen fra vindmøllerne må antages at være væsentlig mere ge-

nerende end støjen fra landbrug og ofte også mere generende 

end trafikstøjen i området. 

For alle støjkilderne gælder, at naboboligerne vil være udsat for 

støjen i perioder og ikke konstant. Kun i forholdsvis korte og be-
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grænsede perioder vil der være tale om sammensat støj, samti-

dig støj fra flere forskellige støjkilder. 

Desuden vil niveauet af støjpåvirkningen fra den enkelte støjkil-

de variere fra bolig til bolig på grund af en betydelig forskel i af-

stand mellem bolig og støjkilde. 

Ved en vindhastighed på mere end 8 m/s camouflerer vinds-

tøjen i bygninger og bevoksning ved beboelser, ofte støjen fra 

vindmøllerne.

Med de fastsatte grænseværdier og de beregnede værdier for 

støjen fra vindmøllerne ved naboboligerne vurderes det, at bidra-

get fra vindmøllerne ikke medfører uacceptable forhold. 

4.4 Skyggekast og reflekser

Generelt

Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig hen 

over en flade, hvor man opholder sig. Det er genevirkningen fra 

vindmøllevingernes passage mellem solen og opholdsarealet. For 

at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevinger-

ne skal samtidig rotere. Genevirkningen vil typisk være størst in-

de i boligen, hvor skyggekastet bliver oplevet som lysblink, men 

genen kan også være stor ved ophold udendørs, hvor skyggen 

eksempelvis fejer hen over jorden. 

Skyggekastets omfang afhænger af:

• Hvor solen står på himlen.

• Om det blæser og hvorfra.

• Antallet af vindmøller i en gruppe og deres placering i forhold 

til naboboligerne.

• Vindmøllens højde-og rotordiameter.

• De topografiske forhold.

• Ved hvilke vindhastigheder vindmøllen er i drift.

Lovgivning

Der er ikke indført danske normer for hvor store gener fra skyg-

gekast, en vindmølle må påføre naboerne. Miljøministeriets vej-

ledning fra 2015 om planlægning for og tilladelse til opstilling af 

Udendørs skyggekast er beregnet for et areal på 15 meter gange 15 
meter med centrum 7,5 meter fra boligen i retning mod vindmøl-
lerne

Figur 4.2 Beregningsareal for udendørs skyggekast.
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Nabobolig med nummer

Kort 4.3 Skyggelinjer

Mål:      1:25.000

10 timer/år

25, 5 og 0 timer/år

10

25

5

0

Ny vindmølle

Ny målemast

M1

M2

M3
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vej

Mærskvej

M4

M5

Eksisterende 
husstandsvindmølle

Eksisterende vindmølle
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 Endvidere beregnes skyggelinjer for 25, 10, 5 og 0 timer årligt 

skyggekast. Der er udført skyggekastberegninger for to forskel-

lige rotorstørelser/nav, for derved at kunne udvælge den variant 

med den største skyggekastudbredelse til belysning af projek-

tets sandsynlige skygekastpåvirkning. 

Generelt får naboboligerne øst for projektet skyggekast i efter-

middags- og aftentimerne, mens naboboligerne vest for projek-

tet får skyggekast i morgen- og formiddagstimerne. De nærme-

ste naboboliger nord for projektet vil kunne få skyggekast i både 

formiddags- og eftermiddagstimerne såvel som midt på dagen.

vindmøller anbefaler, at naboboliger ikke påføres skyggekast i 

mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid (se for-

klaring nedenfor). 

Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer eller ved et 

lodret vindue vendt mod vindmøllen. Både opholdsareal og vin-

due kan være teoretisk.

På grund af beregningsmetoderne vil værdierne for udendørs 

skyggekast være højere end værdierne for indendørs skygge-

kast (vindue) - når der ellers vil forekomme skyggekast. I denne 

miljøkonsekvensrapport indgår kun beregninger for udendørs 

skyggekast, og værdierne for udendørs skyggekast udgør mil-

jøkonsekvensrapportens referenceværdier i forhold til Miljømi-

nisteriets anbefaling.

Skyggestop

Hvis skyggekastet giver gener, der er uacceptabelt høje, kan der 

installeres et softwareprogram i vindmøllen, der stopper vind-

møllen i de mest kritiske perioder. Stop af vindmøllen i perioder 

med generende skyggekast ved naboboliger vil give et betyd-

ningsløst produktionstab.

Det forventes at Ringkøbing-Skjern Kommune vil kræve skygge-

stop installeret i de nye vindmøller, hvorved ingen boliger udsæt-

tes for mere end 10 timers reel udendørs skyggekast om året.

Beregningsmetode

Udendørs skyggekast er beregnet for et areal på 15 meter gan-

ge 15 meter med centrum 7,5 meter fra boligen i retning mod 

vindmøllerne og med siden vendt mod vindmøllerne uafhæn-

gigt af, hvad arealet bliver brugt til, se figur 4.2. Skyggekastet er 

beregnet i WindPro, som er baseret på følgende forudsætninger:

# Solens højde over horisontlinjen skal være mere end tre gra-

der, da skyggekast under tre grader opfattes som uproble-

matisk. 

# Afstande på mere end cirka 1,8 kilometer fra møllen er ikke 

medtaget i beregningerne, da skyggekast ikke er et problem 

på de afstande, idet skyggen vil være diffus, fordi mindre end 

20 % af solen er dækket af møllevingen.

Foruden sol og blæst er vindretningen afgørende for hvor me-

get skyggekast, der opstår. Vindmøllens placering i forhold til 

arealet, vindmøllens højde og rotorens størrelse samt vindmøl-

lens startvind og stopvind er afgørende for hvor meget skygge-

kast, der opstår.

Skyggekastberegningen udføres alle adresser inden for 1.200 

meter fra vindmøllerne, hvilket sikrer at alle naboer med mere 

end 5 timers skyggekast indgår

Tabel 4.5 Skyggekast ved naboboliger

Nabobolig Timer og minutter pr år

Udendørs

Projektforslag Eksisterende forhold

Nabobolig 1, Mærskhusvej 2 3:58 0:00

Nabobolig 2, Mærskvej 5 7:04 0:00

Nabobolig 3, Mærskvej 3 7:59 0:00

Nabobolig 4, Mærskvej 6 18:14 0:00

Nabobolig 5, Mærskvej 4 17:55 0:00

Nabobolig 6, Mærskvej 2 13:13 0:00

Nabobolig 7, Mærskvej 1 13:13 0:00

Nabobolig 8, Henningsgårdsvej 2 7:46 0:00

Nabobolig 9, Henningsgårdsvej 1 12:43 0:00

Nabobolig 10, Henningsgårdsvej 3 12:06 0:00

Nabobolig 11, Tarmvej 234B 8:12 0:00

Nabobolig 12, Tarmvej 240 5:52 0:00

Nabobolig 13, Tarmvej 244 15:03 0:00

Nabobolig 14, Tarmvej 252 6:15 0:00

Nabobolig 15,Tarmvej 254 8:25 0:00

Nabobolig 16,Tarmvej 256 6::43 0:23

Nabobolig 17, Tarmvej 280 0:00 0:00

Nabobolig 18, Tarmvej 290 0:00 0:00

Tallene i tabellen er fremhævet ved de naboer der teoretisk vil få mere end 10 timers skyggekast.
Reference /Beregningsbilag - L2f udendorsskyggekast./
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Figur 4.3 Kalender med udendørs skyggekast

Den viste kalender viser, hvornår på året og døgnet skyggekast kan 
ramme nabobolig nr. 5, Mærksvej 4, der teoretisk vil få 18 timer og 
14 minutter reel udendørs skyggekast om året. Kalenderen viser, 
naboboligens udendørsopholdsreal bliver ramt af skyggekast fra 
vindmølle 1 fra januar til midten februar mellem kl. 15 og 16 og igen 
fra slutningen af oktober og resten året mellem kl. 14:30 og 15:30; 
samt fra vindmølle 2-5 i  mindre omfang fra midt november til ca. 
midt januar. Kalenderne opererer med sommertid. 
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Værste tilfælde

Værdien for skyggekast i værste tilfælde er det antal timer, der 

maksimalt kan være skyggekast, når der ikke tages hensyn til 

årsgennemsnitlige vejrforhold. Det forudsættes, at vinden hele 

tiden blæser, at rotoren altid står vinkelret på solen, og at det al-

drig er overskyet.

Værdien i værste tilfælde bliver omsat til sandsynlige værdier i 

programmets beregninger.

Reel værdi

Sandsynlig værdi kaldes også reel værdi. Den reelle værdi for 

skyggekast er værste tilfælde korrigeret for vindstille og over-

skyede timer samt vindretning i et normalt år i Danmark. Der er 

i beregningen af reel værdi taget højde for rotorvinkel, det vil si-

ge vindretning, hvor tit møllevingerne står stille på grund af util-

strækkelig vind samt antallet af soltimer. Vindmøllens drifttid er 

beregnet ud fra effektkurve og beregnede vindforhold på place-

ringen. Solskinsstatistik er gennemsnitsdata for Danmark i årene 

2001-2010 fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtigt for oplevelsen af 

skyggekast, også tidspunktet spiller ind. Eksempelvis vil skygge-

kast tidligt om morgenen for nogle være uden betydning, mens 

skyggekast i eftermiddagssolen, hvor man sidder på terrassen, 

er kritisk for mange. Derfor beregnes også en kalender, der vi-

ser præcist på hvilke dage og i hvilke tidsrum, skyggekast kan 
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indfinde sig ved den enkelte nabobeboelse. Af kalenderne kan 

man se, hvornår solen står op og går ned, hvornår skyggekast 

kan indtræde, hvor længe det varer, samt fra hvilken vindmølle, 

det kommer. Se figur 4.3.

Endelig er skyggelinjerne beregnet, og der er udtegnet kort med 

skyggelinjer fra vindmøllerne, der viser, hvor et bestemt antal 

skyggetimer i reel værdi ligger i landskabet. Se kort 4.3, der viser 

skyggelinjer ved opstilling af Vestas-møller med 150 meter rotor.

Af kortet kan man tilnærmelsesvis aflæse, hvor mange skygge-

timer den enkelte nabobolig vil blive udsat for. Kurvernes vær-

dier kan ikke direkte sammenlignes med de konkret beregnede 

værdier ved naboboligerne udendørs, da kurverne trækker en 

linje gennem alle de punkter, hvor der vil være for eksempel 10 

timers reel skyggekast om året, mens værdierne for naboboli-

ger udendørs er for et areal på 225 m2 (15 meter gange 15 me-

ter), der er en stor samling af "punkter". 

I beregningen er der ikke taget hensyn til, om der ligger bygnin-

ger eller tæt, høj bevoksning mellem boligen og vindmøllerne, 

som reducerer skyggekastet. Skyggekastet kan derfor i nogle til-

fælde være væsentligt lavere i virkeligheden end i beregninger-

ne, men ændres forholdene omkring boligen, kan skyggekastet 

blive, som beregningerne viser.

Skyggekast ved projektet

Der er i tekst, figur og tabel og på kort kun omtalt timerne i ”reel 

værdi”, da disse er vurderet som de væsentligste for naboernes 

belastning. Beregningsmetoden tager dog ikke hensyn til, om 

der er bygninger eller høj og tæt bevoksning mellem vindmøllen 

og den belastede nabobeboelse. Bygninger og andre høje og 

tætte  elementer vil ofte medvirke til at reducere belastningen.

På kort 4.2 over potentielle områder med skyggekast, isolinjer-

ne, er de naboboliger nummereret, der er med i beregningen. 

Tabel 4.5 gengiver de reelle skyggekastværdier i timer og minut-

ter for de 18 naboboliger. 

I beregningen over reelle udendørs værdier har 7 naboboliger 

over ti timer udendørs skyggekast om året, med Mærskvej 4 som 

den mest berørte med 18 timer og 14 minutter. Se fremhævede 

værdier i tabel 4.6. Alle naboboliger vil sandsynligvis få mindre 

skyggekast i virkeligheden, da foranliggende beplantning og be-

byggelse vil hindre en mængde af den teoretiske udendørs skyg-

gekast på beregningsarealet. 

Vurdering af skyggekast

Naboboligerne inden for 1.200 meter fra projektets vindmøller vil 

få skyggekast, hvor de i dag ikke er udsat for skyggekast. Ref /9/. 

Nabobolig 17 og 18, Tarmvej 280 og 290 vil ikke få skygge-

kast fra de nye vindmøller. Syv naboboliger vil teoretisk få 

over ti timer udendørs skyggekast om året.

Med skyggestop installeret i de nye vindmøller, vil ingen bo-

liger udsættes for mere end 10 timer reel udendørs skygge-

kast om året.

Etablering af skyggestop på møllerne forudsætter en mere de-

taljeret opmåling og beregning for at vurdere de nøjagtige op-

holdsarealer, der skal tages hensyn til. Det er ofte hensigtsmæs-

sigt at vente med den detaljerede opmåling til møllerne er op-

ført. Efter opførelsen af møllerne kan det ved besigtigelse kon-

stateres, om skyggekast kan ramme opholdsarealerne, eller 

der er naturlig afskærmning, som vil forhindre skyggegenerne.

Reflekser

Vindmøllernes refleksion af sollys - især fra møllevingerne - er 

et fænomen, som under særlige vejrforhold kan være et pro-

blem for naboer til vindmøller. Refleksionen opstår især ved vis-

se kombinationer af nedbør og sollys. Da vindmøllevinger skal 

have en glat overflade for at producere optimalt og for at afvise 

snavs, kan dette medføre flader, som kan give refleksioner. Pro-

blemet er minimeret gennem overfladebehandlinger til meget la-

ve glanstal omkring 30, der med de nuværende metoder er det 

nærmeste, man kan komme en antirefleksbehandling. I løbet af 

vindmøllens første leveår halveres refleksvirkningen, fordi over-

fladen bliver mere mat. Moderne møllevingers udformning med 

krumme overflader gør desuden, at eventuelle reflekser spredes 

jævnt i vilkårlige retninger. 

Vurdering af reflekser

Reflekser fra de nye vindmøller forventes ikke at give væsentli-

ge gener, da møllevingerne er overfladebehandlede, så de frem-

står med et lavt glanstal.

Vibrationer

Vindmøller bliver normalt opstillet på et pladefundament, og der 

bliver næppe tale om, at møllerne skal funderes på den pågæl-

dende lokalitet. Men skulle det alligevel være tilfældet, kan det ske 

ved nedramning af spuns eller pæle, og derfor foregå umiddel-

bart omkring mølleplaceringerne, og på grund af afstanden til na-

bobeboelser forventes ingen væsentlige vibrationsgener i forbin-

delse med disse aktiviteter.

4.5 Samlet konklusion på forhold ved naboboliger

Lovgivningen er overholdt ved alle naboboliger, herunder af-

standskrav. 

Samlet set er naboboligerne der ligger tættest på vindmøllerne. 

de naboboliger, der er udsat for størst visuel påvirkning fra vind-

møllerne. Støjmæssigt er nabobolig 4-6, Mærskvej 2, 4 og 6 mest 

udsat i forholdt til de nye vindmøller. Syv naboboliger vil teoretisk 

kunne få over 10 timer udendørs skyggekast om året.

Konklusion på visuel påvirkning

Vindmøllernes synlighed vil være varierende fra de enkelte na-

boboliger, men der vil fra alle naboboliger være steder fra bo-

lig eller tilhørende grund eller have hvorfra dele af vindmøllean-

lægget vil være mere eller mindre synligt. Der vil dermed være 

en mere eller mindre visuel påvirkning fra de fleste naboboliger, 

mens nogle boliger vil være mere påvirket end andre, som ek-

sempelvis nabobolig 3 og 4.

Det hvide blinkende lys i dagtimerne vil opfattes som små blin-

kende prikker, der fremstår tydeligere på en mørk himmel end 

i solskin og blå himmel. Uanset hvor kraftige de opleves, kan ly-
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aktivere skyggestop således at ingen naboer vil modtage mere 

end de maksimale 10 timers skyggekast. 

Referencer

/1/ Vindgenereret baggrundsstøj. Orientering nr. 2 fra Miljøsty-

relsens Referencelaboratorium for støjmålinger. 25. februar 1985.

/2/ Bekendtgørelse om støj fra vindmøller nr. 135 af 07/02/2019.

/3/ Miljøstyrelsens afgørelse af 17. august 2004 om stadfæstel-

se med ændringer af miljøgodkendelse af Bon-Bon-Land.

/4a/ DELTA, http://www.madebydelta.com/imported/images/

DELTA_Web/documents/TC/acoustics/stoejbarometer.pdf

/4b/ DELTA, http://www.madebydelta.com/imported/images/

DELTA_Web/documents/TC/acoustics/lavfrekvent_stoejbaro-

meter.pdf

/4/ Vejdirektoratet http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_

data/temaer/stoej/stojoplevelse/Sider/Trafikken.aspx#.VHzlp2eB-

FjE 

/5/ Appendiks III, Beregningsbilag, støjberegning   

 EMD International A/S.

/6/ Appendiks III, Beregningsbilag, Lavfrekvent støjberegning  

 EMD International A/S. 

/7/ Appendiks III, Beregningsbilag, Skyggekastberegning, uden 

 dørs, . EMD International A/S.

/10/  Miljøstyrelsen. Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrel 

 sen nr. 1, 2012.

/11/ Trafikstyrelsen: Forespørgsel vedr. afmærkning af vindmøl-

leprojektet.

/12/   Miljøstyrelsen: Støj fra store nyere danske vindmøller som 

funktion af vindhastigheden. 2016

sene dog være forstyrrende på himlen. Ligeledes kan de røde 

blink være forstyrrende på nattehimlen, og vil forandre oplevel-

sen af den mørke himmel. Det er vurderet, at det vil være en klar 

forbedring, hvis lysene blinker synkront, og der dermed undgås 

noget der minder om tilfældige blink rundt på nattehimlen. Blin-

kene vil udelukkende opfattes ved direkte udsigt til nacellen, hvor 

lyset placeres, og er altså ikke så kraftige, at de vil oplyse hele 

nattehimmelen med blink. Samlet set vil lyset på målemasterne 

og vindmøllerne påvirke oplevelsen af landskabet, der ikke i for-

vejen er præget af belysning i samme grad.

Konklusion på støjpåvirkning

Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er ifølge støj-

beregningerne overholdt for alle naboboliger til det nye pro-

jekt og i arealer med støjfølsom arealanvendelse. De 18 nabo-

boliger ligger mere end 2 dB(A) under støjgrænserne på 42 

dB(A) ved 6 m/s og 44 dB(A) ved 8 m/s. Usikkerheden på støj-

måling udført efter reglerne i bilag 1 til Bekendtgørelse om støj 

fra vindmøller ligger på +/- 2 dB. Ringkøbing-Skjern Kommune 

kan kræve, at der udføres en støjmåling, efter vindmøllerne er 

idriftsat, for at sikre, at støjkravene bliver overholdt.

Kravene til den lavfrekvente støj er opfyldt ved alle boligerne og 

ved de støjfølsomme områder. Den lav frekvente støj vil gene-

relt ligge lavere ved de nye vindmøller end ved de eksisteren-

de vindmøller.

Støjen ved naboboliger til de nærtliggende vindmøller er over-

holdt. De vil dog få et øget støjbidrag, men som næppe vil væ-

re en hørbar ændring. 

Konklusion på skyggekast

Naboboligerne inden for 1.200 meter vil få skyggekast, hvor de 

i dag ikke er udsat for skyggekast. Nabobolig 17 og 18, Tarmvej 

280 og 290 vil ikke få skyggekast fra de nye vindmøller. Syv 

naboboliger vil teoretisk få en væsentlig påvirkning på over 

ti timer udendørs skyggekast om året. Med skyggestop in-

stalleret i de nye vindmøller, vil ingen boliger dog udsættes for 

mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året. Samlet 

vuderes på virkningen derfor at være moderat.

Konklusion på reflekser

Vindmøllerne vurderes ikke at give anledning til væsentlige ge-

ner med reflekser fra møllevingerne, som er overfladebehandle-

de, så de fremstår med et lavt glanstal.

Tabel 4.6  Samlet vurdering
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Lysmarkering

Reflekser

Vibrationer

4.6 Kumulative påvirkninger

De kumulative effekter fra eksisterende - blivende - vindmøller i 

nærområdet omkring de fem nye vindmøller, er inkluderet i støj- 

og skyggekastberegningerne for projektet og er således vurde-

ret sammen med de nye vindmøllers støj- og skyggekastpåvirk-

ning i omgivelserne.

4.7 Manglende oplysninger og viden

Projektets påvirkning på støj, skyggekast og reflekser i omgivel-

serne vurderes at være på et tilstrækkeligt vidensniveau. 

4.8 Afværgerforanstaltninger

For at minimere skyggekast, bør der stilles krav om, at der instal-

leres tekniske anordninger og software i vindmøllerne som kan 
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5 Landskabelige forhold møller. Samspillet mellem eksisterende vindmøller og projektets 

vindmøller og målemaster og deres visuelle betydning er derfor 

beskrevet og vurderet som en del af analysen.

Vurderingen af den visuelle påvirkning fra testvindmølleprojek-

tet er udarbejdet på baggrund af visualiseringer og landskabs-

analysen. Visualiseringerne viser, hvordan vindmøllerne og må-

lemasterne vil blive oplevet i landskabet. De benyttede beteg-

nelser for vurderingerne er beskrevet i indledningen i afsnit 5.4.

Afstandszoner

For at kunne systematisere landskabsanalysen i forhold til vind-

møllernes visuelle påvirkning, er omgivelserne til projektområ-

det inddelt i tre afstandszoner; en nærzone, en mellemzone og 

en fjernzone. Zoneinddelingen er anvendt til at udvælge særskil-

te elementer i landskabet i forhold til den visuelle påvirkning fra 

vindmøllerne og målemasterne. Zonernes udstrækning for vind-

møller over 150 meter er 

Nærzonen 0 – 6 kilometer

Mellemzonen 6 – 13 kilometer 

Fjernzonen over 13 kilometer 

Afstandszonerne fremgår bland andet af kort 5.1-A og 5.1-B.

5.1 Indledning

Arbejdsmetode

Dette kapitel indeholder en registrering og analyse af landska-

bet i og omkring projektområdet, samt en vurdering af den vi-

suelle påvirkning som projektets vindmøller og målemaster vil 

påføre landskabet.

Registreringen er udført på baggrund af kortmateriale, litteratur-

studier, kommuneplaner og flere besigtigelser af landskabet om-

kring projektområdet ved Sdr. Bork. På besigtigelsen er der lagt 

særlig vægt på registrering af landskabets karakter, udsigtspunk-

ter samt udvælgelse af fotopunkter til visualisering.

Landskabsanalysen indeholder en tematisk gennemgang af de 

registrerede elementer i landskabet, herunder landskabets dan-

nelse og terræn, bevoksning, bebyggelse, tekniske anlæg, kultur-

historiske elementer og rekreative interesser. Elementerne er be-

skrevet og analyseret i særskilte afsnit, hvor analysearbejdet om-

fatter en vurdering af elementernes karakteristika. Til slut er de 

forskellige landskabskarakterer beskrevet, og på den baggund er 

det vurderet, om landskabet eller enkelte landskabselementer er 

sårbart overfor en visuel påvirkning fra de planlagte vindmøller.

Projektets visuelle udformning er beskrevet. Da projektet drejer 

sig om testvindmøller er det endelige design af vindmøllerne ik-

ke fastlagt. Derfor vises eksempler på forskellige størrelser på 

vindmøllernes overodnede dele som rotorstørrelse og tårnhøjde. 

For at beskrive vindmøllernes fremtræden i landskabet, er der 

udarbejdet visualiseringer, der er vist i appendiks II. 

Vindmøllernes design, størrelse og opstillingsmønster er afgøren-

de faktorer for den visuelle oplevelse af vindmøllerne, møllernes 

påvirkning af landskabet samt samspillet med eksisterende vind-
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Foto 5.1 -  Udsigt over det åbne og flade drænede og opdyrkede Sønder Bork Mærskenge med få levende hegn.

5.2 Eksisterende forhold

L a n d s k a b e t s  d a n n e l s e  o g  t e r r æ n f o r m e r 
Vindmølleområdet ved Sdr. Bork ligger langs afgrænsningen til 

den nordvestlige del af Varde Bakkeø, se kort 5.2. Varde Bakkeø er 

mod nord afgrænset af Skjern Ådalen samt Ringkøbing Fjord og 

marsklandskabet syd for fjorden. Mod vest er bakkeøen afgrænset 

af klitlandskabet langs Vestkysten og mod øst strækker bakkeøen 

sig længere ind i landet øst for Ølgod. Grundformen til Varde 

Bakkeø opstod i næstsidste istid, da isen smeltede og efterlod de 

store morænelandskaber. I sidste istid blev morænelandskaberne 

bearbejdet dels af det afsmeltede vand fra ismassen, der dækkede 

den østlige del af Jylland, og dels af vindens erosion. På den måde 

er det landskab, der formentlig oprindeligt var et relieflandskab 

bestående af morænevolde, tunneldale, åse og andre markante 

terrænformer fra istidslandskaberne, skredet sammen og 

blevet udjævnet. Resultatet af denne bearbejdning er et jævnt 

bølget landskab med svagt skrånende flader og relativt lave 

terrænstigninger på bakkeøen der mod nordøst flader meget ud.

Ringkøbing Fjord var oprindeligt en havbugt, der siden blev afsnø-

ret ved, at tanger lukkede helt eller delvist af til havet. Ringkøbing 

Fjord er derfor i dag afgrænset mod Vesterhavet af Holmsland Klit.

I sydenden af Ringkøbing Fjord ligger Tipperhalvøen med Tip-

perne og Værnenge. Halvøen og området syd for denne, Søn-

der Bork Mærskenge, er et ungt landskab - blot nogle få hundre-

de år gammelt. Det er opstået ved aflejring af sand og klæg øst 

for Holmslands klittange. Marskområdet syd for Tipperhalvøen 

er senere hen blevet drænet og opdyrket.

Kysten langs Vesterhavet har en langstrakt kystlinje med bre-

de strande afgrænset af et klitlandskab med flere rækker af hø-

je klitter efterfulgt af mere udfladede områder med meget san-

dede jorder. Omkring Blåbjerg Klitplantage strækker de høje og 

nu træbevoksede klitter sig længere mod øst med det højeste  

punkt på 64 meter over havets overflade. Dannelsen af klitland-

skabet skete efter sidste istid og kuliminerede i stenalderen. For 

at standse sandflugten blev klitterne langs kysten beplantet med 

marehalm og hjælme og dermed kan klitternes forandring hol-

des på et minimum. 

Bevoksning

Det opdyrkede marsklandskab omkring projektområdet er åbent 

med få levende hegn og samlede bevoksninger. Dog er der lav 

kratagtig bevoksninger omkring en del af Anerå, der passerer syd 

for projektområdet. Langs vestkysten syd for Ringkøbing Fjord er 

klitlandskabet mellem de grønne klitter og landbrugslandskabet 

på bakkeøen i høj grad dækket af plantager, se kort 5.1-A og 5.1-B 

og 5.2. Omkring Henne Strand er klitlandskabet dog åbent med 

lav hedebevoksning. Mere centralt på bakkeøen øst for projekt-

området findes desuden flere større og mindre plantager samt 

flere mindre bevoksninger. Endvidere er her flere levende hegn, 

der opdeler markparcellerne. 

Projektområdet ligger ikke med nærhed til fredskov eller skov-

byggelinjer. 

Bebyggelse

Bebyggelsestyperne i landskabet omkring projektområdet, afhæn-

ger i høj grad af placeringen i landskabet. Kysten langs Vestkysten 

og Ringkøbing Fjord er præget af sommerhuse og ferieboliger 

mens den magre jord længere inde i landet, i overgangen til bak-

keøen, oftest består af enkeltliggende huse eller gårde eller min-

dre klynger af bebyggelser. Sønder Bork Mærskenge er tyndt be-

folket men der findes dog flere gårde, der ofte ligger samlet i min-

dre klynger langs vejene gennem området, se kort 5.1-B. Der er 

størst bosættelse på bakkeøen mod øst hvor der findes flere stør-

re og mindre byer. 

I det følgende er bebyggelser inden for nærzonen beskrevet nær-

mere i forhold til beliggenhed i landskabet og udsigt fra bebyggel-

serne mod projektområdet. 

Byer og landsbyer inden for nærzonen

Nørre Bork ligger i det flade landbrugslandskab knap 4 kilome-

ter nordøst for projektområdet. Fra den sydlige del af byen er 

der fra flere haver samt mindre veje delvist med udsigt i retning 

mod projektområdet. 

Obling er en samling af huse og gårde langs Oblingvej knap 3 
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Sønder Bork 
Mærskenge

Nebel Mærsk

Eksisterende  vindmølle der nedtages i 
forbindelse  med projektet

Afstandszonens grænse

Projektområde

Højspændingsledninger

1 km 4 km

Eksisterende husstandsvindmølle

Eksisterende vindmølle - op til 80 
metertotalhøjde

Eksisterende  vindmølle - 120-150 meter 
totalhøjde

Kommunegrænse

SIGNATURFORKLARING KORT 5.1-A OG 5.1-B
Nørre Nebel

13 km

6 km

Nyminde Plantage

Blåbjerg Plantage

Falen

Bork Havn

Houstrup

Lønnestak

Sønder Bork

Nørre Bork

Obling

Nymindegab

Hemmet Strand

Sønder Vium

Vejrup

Lunde

Lydum

Lydum Å

Skaven Strand

Tarm

Holmen

Lønborg Hede

Kort 5.1-A Eksisterende forhold 
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6 km

Falen

Bork Havn

Lønnestak

Sønder Bork

Nørre Bork

Obling

Nymindegab

Lydum

Holmen

Lydum Å

Kort 5.1-B Eksisterende forhold 

1 km 4 km

kilometer nord for projektområdet. Vejen ligger hovedsageligt 

åben og herfra er der ofte vidtstrakt udsigt mod syd.

Sønder Bork ligger på grænsen til Sønder Bork Mærskenge 

godt 1 kilometer nord for projektområdet. Der er bevoksning 

omkring størstedelen af haver og veje i den sydlige del af be-

byggelsen, men der er også åbne områder med udsigt over det 

flade landskab.

Lydum ligger omkring 4,5 km øst for projektområdet. Vest for be-

byggelsen stiger terrænet svagt mod vest, men der er åbent og 

der er vidstrakt udsigt i retning mod projektområdet.

Nørre Nebel ligger knap 2 kilometer sydøst for projektområdet 

og er den største by inden for nærzonen. Bevoksning i haver og 

til dels langs veje lukker byen af mod nord. I den nordligste del 

af byen nærmest projektområdet er et nyt boligkvarter under 

opførelse. Herfra er der åbent over det flade landskab i retning 

mod projektområdet. 

Hovstrup er en samling af boliger der ligger omkring 5 kilome-

ter syd for projektområdet. Bebyggelsen er omgivet af en del 

bevoksning og der er derfor lukket mod landskabet mod nord. 

Lønnestak er en landsby langs landevejen mellem Nyminde-

gab og Nørre Nebel, der ligger omkring 2 kilometer sydvest for 

projektområdet. De fleste boliger er omgivet af tæt bevoksning, 

men fra landevejen er der ofte åbent med udsigt i retning mod 

projektområdet. 

Nymindegab er en mindre landsby, der ligger godt 3 kilome-

ter vest for projektområdet. Landsbyen ligger på klinten ved Ny-

minde Strøm, der er Ringkøbing Fjords gamle udløb. På grund af 

bevoksning er der ikke direkte udsigt over landskabet mod øst.

Sommerhusområder inden for nærzonen

Falen/Bork Havn Er et stort område med sommerhuse, hvoraf 

en del også er til udlejning, der ligger omkring 2,5 kilometer nord 

for projektområdet. I forbindelse med Bork Havn i den sydligste 

del af Ringkøbing Fjord. Området er afgrænset af tætbevoksning 

Nørre Bork 
Mærskenge

Nebel Mærsk
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Kort 5.2 Landskabets dannelse 

Reference /1/

Projektområde

Afstandszoner

Morænelandskab fra næstsidste istid, 
(bakkeøer) overvejende sandbund

Morænelandskab fra næstsidste istid, 
(bakkeøer) overvejende lerbund

Hedeslette

Klitlandskab

Kunstigt tørlagt areal

Marint forland, dannet siden 
stenalderen

Marsk, afsat af tidevand
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Foto 5.2 - Nymindegab set fra vejen over Nymindestrømmen ved Nymindegab Havn.

mod de åbne marker og der er desuden høje og tætte bevoks-

ninger med træer og buske inde i området. Der er derfor ikke 

udsigt over landskabet fra sommerhusområdet.

Lønne Feriepark er en mindre feriepark med hytter og badeland, 

der ligger omkring 2,5 kilometer syd for projektområdet i forlæn-

gelse af Lønnestak. Fra området er der delvist åbent mod nord 

og en del af de eksisterende vindmøller ved Sdr. Bork er synlige.

Houstrup er et stort sommerhusområde, hvoraf en del er til ud-

lejning, det ligger knap 3 kilometer syd for projektområdet. Som-

merhusområdet er mod nord afgrænset af bevoksning og des-

uden ligger Lønne Feriepark, Lønnestak og Lønne Kirke der alle 

er omgivet af høj bevoksning nord for Houstrup.

Nymindegab I forbindelse med Nymindegab ligger flere som-

merhuse samt Nymindegab Camping. De fleste sommerhuse 

ligger orienteret mod vest og campingpladsen er delvist omgi-

vet af landsbyen og delvist af Nymindegab Plantage. Der er der-

for ikke udsigt i retning mod projektområdet. 

Tekniske anlæg

Landskabet omkring projektområdet er generelt ikke præget af tek-

niske anlæg bortset fra flere større vindmølleparker, der ofte er helt 

eller delvist synlige i landskabet. I det følgende beskrives de tekniske 

elementer der primært opleves inden for 13 kilometer fra projekt-

området. Derudover er der ikke nævneværdige tekniske elementer.

Veje

De største veje i området omkring projektområdet er Vesterhavs-

vej mellem Nørre Nebel og Nymindegab og Tarmvej mellem Tarm-

vej og Nørre Nebel, se kort 5.1-B. De øvrige veje er mindre småve-

je. På grund af de mange sommerhuse og et rimeligt stort antal 

turister og besøgende i området er der i perioder en del trafik, og-

så på de mindre veje. 

Højspændingsanlæg

I området findes en eksisterende 50 kV højspændingsledning, der 

går fra nord til syd og gennem Sønder Bork Mærskenge hvor det 

fordeler sig i et ledningstracé, der ender nord for Nymindegab, se 

kort 5.1-A og foto 5.4. Højspændingsledningerne og masterne er 

meget lidt synlig fra det omkringliggende landskab, men opleves 

tydeligt ved færdsel i Sønder Bork Mærskenge.

I mellemzonen løber ligeledes mindre højspændingsledninger 

som vist på kort 5.1-A. De fremstår ikke markant i landskabet over 

større afstande.

Eksisterende vindmøller 

Ringkøbing-Skjern Kommune har de sidste 30 år planlagt og gi-

vet tilladelse til opstilling af mange vindmøller. De seneste 10 år 

er der opstillet mange store vindmøller på op til 150 meter. 

De nærmeste parker med MW-vindmøller er Holmen og Løn-

borg Hede med henholdsvis 12 og 20 vindmøller med en total-

højde på 150 meter, se kort 5.1-A. I begge tilfælde er planlægnin-

gen foregået over to omgange og på grund af den hurtige ud-

vikling af vindmøller, er der i begge parker tilføjet vindmøller af 

en anden type end de eksisterende. Begge parker er ofte synli-

ge fra det omkringliggende landskab og selv fra store afstande 

langs fjordkysten ved Holmsland Klit er de ofte synlige i horison-

ten. Varde Kommune har langt færre vindmøller og inden for 13 

kilometer fra projektområdet står udelukkende husstandsvind-

møller og vindmøller på under 80 meter.

Inden for 28 gange totalhøjden, der svarer til 5 kilometer er der 

tre husstandsmøller og fire mindre vindmøller med gittermast 

der står ca. 1,5 kilometer øst for projektområdet. 
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Foto 5.4 - Eksisterende vindmøller og 50 kV højspændingsledninger i Sønder Bork Mærskenge

Foto 5.3 - 9 ud af 12 eksisterende vindmøller ved Holmen set fra fjordlandskabet nord for Holmen.

I den sydlige del af Sønder Bork Mærskenge står i dag 19 mindre 

vindmøller fordelt på tre rækker og med en totalhøjde på 69 me-

ter. De 19 vindmøller vil blive nedtaget i forbindelse med realise-

ring af projektet, se foto 5.4. 

Kulturhistoriske elementer

Efter istidens formdannende processer er ændringer i landskabet 

primært forårsaget af menneskelig aktivitet. Næsten overalt i Dan-

mark finder man menneskeskabte spor og dermed et kulturland-

skab, der kan være med til at formidle en kulturhistorisk udvikling. 

Registreringen af de kulturhistoriske elementer ved projektområ-

det omfatter særligt værdifulde kulturmiljøer, kulturhistorisk beva-

ringsværdi, kirker i projektområdets nærzone, fortidsminder og 

beskyttede sten- og jorddiger.

I Ringkøbing-Skjern Kommuner er der udpeget værdifulde kul-

turmiljøer, kirkezoner og områder med kulturhistorisk bevarings-

værdi og i Varde Kommune er der udpeget værdifulde kulturmil-

jøer og kirkeomgivelser.  Reference /2/ og /3/

Kulturhistorisk bevaringsværdi

Inden for projektområdets nærzone er der udpeget større og 

mindre områder med kulturhistorisk bevaringsværdi. Områder-

ne fremgår af kort 5.3 og de største er nævnt herunder:

1. Langstrakt geologisk dannelse, dannet af hav og vind 

2. Sandflugtsværn, anlagt 1800 

3. Langstrakt vestorienteret rækker af gærde 

4. Bunkersanlæg osv. fra 2. verdenskrig

Værdifulde kulturmiljøer

Inden for projektets nærzone er der i Kommuneplanerne udpe-

get flere værdifulde kulturmiljøer, se kort 5.3 og tilhørende beskri-

velser herunder:

5. Storslået fladt landskab, opstået som følge af sandflugt 

og stormfloder. Sandflugtsdiger. græsnings- og jagtområde. 

Jagthytterne på værnet. Fugleobservatoriet på Tipperne. Sær-
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Kort 5.3 Kulturmiljøer, kirker og kirkeomgivelser

Lunde Kirke

Nørre Nebel Kirke
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Nørre Bork Kirke

Kirkeomgivelser og kirkezoner

500 m 2000 m

Sdr. Bork Kirke

Lydum Kirke

 1
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 1

Kulturhistorisk bevaringsværdi Målemast

 M1
 M2

 M1

præget miljø. 

6. Marsklandskab, bebygget i jernalderen og genbebygget i ny-

ere tid. Store og lange kanalanlæg, der nu er udjævnede, har 

tjent som afløb for Aner å. Sporene af kanalerne ses stadig i 

landskabet 

7. Vesterlund, Kragelund, Lønne og Lønnestak. Samlede bebyg-

gelser orienteret mod Lønne Bæk og klitlandskabet langs Ve-

sterhavsvej og Vesterlundsvej samt nærheden til havet. 

8.  Sønder Bork - Landsby, der oprindelig var en rækkeby, men 

i dag er en by ved landevejen mellem Tarm og Nr. Nebel.. 

9. Nymindegablejren 

10. Nymindegab - anvendelsen af Nymindestrømmen.

Kommuneplan 2017-2029 for Ringkøbing-Skjern Kommune har 

følgende retningslinje for værdifulde kulturmiljøer (Det vigtigste 

i forhold til vindmølleprojektet er fremhævet med fed):

• Ved planlægning skal de kulturhistoriske interesser tillæg-

ges særlig opmærksomhed. Der skal foretages en vurde-

ring af, hvordan planlægningen for området skal tilrettelæg-

ges, så der ikke sker en forringelse af oplevelsen, kvalite-
ten og forståelsen af kulturmiljøet, og der skal vises sær-

lige hensyn over for bevaringsværdier og bevaringsværdi-

ge sammenhænge.

• Ved opførelse af bygninger, tekniske anlæg med videre, der 
vil fremstå i synlig kontakt med de udpegede kulturmiljø-
er, skal der vises særlige hensyn overfor disse områders 
karakteristika, egenart, autenticitet og oplevelsesværdi.

• I områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer (den 

lilla markering på kort 5.3) skal det så vidt muligt undgås 
at inddrage areal til formål, der kan forringe de bærende 
kulturhistoriske værdier. Det skal tilstræbes, at eventuelle 

nye anlæg og bebyggelser bliver udformet og placeret, så 

der vises særlige hensyn over for de bestående bevarings-

værdier og sammenhænge, og at der ikke sker en forrin-
gelse af oplevelsen, kvaliteten eller forståelsen af de bæ-
rende kulturhistoriske værdier.

• I det åbne land og i byzone bør der inden igangsættelse af 

byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer foretages en 

7

1
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konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensy-
net til kulturhistoriske interesser, herunder kulturmiljøer 

og fredede og bevaringsværdige bygninger.

Ifølge retningslinjerne skal det så vidt muligt undgås at inddra-

ge arealer der forringer de bærende kulturhistoriske værdier og 

det skal tilstræbes at nye anlæg udformes og placeres så der ik-

ke sker en forringelse af oplevelsen, kvaliteten eller forståelse af 

de bærende kulturhistoriske værdier. Ved opførelse af tekniske 

anlæg der fremstår i synlig kontakt med kulturmiljøet, skal der vi-

ses særlige hensyn overfor områdernes karakteristika, egenart, 

autencitet og oplevelsesværdi.

Projektområdet er placeret inden for værdifulde kulturmiljø nr. 6, 

der er udpeget, da det viser sporene af udnyttelsen af markslan-

det. Området omfatter Sønder Bork Mærskenge.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i samarbejde med Niras fået ud-

arbejdet Landskabsanalyse 2019. I analysen beskrives blandt andet 

de kulturbetingede karaktertræk herunder også de særlige karak-

tertræk ved Sønder Bork Mærskenge.

Et bærende kulturbetinget træk er områdets dyrkningsmønster. 

Sønder Bork Mærskenge blev inden dræningen påbegyndte ud-

nyttet til afgræsning. Her er få levende hegn, og i dag indram-

mer dræn og diger de dyrkede marker i området, og danner en 

tydelig struktur, der opleves ved færdsel i selve området, se foto 

5.1 og 5.5. Strukturen dannet af diger og kanaler betegnes i land-

skabsanalysen som den bærende kulturbetingede oprindelse. 

Desuden er Sønder Bork Mærskenge præget af vindmøller og 

højspændingsledninger som endnu et kulturbetinget element.

Projektet strider imod retningslinjerne på en sådan måde, at der 

ikke vises særlige hensyn over for blandt andet områdets sær-

lige karakteristika og oplevelsesværdi. Dyrkningsmønsteret og 

den tydelige struktur som kanaler og diger danner i det åbne 

landskab bliver dog ikke direkte berørt ved opstilling af vindmøl-

lerne og målemasterne, men anlægget vil påvirke oplevelsen af 

landskabet. Den overordnede karakter og særkende bliver ikke 

påvirket i en sådan grad, at den forandres væsentligt eller spo-

leres. Altså forandres oplevelsen af landskabet men ikke forstå-

elsen af landskabet.

De store møller opleves mere enkelt i landskabet men dimesio-

nerne er helt anderledes end de øvrige skalaforhold i landskabet 

og derfor forandres oplevelsen. Der vil dermed være en forrin-

gelse af af oplevelsen, men ikke en væsentlig forringelse. Da det 

fortsat er muligt at opleve de bærende strukturer, er det vurde-

ret at forståelsen af landskabet bevares og ikke forringes. Kvali-

teten  af de kulturbærende elementer kan blive sløret, da møller-

nes dimensioner overskrider alle andre dimensioner i landskabet 

og de kulturbærende elementer er helt nede i eller hævet me-

get lidt over terrænet. Ved bevægelse rundt i landskabet vil det 

fortsat være muligt at opleve de karaktergivende elementer og 

den struktur de skaber i landskabet og der vil ikke være en væs-

netlig forringelsen af oplevelsen, og forståelsen af landskabet.

Foto 5.5 - Dige opdeler og indrammer markparcellerne i Sønder Bork Mærskenge Foto 5.6 - Nørre Bork Kirke
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Foto 5.7 - Sønder Bork Kirke

Kirker i nærzonen

For at sikre de danske kirker og deres nærmeste omgivelser, er der 

i Naturbeskyttelsesloven fastsat en kirkebyggelinjen på 300 me-

ter omkring mange kirker i Danmark. Kirkebyggelinjen har til for-

mål at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landska-

bet, mod at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på 

kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet. I Kommu-

neplan 2017-2029 for Ringkøbing-Skjern Kommune og Kommune-

plan 2017 for Varde Kommune er der desuden udlagt områder om-

kring de kirker, som har særlig landskabelig værdi som kulturhisto-

riske elementer. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der udlagt kirke-

zoner og i Varde Kommune er der udlagt kirkeomgivelser. Inden 

for kirkezonerne skal der tages særlige hensyn overfor bevarings-

værdier og bevaringsværdige sammenhænge, og det skal sikres 

at kirkernes betydning for landskabet fastholdes. 

Der er fem kirker indenfor projektområdets nærzone. Der er ud-

Vejstrækning hvorfra kirken ikke 
synlig

Vejstrækning hvorfra tårn og en del af 
kirken er synligt

Vejstrækning hvorfra øverste del af 
tårnet synligt

Områder syd og nord for kirken 
hvor vindmøllerne kan blive oplevet 
bagved eller med nærhed til kirken

Kirkens synlighed er ikke vist inden for 
dette område

Kort 5.4 Synlighed - Sønder Bork Kirke

peget kirkezoner/kirkeomgivelser ved alle fem kirker. Se kort 5.3.

I det følgende beskrives kirkerne i forhold til deres placering i land-

skabet samt forholdene i de nære omgivelser omkring kirke og kir-

kegård. På baggrund af besigtiglese og analyser af kirkernes syn-

lighed og beliggenhed i forhold til projektet har det vist sig, at der 

for Sønder Bork kirke kræves en mere detaljeret behandling og 

gennemgang. 

Nørre Bork Kirke

Kirken ligger knap 4,5 kilometer nord for projektområdet og om-

kring 800 meter nordvest for selve landsbyen Nørre Bork. Kirken 

M1

M2

M3

M4

M5
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med projektet. Områderne er fundet ved at indtegne linjer (stip-

lede grå), der viser de områder i landskabet hvor kirke og vind-

møller og målemaster ligger inden for samme synsfelt. Inden for 

de grå felter er foretaget en analyse af kirkens synlighed fra stør-

re og betydelige veje. Analysen behandler oplevelsen af kirken 

som kulturelement i landskabet og hvor kirken opleves på nært 

hold f.eks. fra Sdr. Bork er kirkens synlighed ikke belyst. Begrun-

delsen for dette er, at på nært hold opleves kirken markant og 

på grund af en del bevoksning vil vindmøllerne være meget lidt 

synlige eller slet ikke synlige. Fotopunkter for visualiseringer af 

samspillet af kirke og projekt er valgt ud fra analysen, og belyser 

dermed de visuelle forhold fra de få og korte strækninger i om-

rådet, hvor der vil være et sammenspil. Samspillet fremgår af vi-

sualisering 3 og 18 i appendiks II. I miljøvurderingsprocessen har 

RIngkøbing-Skjern Kommune haft en dialog med Ribe Stift om-

kring den visuelle påvirkning af kirken. I den forbindelse har Ribe 

Stift inddraget Den Kgl. Bygningsinspektør. På baggrund af visu-

aliseringer har dialogen med Ribe Stift resulteret i, at mølle 4 og 

5 er flyttet, for at opnå større afstand mellem møllerne og kirken 

fra de vejstrækninger hvor der et samspil.

er bygget af granitkvadre, mens tårnet er hvidkalket, se foto 5.6.

Kirken ligger ikke markant placeret i det flade landskab, men det hvid-

kalkede tårn er punktvis synlig fra det omkringliggende landskab, 

specielt fra de mindre veje med nærhed til kirken. Landskabet nord 

for kirken, hvor den vil kunne opleves i samspil med projektet, er be-

sigtiget, og på den baggrund er det konstateret, at kirketårnet også 

herfra er punktvis synligt og vil kunne ses i samspil med projektet. 

På grund af kirkens begrænsede fremtræden i det omkringliggen-

de landskab er det vurderet, at den opleves som et element, der 

har en lav sårbarhed over for visuel påvirkning fra elementer i det 

omkringliggende landskab. Der vil fra et mindre område være ta-

le om at kirketårnet eller øverste del af kirketårnet vil være synligt 

sammen med projektet.  Afstanden mellem kirke og projekt vil dog 

medføre, at vindmøllerne ikke vil opleves med nærhed til kirken.

Fra kirkegården er der ikke direkte udsigt over landskabet, da udsy-

net mod syd er skærmet af nabogården og bevoksning omkring 

denne samt levende hegn. De eksisterende vindmøller i projektom-

rådet er dog delvist synlige. Vindmøllernes synlighed fra parke-

ringspladsen foran kirken fremgår af visualisering 17 i appendiks II. 

Sønder Bork Kirke

Sønder Bork Kirke ligger knap 1,5 kilometer nordøst for projektom-

rådet. Kirken ligger i den vestlige udkant af Sønder Bork. Kirken er 

hvidkalket med granitkvadre i bunden og hvidkalket tårn se foto 5.7

Kirkegården er omkranset af høje træer og på grund af det fla-

de terræn opleves kirken ikke markant fra det omkringliggende 

landskab. Toppen af kirketårnet kan dog anes over bevoksnin-

gen, specielt fra landskabet vest for kirken ved Sønder Bork Mær-

skenge samt fra korte strækninger af Tarmvej øst for kirken. Fra 

Tarmvej opleves kirketårnet i samspil med de eksisterende vind-

møller i projektområdet. 

På baggrund af registreringer i området er der lavet en analy-

se af hvor kirken, hvis den er synlig, vil kunne opleves i samspil 

Foto 5.8 - Nørre Nebel Kirke Foto 5.9 - Lønne Kirke Foto 5.10 - Lydum Kirke
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På grund af kirkens begrænsede synlighed fra det omkringliggen-

de landskab er det vurderet, at den opleves som et element, der 

har en lav sårbarhed over for visuel påvirkning. 

Den høje og tætte bevoksning omkring kirkegården medfører, at 

der ikke er udsigt over landskabet fra kirke eller kirkegård. Vind-

møllerne synlighed fra kirkegården fremgår af visualisering 19 i 

appendiks II. 

Nørre Nebel Kirke

Kirken ligger knap 3 kilometer syd for projektområdet i den 

sydøstlige del af Nørre Nebel. Kirken og tårnet er hvidkalket 

med granitkvadre i bunden, se foto 5.8.

Kirken ligger ikke markant placeret og kun tårnets tag opleves fra 

det nære landskab syd og øst for byen. Kirkens fremtræden er der-

for vurderet til at have en lav sårbarhed over for visuel påvirkning. 

Kirken ligger i den sydøstlige del af byen, og fra den nordlige og 

vestlige del af kirkegården kigger man lige ind på høje skolebygnin-

ger samt høje træer i et mindre grønt område, der ligger nord for 

skolen. Der er derfor helt skærmet for udsigt over landskabet fra 

kirke og kirkegård og høje elementer vil ikke være synlige herfra.

Lønne Kirke

Kirken ligger omkring 2,5 kilometer syd for projektområdet i den 

sydvestlige udkant af Lønnestak. Kirken er hvidkalket med rødt 

telgtag, se foto 5.9.

Kirken er omgivet af Nyminde Plantage mod nord, vest og syd. 

Kirken ligger på kanten af klitlandskabet mod Vesterhavet og 

ligger derfor hævet en smule over landskabet nord og øst for. På 

trods af det, er den stort set ikke synlig fra det omkringliggende 

landskab, ikke engang det helt nære omkring kirken. Det er derfor 

vurderet, at kirken ikke er sårbar over for visuel påvirkning.

Mod øst og nordøst er der åbent med udsigt til de omkringliggende 

boliger og erhverv og det bagvedliggende landskab, se foto 5.11. 

Enkelte af de eksisterende vindmøller i projektområdet er synlige 

Foto 5.11 - Udsyn mod nordøst fra indgangen til Lønne Kirke, hvor man ser mod de omkringliggende boliger og erhverv.

over bevoksningen.

Lydum Kirke

Kirken ligger omkring 5 kilometer øst for projektområdet i den syd-

østlige udkant af Lydum. Kirken og tårnet er hvidkalket, se foto 5.10. 

Lydum ligger lavt placeret i landskabet omkring Lydum å, og kirken 

er dermed ikke placeret så den er synlig fra det omkringliggende 

landskab. Tårnets tag er synligt fra det nære landskab syd og øst 

for landsbyen. Kirkens sårbarhed i forhold til visuel påvirkning er 

derfor vurderet lav. 

Kirken ligger i den østlige del af landsbyen og bygninger og bevoks-

ning i haverne skærmer fuldstændig for udsyn over landskabet. 

Fortidsminder og Beskyttede sten-og jorddiger

Der er ikke registreret fredede fortidsminder eller beskyttede 

sten-og jorddiger inden for projektområdet.

Foto 5.12 - Sommerhuse i klitterne langs Vesterhavet
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Blåbjerg Klitplantage
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Kort 5.5 - Rekreative værdier i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kort 5.6 - Rekreative værdier i Varde Kommune

Overnatning

Aktiviteter i naturen

Aktiviteter ved vand

Spisesteder og transport

Kultur og information
Vandre- og cykelruter

Signatur til kort 5.5

Projektområde
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Foto 5.13 - Udsigtspunkt ved Blåbjerg, 64 meter over havet, med stenen til minde om Thyge de Thygeson der ledede beplantningen af Blå-
bjerg Klitplantage

Foto 5.14 - Surfere på Ringkøbing Fjord ved Bork Havn

I forbindelse med miljøvurderingen af vindmølleprojektet er ARK-

VEST Arkæologi Vestjylland kommet med en museal udtalelse.  

Arkæologi Vestjylland har foretaget en vurdering af landskabet 

og tidligere fund i området. Der er tale om et lavtliggende land-

skab uden tidligere fund og hvor der i forvejen står vindmøller. 

På den baggrund er det vurderet, at en  forundesøgelse ikke an-

ses for nødvendig, da sansynligheden for at der påtræffes skjul-

te fortidsminder er minimal. Reference /4/

Friluftsliv og rekreative værdier

Kystlandskabet langs Vesterhavet samt Ringkøbing Fjord rum-

mer store rekreative værdier og er velbesøgt af både lokale, dan-

ske og udenlandske turister.

Naturpark Vesterhavet

Naturpark Vesterhavet ligger som et bælte, langs kysten i op til 

9 kilometers bredde imellem Blåvands Huk til Nymindegab. Den 

kystnære naturpark byder på mange forskellige naturtyper og 

området er præget af strande, klitlandskaber, hede, klitplanta-

ger og kystnære søer. I Blåbjerg klitplantage ligger landets hø-

jeste klit med højeste punkt 64 meter over havet. Her findes et 

udsigtspunkt med udsigt i over plantagen i alle retninger, se kort 

5.6 og foto 5.13.

Holmsland Klit

Tangen der afskærer Ringkøbing Fjord fra Vesterhavet er 1-2 ki-

lometer bred og omkring 35 kilometer lang. Mod vest ligger de 

grønklædte klitter og Vesterhavet og mod øst har man de flade 

strandenge mod Ringkøbing Fjord. Langs hele tangen ligger man-

ge områder med sommerhuse og ferieboliger.

Ringkøbing Fjord 

Der sejles og surfes mv. på fjorden og langs fjordens østkyst fin-

des flere mindre havne hvoraf den størte er Bork Havn, der lig-

ger omkring 4,5 kilometer nord for projektområdet. 

Tipperne og Værnenge
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Halvøen med de flade strandenge i den sydligste del af fjorden er 

fint naturområde med høj rekreativ værdi. Tipperne er delvist fredet. 

Sommerhuse og overnatninger

Der er mange områder med sommerhuse og ferieboliger i land-

skabet langs Vesterhavet. Områderne er primært orienteret mod 

og ligger i forbindelse med kystlandskabet. Sommerhusområ-

derne nærmest projektområdet er beskrevet nærmere under 

'Bebyggelse'. I Varde Kommune ligger to shelterpladser 4-5 ki-

lometer fra projektområdet, se kort 5.6. Desuden ligger der fle-

re campingpladser langs kysten, og de nærmeste er Bork Cam-

ping nord for Bork Havn og Nymindegab Camping i den sydli-

ge del af Nymindegab. Begge pladser ligger omkring 4 kilome-

ter fra projektområdet.

Cykel- og vandreruter

Der findes flere ruter i området, primært i forbindelse med ky-

sten og de større plantager mod syd, se kort 5.5 og 5.6. Drivve-

jen fører tværs gennem Sønder Bork Mærskenge og dermed li-

ge nord om projektet, se kort 5.5. Reference /5/  og /6/

Landskabsudpegninger og geologiske 
interesseområder

I Ringkøbing-Skjern Kommune er Kommuneplan 2021-2033 for 

Ringkøbing-Skjern Kommune gældende. I Varde Kommune er 

Kommuneplan 2017 gældende. Desuden er forslag til Kommu-

neplan 2021 i høring, men ikke endeligt vedtaget. I det følgende 

vil  både gældende kommuneplan og forslag til kommuneplan 

for Varde Kommune blive beskrevet. 

Bevaringsværdige landskaber

I både Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune findes 

der landskabelige udpegninger, se kort 5.7. 

Projektområdet ligger i en del af det bevaringsværdige landskab, 

der er udpeget langs kysterne, kystlandskabet og Sønder Bork 

Mærskenge, se kort 5.7. Desuden ligger et større område udpe-

get omkring Lydum å og de mange bække øst for projektområ-

Kort 5.7 Landskabelige udpegninger

Bevaringsværdigt landskab

Kommunegrænse

Projektområde

Værdifulde geologiske områder

1 km 4 km

Større sammenhængende/ 
uforstyrrede landskaber
Kystnærhedszone

13 km

6 km
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det i Varde Kommune.

Kommuneplan 2021-2033 for Ringkøbing-Skjern Kommune har 

følgende retningslinje for de bevaringsværdige landskaber:

• I bevaringsværdige landskaber skal hensynet til landska-

bet vægtes højt.

• De bevaringsværdige landskaber skal så vidt muligt friholdes 

for ny spredt bebyggelse, større tekniske anlæg, byudvikling, 

anlægsarbejder og større beplantninger, der forringer land-

skabets bevaringsværdige karakter og oplevelsesværdier. 

I gældende kommuneplan 2017 og forslag til Kommuneplan 2021 

for Varde Kommune er landskaberne inddelt i fire landskabsty-

per, der har hver sine retningslinjer. De fire landskabstyper er: 

Overgangslandskaber, kystlandskaber, dallandskaber samt land-

brugslandskaber. Retningslinjerne for de enkelte landskabstyper 

er beskrevet under afsnittet 'Landskabskarakterområder'. Land-

skabstyperne kystlandskaber, dallandskaber og overgangsland-

skaber ligger inden for udpegningen bevaringsværdigt landskab. 

Der er i kommuneplanerne ikke direkte retningslinjer for beva-

ringsværdige landskaber.

Den vestligste vindmølle er placeret omkring 190 meter fra 

kommunegrænsen til Varde Kommune. Landskabet syd for 

kommunegrænsen er udpeget som bevaringsværdigt land-

skab og projektet har dermed stor nærhed til det bevarings-

værdige landskab i Varde Kommune. Området Nebel Mærsk 

hører under udpegningen som en del af kystlandskaberne i 

Varde Kommune, se kort 5.1-B og kort 5.7. 

Landskabernes særkende er nærmere beskrevet under 'Landska-

bets karakter'. For at belyse den visuelle påvirkning af de værdi-

fulde landskaber har udpegningen vægtet højt i udvælgelsen af 

fotopunkter til visualiseringer. Udpegningen fremgår derfor og-

så af kortet med visualiseringspunkter i appendiks II.

Geologiske interesser

Langs kysterne omkring Ringkøbing Fjord og Vesterhavet findes 

et stort område med værdifulde geologiske områder, se kort 5.7.

Projektområdet ligger på grænsen til det værdifulde geologi-

ske område.

Kommuneplan 2021-2033 for Ringkøbing-Skjern Kommune har 

blandt andet følgende retningslinje for de geologiske interesser:

• Inden for områder med nationale geologiske interesser skal 

hensynet til geologien tillægges stor vægt, så landskabsformer 

og blottede profiler, som afspejler landskabets opbygning og 

de geologiske processer, bevares og beskyttes. Gravning, be-

byggelse, tekniske anlæg, skovplantning, terrænopfyldning og 

lignende, som slører eller ødelægger landskabets dannelses-

former, skal undgås

• Inden for det nationale kystlandskab Holmsland Klit - Ringkø-

bing Fjord skal det sikres, at de naturlige kyst- og vandløbsdy-

namiske processer i videst muligt omfang kan forløbe frit, og 

at de geologiske landskabsformer fremtræder åbent

• Offentligheden bør så vidt muligt sikres adgang til og indsigt i 

geologisk interessante områder.

Retningslinjerne for geologiske interesser er stor set enslydende 

og med samme betydning i gældende og forslag til kommune-

plan for Varde Kommune. Kommuneplan 2017 for Varde Kom-

mune har følgende retningslinje for de geologiske interesser:

• Værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyrdes over-

gange og sammenhænge, skal sikres.

• Værdifulde geologiske kystprofiler skal bevares. Ligeledes skal 

værdifulde profiler, der afdækkes ved råstofgravning, søges 

bevaret.

• Værdifulde geologiske områder og nationalt udpegede kyst-

landskaber må ikke sløres eller ødelægges af gravning, be-

byggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring.

Større sammenhængende/uforstyrrede landskaber

I Ringkøbing-Skjern Kommune er landskaberne omkring Ringkø-

bing Fjord og Skjern Ådalen udpeget som større sammenhæn-

gende landskaber. Projektet ligger lige uden for udpegningen, se 

kort 5.7. Kommuneplan 2021 - 2033 for Ringkøbing-Skjern Kom-

mune har blandt andet følgende retningslinje for de større sam-

menhængende landskaber:

• I de større sammenhængende landskaber skal beskyttel-

se af landskabets kulturværdier og visuelle sammenhæn-

ge prioriteres højt. Derfor skal de større sammenhængen-

de landskaber så vidt muligt friholdes for nye, større tek-

niske anlæg og større byggerier, der udgør en væsent-

lig barriere for oplevelsen af de sammenhængende land-

skaber.

• Samfundsnødvendige tekniske anlæg, der ikke med rime-

lighed kan henvises til en anden placering kan efter kon-

krete vurderinger tillades placeret inden for større, sam-

menhængende landskaber.

• Eventuelle nye bygninger og anlæg som er nødvendige 

for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri kan etableres 

under hensyntagen til landskabets karakter, kulturhistorie 

samt de landskabelige sammenhænge. 

• Udtjente, større tekniske anlæg skal som udgangspunkt ik-

ke genetableres indenfor de større sammenhængende 

landskaber. 

I den gældende kommuneplan for Varde Kommune er der ud-

peget uforstyrrede landskaber. Landskaberne dækker landskabs-

typerne dallandskaber og kystlandskaber, se kort 5.7 og 5.8. Pro-

jektområdet er placeret med nærhed til udpegningen. Udpeg-

ningen har følgende retningslinje:

• De uforstyrrede landskaber skal søges friholdt for større 

tekniske anlæg og jordløse brug

I forslag til Kommuneplan 2021 er udpegningen ændret til stør-

re sammenhængende landskaber, men dækker over de samme 
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Kystlandskaber

 Overgangslandskaber

 Dallandskaber

Kommunegrænse

Projektområde

Klitlandskab

Lønborg 
Landbrugsflade

Skjern Enge 
Landbrugsslette

Varde Bakkeø 
Landbrugsflade

Ringkøbing 
Fjordlandskab

Landbrugslandskaber

Skjern Enge 
Deltalandskab

områder. Udpegningen har følgende retningslinje:

• I de større sammenhængende landskaber skal de visuel-

le og landskabelige sammenhæng sikres. De større sam-

menhængende landskaber skal søges friholdt for større 

byggeri, jordløse brug og tekniske anlæg, som slører de vi-

suelle sammenhænge.

Kystnærhedszone

Projektet ligger ikke inden for kystnærhedszonen men med nær-

hed til denne, se kort 5.7. 

Landskabskarakterområder

Ringkøbing-Skjern Kommune har i samarbejde med Niras fået udar-

bejdet Landskabsanalyse 2019. Landskabsanalysen er indarbejdet i 

Kommuneplan 2021-2033 og har dannet grundlag for en overord-

net inddeling af landskabet i 16 landskabskarakterområder, der hver 

især har en landskabskarakter, der er særlig for det pågældende 

område. Til hvert landskabskarakterområde hører der retningslinjer.

Inddelingerne af landskabet omkring projektområdet fremgår af 

kort 5.8.  Landskabsanalyse 2019 vil fremover i denne rapport bli-

ve omtalt som Landskabsanalysen. Reference /7/.

Kort 5.8 Landskabskarakterer

Signatur til kort 5.9

13 km

6 km
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Projektet er placeret i den sydlige del af Lønborg Landbrugsflade 

og har blandt andet følgende retningslinjer:

• I Lønborg Landbrugsflade bør der lægges stor vægt på 

bevarelsen af det lavtliggende, flade terræn, hedeområ-

derne og de særlige udsigter.

• Tekniske anlæg kan etableres i landskabskarakterområdet, 

såfremt de i videst muligt omfang skjules af bevoksning 

og indpasses i skala.

• Lønborg Hede, Sønder Bork Mærskenge, og områder 

med plantage bør friholdes helt for byggeri og tekniske 

anlæg, dog kan testvindmøller være en mulighed. Over-

gangene til Ringkøbing Fjordlandskab og Skjern Enge Del-

talandskab bør friholdes for markant byggeri.

Landskabet i landskabskaraketerområdet er nærmere beskrevet 

under afsnittet 'Landskabets karakter og sårbarhed' - Landbrugs-

landskaber og Sønder Bork Mærskenge.

Inden for nærzonen ligger landskabskarakterområderne Ringkø-

bing Fjordlandskab og Klitlandskabet. Da de to landskabsområder 

er de nærmeste er de relevante retningslinjer beskrevet herunder.

Retningslinjer for Ringkøbing Fjordlandskab er blandt andet:

• For at bevare de særlige udsigter, bør Ringkøbing Fjord-

landskab friholdes for tekniske anlæg og stort eller mar-

kant byggeri. 

• I delområdet Tipperne, Værnengene og Bjålum Klit må 

der kun ske ændringer og tiltag, som medvirker til at beva-

re eller styrke landskabskarakteren.

Retningslinjer for klitlandskabet er blandt andet:

• For at bevare de særlige udsigter over klitterne, fjordene 

og havet, bør Klitlandskabet friholdes for tekniske anlæg 

og stort eller markant byggeri.

Som beskrevet tidligere er landskaberne, i gældende kommune- Foto 5.17 - Udsigt over Blåbjerg Plantage - Klit/kystlandskab

Foto 5.16 - Klitlandskabet langs de brede strande -Klit/kystlandskab

Foto 5.15 - Nymindestrømmen - Klit/kystlandskab
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Foto 5.18 - Nebel Mærsk, nordlige del - Kystlandskab

plan 2017 og forslag til Kommuneplan 2021 for Varde Kommu-

ne, inddelt i fire landskabstyper, der har hver sine retningslinjer. 

Retningslinjerne for landskabstyperne er stort set enslydende i 

gældende og forslag til kommuneplan.

Kommuneplanens retningslinjerne for landskabstyperne: 

Generelt

• Anvendelse af reflekterende materialer i det åbne land skal 

søges begrænset og om nødvendigt afskærmes.

• Etablering af solpaneler og lignende energiproducerende 

anlæg skal ske under hensyntagen til

Åbne landbrugslandskaber

• Store tekniske anlæg, herunder store husdyrbrug med 

mere end 500 dyreenheder, skal tilpasses landskabets ka-

rakter.

Dallandskaber 

• Større sammenhængende dallandskaber skal beskyttes, 

bevares og styrkes som sammenhængende halvkultur-

landskaber og friholdes for ny bebyggelse og anlæg. Der 

kan dog tillades mindre anlæg med rekreative formål.

• Til- og ombygninger ved eksisterende ejendomme skal til-

passes landskabets karakter, særligt med hensyn til be-

plantning, placering, udformning og materialevalg.

Overgangslandskaber 

• Nye bygninger og anlæg, der visuelt vil opleves fra dal- el-

ler kystlandskaber, skal tilpasses landskabets karakter, sær-

ligt med hensyn til beplantning, placering, udformning og 

materialevalg.

Kystlandskaber

• Kystlandskaberne skal beskyttes, bevares og styrkes som Foto 5.20 - Brede afgræssede strandenge ved Værnengene. Vindmøllerne ved Holmen ses på den anden side af fjorden- Fjordlandskab

Foto 5.19 - Udsigt mod sydvest langs kysten ved Bork Havn - Fjordlandskab
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Foto 5.23 - Sønder Bork Mærskenge, sydlige del - Landbrugslandskab

Foto 5.22 - Sønder Bork Mærskenge, nordlige del - Landbrugslandskab

åbne, dynamiske naturlandskaber.

• Kystlandskaber skal som udgangspunkt friholdes for be-

byggelse og anlæg med undtagelse af bebyggelse, der er-

hvervsmæssigt er nødvendig for driften af en landbrugs- 

eller skovejendom.

• Nødvendige bygninger og anlæg skal tilpasses landska-

bets karakter, særligt med hensyn til beplantning, place-

ring, udformning og materialevalg.

• Offentlighedens adgang til kysten skal opretholdes og sø-

ges forbedret.

Definition af karakter og sårbarhed

Karakter

Landskabets karakter er et resultat af mængden af og samspil-

let mellem landskabselementerne, som er beskrevet i de forud-

gående afsnit. Det drejer sig om terræn, bevoksning, bebyggel-

se, tekniske og rekreative anlæg og kulturhistoriske elementer. 

Skala

Landskabets skala er en afgørende faktor for en harmonisk ind-

pasning af vindmøller. Ofte gælder det, at jo større skalaforhold 

landskabet har des bedre kan vindmøller indpasses. Dog skal der 

også tages hensyn til landskabets øvrige karakter og særkende. 

Sårbarhed

Landskabets sårbarhed afhænger af landskabets karakter og ska-

la, herunder mængden af synlige historiske, geologiske og natur-

mæssigt værdifulde elementer. Sårbarheden afhænger af i hvil-

ken grad landskabskarakteren og de visuelle oplevelsesmulig-

heder påvirkes ved ændringer i landskabets fysiske og funkti-

onelle forhold. 

I det følgende er landskabets sårbarhed vurderet i forhold til den 

påvirkning der vil være af landskabet ved, at der tilføres høje tek-

niske elementer som vindmøller og master, altså om landskabet 

Foto 5.21 - Landbrugslandskabet syd for Nørre Nebel - Landbrugslandskab
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Foto 5.24 - Udsigt fra Lønnestak mod projektområde og vindmøller ved Holmen - Landbrugslandskab

Foto 5.25 - Sønder Bork Mærskenge med en af de mange kanaler der karakteriserer området - Landbrugslandskab

Foto 5.26 - Dallandskabet omkring Lydum Å - Dallandskab

er sårbart over for høje tekniske elementer. Landskabstyperne får 

en overordnet sårbarhedsgrad; Lav, mellem eller høj.

Landskabernes karakter og sårbarhed

I det følgende er de væsentligste karaktertræk i de forskellige 

landskabstyper fra kommuneplanerne beskrevet. Desuden er det 

vurderet, hvilke landskaber eller landskabselementer der kan væ-

re sårbare over for høje tekniske elementer som vindmøller. For 

Ringkøbing-Skjern Kommune er landskabernes sårbarhed over 

for tekniske anlæg samt samlede vurderinger og målsætninger 

for landskabets karakter yderligere beskrevet som de er vurde-

ret i landskabsanalysen.

Klit/kystlandskaber

Langs Holmsland Klit opleves det karakteristiske sammenhæn-

gende klitlandskab med klitterne, klitheden og den brede sand-

strand. Syd for Holmsland Klit fortsætter de brede strande og de 

afgrænsende grønklædte klitrækker. Men her strækker kystland-

skabet sig længere ind i landet mod øst som ved Nebel Mærsk 

syd for projektområdet, se kort 5.1-B og 5.8. Nebel Mærsk er ik-

ke let tilgængeligt og de overordnede veje ligger i udkanten syd 

og øst for området. Ved færdsel i selve området opleves kom-

binationen af det naturskønne udyrkede landskab, engområder 

til høslet og det opdyrkede ensrettede landbrugslandskab, se 

foto 5.18. Omkring Nymindestrømmen, se kort 5.1-B; er landska-

bet fladt mellem klitrækkerne med strandenge omkring strøm-

men inden de bakkede klitrækker igen rejser sig mod øst. Læn-

gere mod syd består kystlandskabet primært af store plantager 

og hede. Se foto 5.15-5.17. Der er generelt ikke mange beboelser 

i kystlandskabet, men til gengæld er der en del områder med 

fritidshuse. Fra højtliggende punkter langs kysten er der ofte ud-

sigt til de mange vindmøller, der specielt står i Ringkøbing-Skjern 

Kommune, men på grund af afstanden opleves de sjældent mar-

kant eller dominerende. 

I landskabsanalysen har hele klitlandskabet har fået målsætnin-

gen beskyt. Landskabet fremstår særligt karakteristisk og rum-

mer særlige landskabelige oplevelsesværdier. Målsætningen be-

tyder, at der kun bør ske ændringer i området, der medvirker til 

at beskytte eller styrke de bærende karaktertræk. Dette gælder 
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I landskabsanalysen har den sydlige del af fjorden fået målsæt-

ningen beskyt. Landskabet rummer særlige oplevelsesværdier 

og er i god tilstand. Målsætningen betyder, at ændringer/tiltag 

i området kun bør ske, når det medvirker til at bevare eller styr-

ke karakteren eller de udpegede særlige oplevelsesmuligheder. 

Tipperne skal beskyttes som en tydelig geologisk og kulturhisto-

risk struktur i Fjordlandskabet. Målsætningen betyder ligeledes, 

at der bør tilføres mindst mulig visuel påvirkning både i og uden 

for dette område. Dette omfatter både dette landskabsområde 

og de omgivende landskabsområder. Landskabsområdet vurde-

res sårbart over for nye tekniske anlæg både i og uden for land-

skabsområdet og ligeledes i både stor til lille skala. Landskabsom-

rådet er visuelt påvirket af tekniske anlæg i de omgivende land-

skabsområder, hvor især vindmøller er en del af landskabsbille-

det. Nye anlæg, både i fjordlandskabet og de omkringliggende 

landskabsområder, kan medføre en betydelig kumulativ effekt. 

Sårbarhed 

Skalaforholdene i landskabet er oftest store med vidtstrakt ud-

sigt over eller langs fjorden. Landskabet er i nogen grad påvir-

ket af eksisterende vindmøller fra den vestlige del, mens på-

virkningen fra den østlige del i høj eller nogen grad er påvirket 

af vindmøller. Landskabets sårbarhed set i forhold til den visu-

elle påvirkning fra vindmøller er påvirkningen af naturoplevel-

serne og de langstrakte delvist uforstyrrede udsigter over fjor-

den og langs kysterne. Landskabet har dermed en mellem til 

høj sårbarhed.

Landbrugslandskaber

På bakkeøerne er terrænet ofte storbakket eller blødt bølget til 

jævnt. Landskabet langs Ringkøbing Fjord er dog nærmest fladt 

hvilket det, især er omkring projektområdet.

Landskabet består af dyrkede marker, ofte inddelt i store mark-

parceller som på foto 5.21 . De levende hegn, der primært er plan-

tet i nord-sydgående retning er strukturgivende og medfører en 

ruminddeling i større og mindre landskabsrum. Det er her bo-

sætningen primært er foregået og her finder man byer, landsby-

er samt spredte gårde og husmandssteder langs vejene. Over-

ordnet set er landbrugslandskabet åbent, men de levende hegn 

og plantagerne og andre bevoksninger skærmer ofte for lang-

strakte udsigter. På grund af det flade terræn er høje elementer 

ofte synlig over bevoksningen som på foto 5.24. 

I landskabsanalysen har den del af landbrugslandskabet der lig-

ger inden for Lønborg Landbrugsflade fået målsætningen vedli-

gehold da landskabet er vurderet karakteristisk uden særlige op-

levelsesværdier. Målsætningen betyder, at der kan ske ændrin-

ger og udvikling i området, men ændringer bør ske med hen-

syn til landskabets bærende karaktertræk og skala. Dette bety-

der eksempelvis, at hegn bør opretholdes i de parallelle struktu-

rer. Landskabsområdet vurderes generelt sårbart over for stør-

re tekniske anlæg, da de sammen med anlæg både i og uden 

for landskabsområdet kan medføre en betydelig merpåvirkning 

af landskabet. Større tekniske anlæg vil også virke dominerende 

i de enkelte landskabsrum.

Sårbarhed 

Generelt har landbrugslandskabet på denne del af bakkeø-

en en mellemstor til stor skala. Det er overordnet set et robust 

landskab, der er præget af landbrug. Inden for landbrugsland-

skaberne er der ikke nogle geologiske interesser eller sårbare 

landskabselementer eller landskabelige interesser, der kan blive 

påvirket af høje vindmøller. Landbrugslandskaberne vurderes 

generelt ikke sårbare over for ændringer og udviklingstiltag, 

når det sker med hensyntagen til de bærende karaktertræk og 

middelstore skala. Dermed er det overordnet set et landskab 

med en lille sårbarhed.

Sønder Bork Mærskenge

Som en del af landbrugslandskaberne ligger Sønder Bork Mær-

skenge, hvori projektområdet er placeret. Marskområdet er fladt 

og åbent. Her er kun få levende hegn og øvrig sparsom bevoks-

ning. Området er opdelt af mange lige kanaler og flere diger mel-

lem de dyrkede marker og der dannes en tydelig struktur i land-

skabet, der opleves ved færdsel i selve området, se foto 5.23. 

Området gennemskæres fra øst til vest af Mærskvej, der er en 

mindre asfalteret vej hvortil der ligger få større og mindre gårde. 

Øvrige veje i området er grus -og markveje. Specielt den sydli-

ge del af marskområdet er præget af de 19 eksisterende vind-

møller samt de mindre højspændingsmaster. Desuden adskiller 

marskområdet sig fra det øvrige landbrugslandskab ved at væ-

særligt de geologiske fortællinger om et åbent klitlandskab, der 

har dannet fjordene, som tidligere var åben havbugt. Målsætnin-

gen betyder også, at der bør lægges vægt på, at landskabet i 

mindst muligt omfang tilføres visuel forstyrrelse både i og uden 

for området. Landskabsområdet er sårbart over for nye tekniske 

anlæg. Nye anlæg i dette landskabsområde eller i kortere afstand 

i det omgivende landskabsområde kan ændre den enkle karak-

ter og oplevelsesværdien.

Sårbarhed 

Skalaforholdene i landskabet er store. Landskabskarakteren er 

sårbar over for ændringer og tiltag, der kan påvirke landska-

bets bærende karaktertræk. Landskabet ved Holmsland Klit er 

i dag i mindre grad påvirket af tekniske anlæg fra de omgiven-

de landskaber mod øst på grund af den store afstand. Land-

skabet syd for Holmsland Klit er sjældent påvirket af tekniske 

anlæg. Landskabets sårbarhed set i forhold til den visuelle på-

virkning fra vindmøller er primært påvirkningen af de karakter-

givende klit- og hedelandskaber, der ofte har en høj naturmæs-

sig og rekreativ værdi. Sårbarheden er størst, hvor landskabet 

ikke i forvejen er påvirket af tekniske elementer. Den samlede 

sårbarhed er mellem til høj.

Fjordlandskabet

Det bærende karaktertræk er et åbent fjordlandskab med til-

stødende flade til svagt hævede arealer med afgræssede en-

ge. Lavbundsområderne er i høj grad friholdt for bevoksning. 

Langs kysten er der smaller striber af sandstrand, der støder op 

til engene. Områder med sommerhuse og fritidsboliger ligger 

spredt langs den østlige kystlinje. Disse områder er ofte afskær-

met af lægivende bevoksning, Sydligst i fjorden ligger Tipperne 

og Værnengene, se foto 5.20. En stor del består af afgræssede 

enge og der er stort set ingen bevoksning, hvilket medfører, at 

der ofte er vidtstrakt udsigt. Fra den østlige del af fjordlandska-

bet opleves de eksisterende vindmøller ved Holmen og Lønborg 

Hede samt de mindre vindmøller ved projektområdet over be-

voksningen. Fra den vestlige del af fjordlandskabet langs Holms-

land Klit opleves de eksisterende vindmøller i horisonten på den 

anden side af fjorden.
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re mindre beboet. 

I landskabsanalysen er Sønder Bork Mærskenge en del af Løn-

borg Landbrugsflade. Området adskiller sig dog både kulturelt 

og geologisk sig fra det øvrige landbrugslandskab. Sønder Bork 

Mærskenge fået målsætningen beskyt. Området er vurderet at 

have en særlig oplevelsesværdi, da området formidler en særlig 

geologisk fortælling som marsklandskab. Kanalerne og digerne 

formidler den senere kulturbetingede udnyttelse af landskabet. 

Der skal værnes om marskkarakteren. Området er dog vurderet 

i dårlig tilstand, da den oprindelige lavbundskarakter med marsk 

er sløret af dræning, opdyrkning og tekniske anlæg. Området har 

derfor også fået målsætningen forbedr. Målsætningen betyder, at 

ændringer i området kun bør ske, hvis de medvirker til at styrke 

landskabets særligt oplevelsesrige elementer og medvirker til at 

Tabel 5.1 Hvad viser visualiseringerne

Kategori Visualiseringsnummer - Visualiseringerne fremgår af Appendiks II

Bebyggelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13 og 20

Tekniske anlæg

Nærmeste veje 3, 4, 5, 10 og 14

Højspændingsanlæg 11 og 12

Samspil med eksisterende 
vindmøller

6, 13, 14, 22, 26 og27 

Kulturhistoriske elementer

Værdifulde kulturmiljøer 10, 11 og 12

Kirker 3, 17, 18, 19, 20 og 27

Rekreativt 1, 9, 15, 16, 27, 26 og 28

Landskabsudpegninger

Bevaringsværdige landskaber 1, 2, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31

Større uforstyrrede landskaber 6, 13, 26 og 28

Geologiske interesser 15, 16, 26, 27, 28 og 29

Landskabstyper

Klit/kystlandskab 15, 26 og 28

Fjordlandskab 1, 2, 15, 27, 29 og 30

Landbrugslandskaber 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 18, 21 og 24 

Overgangslandskaber 23 og 25

Dallandskaber 6 og 13
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Overordnede udseende

Vindmøllernes overodnede udseende vil svare til nutidens design som man kender det fra alminde-

lige store vindmøller i dag.  Med overordnede udseende menes design af tårn, møllehus og vinger.

Variationen i det endelige valg af mølletype kan bestå i totalhøjden samt størrelsen på rotoren 

og navhøjden, men vil variere inden for følgende:

Totalhøjde: Op til 180 m 

Rotordiameter: 136 - 162 m 

Navhøjde: 99 - 112 m

Alle fem vindmøller vil have det samme overordnede design og samme forhold mellem rotor 

og tårn.

Figuren herunder illustrerer møller med størst og mindst mulige rotordiameter samt en realistisk 

variant imellem. Til sammenligning af rotorstørrelser er rotordiameteren fra de tø øvrige møller 

angivet på den midterste mølle. De illustrerede møller har en totalhøjde på 180 m. 

Rotordiameter 136 m Rotordiameter 155 m

Rotordiameter 162 m

TESTVINDMØLLERNES UDSEENDE

Udstyr i forbindelse med test

I forbindelse med test af vindmøllerne er det muligt, at vindmøllerne kan få installeret forskel-

lige komponenter og udstyr.

Det kan være enkelte eller flere af vindmøllerne, der vil blive udstyret med testudstyr, og der-

med ikke nødvendigvis alle fem. De enkelte vindmøllers udseende kan derfor have mindre vi-

suelle afvigelser. 

Det er muligt at udstyr eller komponenter kan observeres fra helt nært hold, men der vil grund-

læggende være tale om fem møller med et overordnet ens udtryk.

På figuren herunder viser de røde markeringer hvor på møllen, der kan forventes at være ud-

styr med varierende udseende. Udstyr og komponenter kan forventes installeret indvendigt 

og udvendigt. 
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Udvendige komponenter

De udvendige komponenter der kan blive installeret på vindmøllerne vil være mindre synlige de-

le. Det kan f.eks dreje sig om anderledes udseende kølere eller andre dele på nacellen eller for-

skelligt udstyr påsat vingerne.

Det er muligt at de enkelte komponenter ikke installeres på alle fem vindmøller. Det er dog min-

dre dele af vindmøllerne og vindmøllernes overordne udtryk vil ikke være forandret

Invendige komponenter

De indvendige komponenter er placeret inde i møllehuset eller tårnet. Det kan både være stør-

re dele som generator eller mindre delkomponenter der skal testes.

De indvendige komponenter er ikke synlige udefra og vil ikke have betydning for vindmøller-

nes udseende. 
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Tabel 5.2  Påvirkningsgrader til vurdering af visuel påvirkning

Ingen påvirkning Ingen påvirkning i forhold til status quo

Ubetydelig påvirkning

Visuel påvirkning af ubetydelig intensitet af landskaber med mellem til høj sårbarhed, eller af 
underordnet intensitet af landskaber med lav sårbarhed. 

Landskabsoplevelsen påvrikes ikke.

Vindmøllerne opleves sjældent i samspil med landskabselementet og samspillet betyder intet for 
oplevelsen af landskabselementet.

Mindre påvirkning

Visuel påvirkning af underordnet intensitet af landskaber med mellem til høj sårbarhed, eller af 
moderat intensitet af landskaber med lav sårbarhed. 

Vindmøllerne er synlige, men forandrer ikke landskabsoplevelsen. 

Vindmøllerne opleves ofte i samspil med landskabselementet og samspillet betyder intet for 
oplevelsen af landskabselementet.

Moderat påvirkning 

Visuel påvirkning af moderat intensitet af landskaber med mellem til høj sårbarhed, eller af markant 
intensitet af landskaber med lav sårbarhed. 

Landskabsoplevelsen forandres fra dele af landskabet. 

Vindmøllerne opleves i samspil med landskabselementet og påvirker oplevelsen af dem i mindre 
grad.

Væsentlig påvirkning

Visuel påvirkning af markant intensitet af landskaber med høj sårbarhed, eller af dominerende 
intensitet af landskaber med mellem til lav sårbarhed.

Der er ofte en markant forandring af landskabsoplevelsen. 

Vindmøllerne opleves ofte i samspil med landskabselementet og påvirker oplevelsen af dem i høj 
grad.

forbedre landskabskarakterens tilstand. Særlig opmærksomhed 

bør være på at styrke marskkarakteren. Sønder Bork Mærskenge 

vurderes sårbar over for ændringer som bebyggelse og yderli-

gere bevoksning, der yderligere bryder den flade marskkarakter, 

Det er væsentligt, at tekniske anlæg ikke placeres i Sønder Bork 

Mærskenge, da det kan medføre en betydelig merpåvirkning.

Sårbarhed 

Det meget åbne og flade landskab har en stor skala. De over-

ordnede strukturer der dannes af kanaler og diger opleves i 

landskabets flade. Strukturerne der dannes opleves derfor ved 

færdsel i selve landskabsrummet men ikke i hele landskabsom-

rådet som helhed, se foto 5.22, 5.23 og 5.25. Den overordnede 

oplevelse af landskabsrummet som helhed er stort og åbent. 

Området er visuelt påvirket af de 19 vindmøller. Vindmøllernes 

størrelse og dermed høje omdrejningshastighed samt opstil-

lingsmønsteret medfører bevægelse og uro i marskområdet. 

De kulturbetingede og geologiske karaktertræk der kan for-

styrres og sløres medfører, at landskabets sårbarhed over for 

vindmøller er mellem til høj.

Dallandskaber

Det nærmeste dallandskab i Varde Kommune ligger omkring Ly-

dum å og vandløb mellem Kvon og Lunde, se kort 5.8. Å og vand-

løb løber ofte i en mindre lavning gennem landbrugslandskabet. 

I de fleste tilfælde er der en bræmme med udyrket areal omkring 

å og vandløb, der enten afgræsses eller består af lav vegetation 

som urter, buske og mindre træer, se foto 5.26.

Sårbarhed 

Landskabet i dallandskaberne har ofte en lille til mellemstor 

skala. De særlige visuelle oplevelsesmuligheder i landskaber-

ne er knyttet til oplevelsen af det samlede dallandskab, særligt 

på langs og på tværs af landskaberne. Landskaberne er derfor 

sårbar over for anlæg der kan bryde de visuelle sammenhæn-

ge i landskabet og ændre denne oplevelse. Landskaberne har 

derfor en mellem til høj sårbarhed.

Overgangslandskaber

Landskabskarakteren i disse områder adskiller sig ikke i høj grad 
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fra karakteren i landbrugslandskaberne.

Sårbarhed 

Skalaforholdet i overgangslandskaberne er typisk stort til mel-

lemstort. Landskabstypen definerer overgangen mellem de ro-

buste landbrugslandskaber og de mere sårbare kyst og dal-

landskaber. Der kan derfor være udsigter eller lignende der er 

mere sårbare over for visuel påvirkning. Som udgangspunkt er 

overgangslandskaberne ikke sårbare over for visuel påvirkning. 

Landskaberne har dermed en lav til mellem sårbarhed.

5.3 Fremtidige forhold

Tabel 5.3 Intensiteten af den visuelle påvirkning

Ubetydelig/ingen
Vindmøllerne er ikke synlige, eller 
enkelte vingespidser ses bag terræn eller 
bevoksning

Underordnet

Kun en enkelt eller få vindmøller er synlige, 
eller flere vindmøller er synlige, men på en 
så stor afstand, at de underordner sig de 
øvrige landskabselementer og indgår som 
en del af baggrundsbilledet

Moderat
Vindmøllerne er skalamæssigt ligeværdige 
med de øvige landskabselementer og / eller 
delvist afskærmede

Markant

Vindmøllerne er fuldt, eller næsten 
fuldt synlige, overgår i skala de øvrige 
landskabselementer, og/eller har en stor 
horisontal udbredelse

Dominerende
Vindmøllerne er altoverskyggende 
elementer i oplevelsen af landskabet eller 
landskabselementer

Vindmølleanlæggets design

Vindmølleanlæggets design er nærmere beskrevet under kapitel 

3 - Beskrivelse af anlægget. Herunder beskrives kort de væsentlig-

ste informationer i forhold til vindmøllernes visuelle fremtræden.

Vindmøllernes udseende

Vindmøllernes design svarer til øvrige moderne vindmøller med 

en 3-vinget rotor på et rørtårn. 

Da projektet omhandler testvindmøller er vindmøllernes design 

ikke fastlagt, men de fem testmøller vil overordnet set være ens 

af udseende. Der testes for vindmøller med en maksimal total-

højde på op til 180 meter.

Rotorens hastighed vil være cirka 5-14 omdrejninger per minut 

afhængig af vindstyrken. 

Se i øvrigt de følgende sider for nærmere beskrivelser af vind-

møllernes udseende. 

Farve og lyssætning

Vindmøllerne vil have en lys grå farve, der reducerer synlighe-

den mod himlen. Vingerne har en overflade med glanstal mak-

simalt 30 for at reducere risikoen for reflekser. På møllehuset vil 

fabrikantens logo være påført. 

På toppen af møllehuset opsættes lysafmærkning. Lysmarkerin-

gen er mellem intensiv hvidt blinkende lys med en intensitet på 

20.000 candela i dagtimerne. I nattimerne vil belysningen være 

rødt blinkende med en intensitet på 2.000 candela.

Målemaster markeres med lavintensivt fast rødt lys med inten-

sitet på 32 candela.

Opstillingsmønster

Vindmøllerne opstilles på en ret linje. Afstanden mellem møller-

ne er ca. 435 meter mellem de østligste og ca. 450 meter mel-

lem de vestligste.

Målemaster

Projektet indeholder to målemaster, der vil blive opstillet syd for 

vindmøllerne. Masterne kan blive op til 130 meter.

Visualiseringer

For at vurdere den visuelle påvirkning fra de planlagte vindmøl-

ler og målemaster, er de visualiseret fra det omgivende landskab. 

Visualiseringerne er udarbejdet på fotos af de eksisterende for-

hold. De anvendte fotos er optaget fra flere forskellige fotopunk-

ter i nær- og mellemzonen og fjernzonen. Visualiseringerne kan 

ses i appendiks II. 

Udvælgelse af punkter hvorfra der er visualiseret er valgt på bag-

grund af besigtigelse af landskabet og efterfølgende beskrivel-

ser og analyser af landskabelige elementer og landskabets ka-

raktertræk og sårbarhed, der er beskrevet i afsnit 5.2 - Eksiste-

rende forhold. Tabel 5.1 angiver hvor visualiseringerne viser den 

visuelle påvirkning på de forskellige landskabselementer der er 

beskrevet under eksisterende forhold samt den visuelle påvirk-

ning af landskabstyperne.

Visualiseringerne viser fem vindmøller med en rotor på 160 me-

ter og et tårn på 100 meter. Da vindmøllernes endelige dimen-

sioner endnu ikke er fastlagt er der udarbejdet yderligere visua-

liseringer hvpr den visualiserede mølle kan sammenlignes med 

en mølle med mindst mulig rotordiamter. Visualiseringerne kan 

ses bagerst i appendiks II.

5.4 Vurdering af landskabspåvirkningen

Indledning

Den visuelle påvirkning er vurderet på baggrund af flere faktorer. 

Ud fra de forskellige faktorer er den samlede vurdering af den vi-

suelle påvirkning foretaget og inddelt i følgende påvirkningsgra-

der: Uden påvirkning, Ubetydelig påvirkning, Mindre påvirkning, 

Moderat påvirkning og Væsentlig påvirkning. Se definitioner af på-

virkningsgrader i tabel 5.2. 
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Herunder beskrives de faktorer der er brugt til at definere de en-

delige påvirkningsgrader til vurdering af den visuelle påvirkning af 

f.eks. en bebyggelse, en landskabstype eller et landskabselement:

• Intensiteten af den visuelle påvirkning

• Landskabsanalysen

• Sårbarhed over for høje tekniske elementer

• Oplevelsesværdi

Intensitet

Intensiteten af den visuelle påvirkning er beskrevet ud fra anlæg-

gets synlighed samt skalamæssige indpasning i landskabet og 

fremgår af tabel 5.3.

Intensiteten er vurderet på baggrund af visualiseringerne, der er 

valgt, så de bedst muligt viser forholdene fra de forskellige land-

skabsområder samt påvirkningen af landskabselementer. Bestem-

melse af intensiteten ud fra enkelte visualiseringer er meget kon-

kret, men da punkterne er udvalgt for at vise den generelle påvirk-

ning af et landskab eller landskabselement kan de sammen med 

de andre faktorer være en hjælp til vurderingerne.

Sårbarhed

Vurdering foretages på baggrund af beskrivelserne af eksisteren-

de forhold i det forrige afsnit der er foretaget på baggrund af kort-

studier, besigtigelse af landskabet samt ved brug af landskabsana-

lysen. Sårbarhedsbegrebet er forklaret under afsnittet Definition 

af karakter og sårbarhed.

Oplevelsesværdi

Oplevelsesværdi er betegnelsen for den værdi landskabet eller land-

skabselementer kan tilføre mennesker. Værdien afhænger naturlig-

vis af det enkelte individ, men udsigter over et smukt eller spænde-

ne landskab, oplevelsen af et bestemt markant landskabselement 

eller områder med rekreativ værdi eller naturoplevelser er landska-

ber eller elementer der i denne vurdering tæller som værdifulde. 

Vurdering

Vurderingen af den visuelle påvirkning, som vindmølleprojektet 

vil medføre, i forbindelse med oplevelsen af landskabet, er på de 

følgende sider gennemgået i tabelform inddelt i emner. Af tabel-

len fremgår påvirkningsgraden, der fremgår af tabel 5.2, af de for-

skellige emner. Til hvert enkelt emne kan desuden være knyttet 

en bemærkning for at uddybe vurderingen. Denne metode er 

brugt for overskuelighedens skyld.

Vurderingen af den visuelle påvirkning af de forskellige emner er 

opdelt i nærzone, mellemzone og fjernzone. For relevante emner 

er påvirkningen udelukkende vurderet i forhold til nærzonen, det 

kan f.eks. være i forhold til bebyggelser og kirker. 

Vurderingerne af den visuelle påvirkning af de forskellige emner 

er vist i følgende tabeller:

Tabel 5.4  Bebyggelser 

Tabel 5.5  Tekniske anlæg 

Tabel 5.6  Kulturhistoriske elementer 

Tabel 5.7  Friluftsliv og rekreative værdier 

Tabel 5.8  Landskab 

Tabel 5.9 Vurdering af vindmølleanlæggets design
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Tabel 5.4 Vurdering af den visuelle påvirkning på bebyggelser inden for nærzonen
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NÆRZONE

Helårsboliger

Nørre Bork
Der er beplantning omkring de fleste haver og ingen veje med udsigt mod syd. Visualisering 4 viser udsigten fra udkanten af 
bebyggelsen. Kun få steder vil man have den oplevelse.

Obling Fra vejen er der åbent med udsigt til projektområdet. Se visualisering 3.

Sønder Bork
Delvist udsigt fra den sydlige del af bebyggelsen, men nærhed til projektområdet medfører at vindmøllerne oftere vil være synlige. 
Se visualisering 5 og 19.

Lydum
Fra bebyggelsen er der sjældent udsigt over landskabet i vestlig retning. Hvor der er udsyn kan vindmøllerne være synlige, men vil 
ikke påvirke den samlede oplevelse af landskabet. Se visualisering 13.

Nørre Nebel Projektet kan delvist være synligt fra nordlige del af byen. Der er dog ikke åbent med udsigt over landskabet. Se visualisering 7.

Hovstrup  Vindmøller ikke synlige eller kun meget lidt synlige fra bebyggelsen.

Lønnestak Lukket omkring boliger, men fra veje er der åbent. Se visualisering 14 og 20.

Nymindegab Lukket af bevoksning omkring boliger og plantage øst for byen. 

Sommerhuse/fritidsboliger

Falen/Bork Havn
Vindmøllerne er synlige fra dele af havnearealet og kan være det fra sommerhusområdet. Forstyrrer ikke oplevelsen af havn og 
sommerhusområde. Se visualisering 1 og 2.

Houstrup Se visualisering 9.

Lønne Feriepark
Projektet kan være synligt fra ferieboliger og arealerne omkring dem, men de er ikke placeret i forhold til en særlig udsigt. Se 
visualisering 14.

Nymindegab
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Tabel 5.5 Vurdering af den visuelle påvirkning og samspil med større tekniske anlæg
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NÆR- OG MELLEMZONE

Nærmeste veje Vindmøller og målemaster opleves ofte markante fra nærmeste veje, men der er ingen visuelle gener i forhold til trafiksikkerhed. 

Højspændingsanlæg
Projektet vil blive oplevet i landskabet med højspændingsledningerne i Sønder Bork Mærskenge. I modsætning til de eksisterende 
vindmøller vil rotoren være hævet over ledninger og vil mindske samspillet. Landskabet vil fortsat være præget af de tekniske 
anlæg. Se visualisering 11 og 12.

Samspil med eksisterende vindmøller

Vindmøller inden for 28 x totalhøjden
Vindmøllerne opleves i samspil med eksisterende vindmøller, med gittermast øst for projektområdet, men samspillet er 
ubetænkeligt. Se visualisering 6, 10 og 23

Vindmøller ved Holmen 
Vindmøllerne opleves i samspil med vindmøllerne ved Holmen fra højtliggende områder samt flade åbne områder syd for 
projektområdet samt fra det flade åbne landskab lige nord for vindmøllerne ved Holmen. Oplevelsen af vindmøller øges, men 
samspillet er ikke uheldigt. Se visualisering 14, 26 og 27.

Vindmøller Lønborg Hede
Få steder opleves vindmøllerne sammen og øger oplevelsen af vindmøller i landskabet, men det har ingen visuel betydning for 
oplevelsen af landskabet. Se visualisering 31
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Tabel 5.6 Vurdering af den visuelle påvirkning af kulturhistoriske elementer inden for nærzonen
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NÆRZONE

Kulturhstorisk bevaringsværdi (nr. 1-4 på 
kort 5.3)

Værdifulde kulturmiljøer

Marsklandskab (nr. 6 på kort 5.3)

Vurderes til moderat negativ påvirkning fordi placering af vindmøller er i strid med retningslinjerne for værdifulde kulturmiljøer, men 
det er vurderet, at der ikke vil være en væsentlig forringelse af oplevelsen og forståelse, se herunder. 
Områdets struktur, der på grund af dræningen af marsklandet er inddelt af kanaler og diger vil fortsat fremtræde tydeligt ved 
færdsel rundt i området. Vindmøller og målemaster, der fylder meget vertikalt, forhindrer ikke oplevelsen af områdets værdifulde 
kulturbetingede fortælling der primært opleves ved færdsel i selve marsklandskabet og derfor vil fremtræde tydeligt mellem og 
under og i landskabet omkring vindmøllerne. Det vurderes, at strukturen og fortællingen i landskabet derfor ikke brydes af de store 
tekniske elementer, da landskabets opbygning bibeholdes og forståelsen af kulturmiljøet fortsat kan opleves. Kanaler og spor efter 
kanaler berøres ikke. De store vindmøller vil opleves markante fra alle steder i det flade åbne marsklandskab, da de er betydeligt 
større end de eksisterende, men de vil dog fremstå mere enkelt og entydigt i landskabet end de eksisterende vindmøller i flere 
rækker. Det vurderes, at de 19 mindre vindmøller kan udskiftes med de fem store vindmøller samt målemaster uden at forringe 
oplevelsen og forståelsen af de bærende kulturhistoriske elementer i området i væsentlig grad. Se visualisering 10, 11 og 12. 

Øvrige områder (nr. 5 og 7-10 på kort 5.3)
Vindmøller og målemaster opleves fra Tipperne, men det påvirker ikke oplevelsen af stedet som kulturmiljø. Det samme gælder for 
de øvrige områder. Se visualisering 16.

Kirker

Nørre Bork Kirke
Kirken opleves ikke som et markant kulturelement i landskabet. Afstanden mellem kirke og projektet er 4,5 og de to elementer 
vil tydeligt opleves placeret adskilt i landskabet. Der vil være et begrænset samspil fra et mindre område nord for kirken. Ingen 
væsentlig påvirkning af oplevelsen af udsigten fra kirken. Se visualisering 17 og 27.

Sønder Bork Kirke

Kirken opleves ikke som et markant kulturelement i landskabet, men er dog punktvis synlig fra det omkringliggende nærområde.
Fra de omkringliggende veje er der fundet få korte strækninger, se kort 5. 4, hvor kirken vil blive oplevet i samspil med vindmøllerne 
og målemasterne. Vindmøllerne er dominerende i forhold til kirken på en meget kort strækning af Tarmvej og fra korte strækninger 
på Oblingvej opleves kirke og projekt sammen i landskabet. På baggrund af en vurdering af, at kirken generelt ikke opleves som 
et markant element i landskabet og de meget få samspil mellem kirke og projekt er det vurderet, at projektet har en mindre 
påvirkning på oplevelsen af kirken som kulturelement i landskabet. Ingen væsentlig påvirkning af oplevelsen af udsigten fra kirken. 
Se visualisering 3. 18 og 19.

Nørre Nebel Kirke Kirken er ikke synlig fra den del af landskabet, hvorfra den vil kunne opleves i samspil med projektet.

Lønne Kirke
Kirken opleves ikke som et markant kulturelement i landskabet og er ikke synlig fra delen af landskabet, hvor den vil kunne opleves 
i samspil med projektet. Vindmøllerne er delvist synlige fra dele af kirkegården, men det påvirker ikke oplevelsen af udsynet fra 
kirkegården. Se visualisering 20.

Lydum Kirke Kirken er ikke synlig fra den del af landskabet, hvorfra den vil kunne opleves i samspil med projektet.
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Tabel 5.7 Vurdering af den visuelle påvirkning af friluftsliv og rekreative værdier

Kategori

In
g

en
 p

åv
ir

kn
in

g

U
b

et
yd

el
ig

 
P

åv
ir

kn
in

g

M
in

d
re

 p
åv

ir
kn

in
g

M
o

d
er

at
 

p
åv

ir
kn

in
g

V
æ

se
n

tl
ig

 
p

åv
ir

kn
in

g Bemærkninger

NÆRZONE

Naturpark Vesterhavet

Projektet og specielt vindmøllerne kan være synlige fra klitterne langs Vesterhavet og øst for klitterne samt øvrige højtliggende åbne 
områder. Fra nogle punkter vil landskabsoplevelsen forandres, idet der opleves tekniske anlæg i et landskab der ellers stort set er 
friholdt fra sådanne. Se visualisering 15, 26 og 28.
Vindmøllerne vil ikke kunne høres herfra. Der findes ingen studier der viser, at turister bliver væk på grund af synligheden af 
vindmøller. Landskabet omkring Ringkøbing Fjord er ofte præget af store vindmøller der også er synlige fra Vestkysten, så på 
den måde er der ikke noget fuldstændig forandret i forhold til brugen af landskabet. Vindmøllerne opleves tydeligt uden for 
kystlandskabet.
På en baggrund er det vurderet, at projektet ikke vil  påvirke befolkningens brug af Naturpark Vesterhavet eller tilgange af turisme i 
området. 

Holmsland Klit
Oplevelsen af vindmøller i fjordlandskabet øges. Oplevelsen af fjordlandskabet vil fortsat være værdifuld og særlig og vil ikke 
forandres væsentligt. 

Ringkøbing Fjord

Vindmøller og målemaster kan opleves fra fjordlandskabet, men de opleves tydeligt placeret uden for fjordlandskabet. Se 
visualisering 1, 16 og 27. Turismen omkring fjorden relaterer sig i høj grad til kysten og vandet og her vil der være en mindre visuel 
påvirkning. På den baggrund er det vurderet, at projektet ikke vil påvirke befolkningens brug af Ringkøbing Fjord og fjordlandskab til 
fritidsinteresser eller turismen i området. 

Tipperne og Værnenge

Vindmøller og målemaster opleves i det bagvedliggende landskab, men på grund af placeringen syd for fjorden vil de ofte ikke blive 
oplevet i udsigten over fjordlandskabet. Se visualisering 16. En stor del af besøg i området relaterer sig til fugle- og dyreliv samt for at 
opleve de flade fjordenge. Vindmøllernes synlighed påvirker som sådan ikke muligheden for disse oplevelser. Det er derfor vurderet, 
at projektet ikke vil påvirke den rekreative brug af Tipperne og Værnenge, 

Sommerhuse og overnatninger
Udendørs overnatning i shelters og camping ligger minimum 4 kilometer væk og der vil ikke være problemer med støj. Hverken 
camping eller shelters har udsigter i retning mod vindmøllerne, men de kan være delvist synlige over bevoksningen. 
Det er vurderet, at projektet ikke vil påvirke brugen af sommerhuse og andre overnatningsmuligheder i væsentlig grad.

Cykel- og vandreruter

Vindmøllerne og målemasterne kan være synlige fra dele af ruterne, men det påvirker ikke brugen af dem eller forringer oplevelsen 
i væsentlig grad. Derudover vil det afhængig af vind- og vejrforhold være muligt at høre vindmøllerne fra ruten gennem Sønder 
Bork Mærskenge. Støjen vil ingen steder overstige støjkrav for boliger i det åbne land, se kort 4.2
Det er derfor vurderet, at projektet ikke vil påvirke brugen af cykel- og vandreruter i området.
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Tabel 5.8 (fortsættes) Vurdering af den visuelle påvirkning på landskabet herunder landskabsudpegninger
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NÆRZONE

Klit/kystlandskaber
(Ringkøbing-Skjern og Varde Kommune)

Klit-og kystlandskaberne langs Vesterhavet ligger inden for de bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende 
landskaber. 

En mindre del af klit- og kystlandskaberne ligger inden for nærzonen og Nymindegab Plantage vil ofte begrænse oplevelsen af 
projektet. Projektet vil dog være delvist synligt og vil medføre, at der kan opleves vindmøller i et landskab der ellers er mindre 
påvirket af vindmøller. Projektet opleves tydeligt placeret uden for klit-og kystlandskaberne. se visualisering 15.

På den baggrund er det vurderet, at projektet ikke strider mod kommuneplanernes retningslinjer for større sammenhængende 
landskaber, da områderne er friholdt for vindmøller og de visuelle sammenhænge ikke påvirkes i væsentlig grad.

Endvidere er det vurderet, at projektet ikke strider direkte mod kommuneplanernes retningslinjer for bevaringsværdige 
landskaber. Det vurderes, at karakteren og oplevelsesværdien af kystlandskabet fortsat vil være stor og projektet ikke påvirker 
oplevelsesværdien væsentligt negativt.  

Projektet strider ikke mod retningslinjer for klitlandskaber i kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune, da det tekniske anlæg 
ikke placeres inden for området. 

Projektet strider delvist imod målsætningen landskabsanalysen om at nye anlæg i dette landskabsområde eller i kortere 
afstand i det omgivende landskabsområde kan ændre den enkle karakter og oplevelsesværdien. Projektet berører dog ikke klit/
kystlandskaberne direkte. Projektet påvirker ikke de geologiske fortællinger om klitlandskabet.

Nebel Mærsk
(Varde Kommune)

Nebel Mærsk ligger inden for kystlandskaberne i Varde Kommune og dermed inden for de bevaringsværdige landskaber samt 
større sammenhængende landskaber. 

Beskyttelsen af kystlandskaberne som åbne dynamiske naturomåder der friholdes for bebyggelse og anlæg påvirkes. da projektet 
vil opleves markant til dominerende i området. Udskiftning af de 19 eksisterende vindmøller med fem store vindmøller og to 
målemaster medfører elementer der er langt mere dominerende i landskabet. De store møller på en enkelt række kan dog ses som  
en forenkling af landskabet ligesom det flade landskab med store skalaforhold ikke sløres og derfor fortsat kan opleves. 

Det er vurderet, at projektet ikke strider mod kommuneplanens retningslinjer for større sammenhængende landskaber, da 
områderne er friholdt for vindmøller og de visuelle sammenhænge ikke påvirkes.

Endvidere er det vurderet, at projektet ikke strider mod retningslinjer for de bevaringsværdige landskaber, da projektet ikke placeres 
inden for udpegningen. 

Området er ikke let tilgængeligt og de overordnede veje ligger i udkanten og herfra er mærskområdet ikke let at opfatte, se 
visualisering 14.
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Tabel 5.8 (fortsat) Vurdering af den visuelle påvirkning på landskabet herunder landskabsudpegninger
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NÆRZONE

Fjordkystlandskabet
(Ringkøbing-Skjern Kommune)

Størstedelen af fjordkystlandskabet omkring Ringkøbing Fjord ligger inden for de bevaringsværdige landskaber og inden for de 
større sammenhængende landskaber. 

Projektet vil være synligt fra størstedelen af fjordkystlandskabet og oplevelsen af store vindmøller øges i en del af de vidtstrakte 
udsigter. Samtidig vil de blive oplevet i et landskab, hvor der i dag kun er mindre vindmøller. Vindmøllerne vil ofte overstige de øvrige 
skalaforhold i landskabet. Landskabets særkende og overordnede karaktertræk vil fortsat fremstå tydeligt, men projektet vil ofte 
forandre oplevelsen af landskabet. Forandringen af landskabet og den største visuelle påvirkning vil primært være fra Tipperne. Fra 
den resterende del af fjordkystlandskabet vil projektet ikke være synligt i den primære udsigt over fjorden og den visuelle påvirkning 
er her mindre væsentlig.   

Det er vurderet, at projektet ikke strider mod kommuneplanens retningslinjer for større sammenhængende landskaber, da 
områderne er friholdt for vindmøller og de visuelle sammenhænge ikke påvirkes i væsentlig grad.

Projektet strider delvist mod kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdige landskaber, da projektet påvirker landskabets 
særkende ved at der opleves store vindmøller i landskabet syd for fjorden. Det er dog vigtigt at tilføje, at projektet opleves tydeligt 
uden for landskabsområdet og karakteren i selve landskabsområdet ikke sløres. Se visualisering 1, 2 og 16. 

Projektet strider ikke direkte mod retningslinjer for Ringkøbing Fjordlandskab i Kommuneplan, da det tekniske anlæg ikke placeres 
inden for området.  Dog påvirkes en mindre del af udsigten over fjordkysten hvor vindmøllerne opleves over bevoksningen. 
Generelt er de særlige udsigter over fjorden bevaret. 

Landskabsanalysens målsætningen om at der bør tilføjes mindst mulig visuel påvirkning i og uden for kystlandskabet kan ikke 
overholdes, da projektet vil være synligt og der vil være en visuel øgning af vindmøller i landskabet. 

Landbrugslandskaber
(Ringkøbing-Skjern og Varde Kommune)

En mindre del af Lønborg Landbrugsflade, omkring Ringkøbing Fjord,  ligger inden for de større sammenhængende landskaber. 
Ingen af de øvrige landbrugslandskaber ligger inden for landskabelige udpegninger.

Projektet opleves ofte markant og kan være dominerende i det nære landbrugslandskab. Landskabet har ofte en stor skala og 
karakteren er robust og dermed har landskabet en lav sårbarhed over for påvirkning fra høje tekniske elementer. På baggrund af 
visualiseringerne er det vurderet, at landskabets karaktertræk ikke påvirkes i væsentlig grad. Se visualisering 3, 4, 5, 21 og 24.

Projektet strider ikke direkte mod retningslinjer for Lønborg Landbrugsflade i Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 
omend projektet ikke  direkte kan skjules af bevoksning. 

Landskabsanalysen har en målsætning om at ændringer bør ske med hensyn til landskabets bærende karaktertræk og skala. 
Projektet strider delvist mod landskabsanalysens målsætning om at større tekniske anlæg i og uden for landskabsområdet kan 
medføre en merpåvirkning af landskabet. Projektet vil overstige skalaforholdene i landskabet og vil tilføre landskabet en øget 
påvirkning af vindmøller. De bærende karaktertræk i landskabet vil ikke blive sløret eller forandret. 
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Tabel 5.8 (fortsat) Vurdering af den visuelle påvirkning på landskabet herunder landskabsudpegninger
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NÆRZONE

Landbrugslandskaber - Sdr Bork 
Mærskenge
(Ringkøbing-Skjern Kommune)

Området ligger inden for de bevaringsværdige landskaber. 

Udskiftning af de 19 eksisterende vindmøller med fem store vindmøller og to målemaster medfører elementer der er langt 
mere dominerende i landskabet end de eksisterende og oplevelsen af vindmøllerne og målemasterne vil forandre oplevelsen af 
landskabet. Samtidig resulterer de store møller på en enkelt række i en forenkling af landskabet ligesom det flade åbne landskab 
med store skalaforhold ikke sløres og derfor fortsat kan opleves. På baggrund af besigtigelse i området samt visualiseringerne er 
det vurderet, at projektet vil fremstå mere enkelt i landskabet og på grund af vindmøllernes størrelse er det faktisk muligt at opleve 
landskabet og landskabets karakterskabende strukturer under og mellem vindmøllerne og målemasterne, se visualisering 11 og 12. 
Vindmøllerne vil dog ofte være dominerende og dette vil medføre en stor men ikke uacceptabel visuel påvirkning. På den baggrund 
er det vurderet, at strukturen og karaktertrækkene ved marskengene ikke bliver væsentlig visuelt påvirket og at landskabets 
særkende fortsat kan opleves, se endvidere visualisering 10. 

Det er derfor vurderet, at projektet ikke vil forandre landskabets bærende karaktertræk i væsentlig grad. Det vurderes derfor også at 
projektet kan rummes inden for kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdige landskaber, der angiver at områderne så vidt 
muligt skal friholdes for byggeri og anlæg, der forringer de bevaringsværdige karakterer og oplvelsesværdier.

Ifølge retningslinje for Lønbrog Landbrugsflade, der omhandler Sønder Bork Mærskenge gives der mulighed for testvindmøller. 
På baggrund af ovenstående vurderinger af visuel påvirkning er det vurderet, at projektet ikke strider imod retningslinjer for 
landskabsområdet.

Projektet strider imod målsætningen i landskabsanalysen om at der ikke placeres tekniske anlæg i Sønder Bork Mærskenge. 
Samtidig strider det delvist imod målsætningen om at ændringer kun bør ske hvis de medvirker til at styrke og forbedre 
landskabskarakterens tilstand. Målsætningen om at forbedre ved at styrke marskkarakteren kan for så vidt godt realiseres ved at 
området føres tilbage til oprindeligt marskområde. Det er vurderet, at denne ændring er forenelig med projektet.

Dallandskaber
(Varde Kommune)

Dallandskaberne ligger inden for de bevaringsværdige landskaber. 

Projektet vil være synligt fra store del af dallandskabet hvor vindmøllerne kan fremstå markante. Det vil opleves tydeligt placeret 
uden for dallandskaberne og påvirker ikke landskabernes overordnede karaktertræk. Se visualisering 6. 

Overgangslandskaber
(Varde Kommune)

Overgangslandskaberne ligger inden for de bevaringsværdige landskaber. 

Projektet strider ikke mod retningslinjerne for bevaringsværdige landskaber, der handler om at placering inden for 
overgangslandskaber skal foretages med hensyn til dal- og kystlandskaber.

Karakteren i overgangslandskaberne adskiller sig ikke meget fra karakteren i landbrugslandskaberne, der kan dog være flere 
udsigter over dallandskaberne eller kystlandskaberne. Projektet opleves fra overgangslandskaberne, men på grund af placeringen 
opleves det ikke i direkte udsigter over dal- eller kystlandskaber. 
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Tabel 5.8 (fortsat) Vurdering af den visuelle påvirkning på landskabet herunder landskabsudpegninger
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NÆRZONE

Geologiske interesser
Projektet er synligt fra store dele af fjordkyst- og klitlandskabet. Oplevelsen af det flade kystlandskab kan fortsat opleves og da 
projektet står tydeligt uden for klitlandskabets formationer og kystprofiler er det fortsat muligt at opleve disse. Projektet slører eller 
ødelægger ikke landskabets dannelsesformer. Projektet strider dermed ikke mod kommuneplanernes retningslinjer.

Landskab - Nat De mørke landskaber vil blive påvirket af belysningen på møllerne. Se visualisering N5 og N14.

MELLEM- OG FJERNZONE

Klit/kystlandskaber
(Ringkøbing-Skjern og Varde Kommune)

Klit-og kystlandskaberne langs Vesterhavet ligger inden for de bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende 
landskaber.

Projektet vil påvirke dele af bevaringsværdige landskaber visuelt, men strider ikke mod kommuneplanernes retningslinjer. 

Ligeledes vil projektet påvirke en del af de større sammenhængende landskaber visuelt, men strider ikke mod kommuneplanernes 
retningslinjer

Syd for Nymindegab er klitlandskabet meget lidt påvirket af tekniske elementer. herfra vil projektet vil ofte være synligt fra toppen af 
klitlandskaberne og forandre landskabsoplevelsen som på visualisering 28. Fra den sydlige del af kystlandskabet med plantager og 
omkring Filsø vil projektet være synligt fra højtliggende åbne områder som på visualisering 25 og 26. Vindmøllerne opleves store 
på trods af afstandene. De vil dog blive oplevet på stor afstand og synligheden af projektet i landskabet vil ikke påvirke oplevelsen af 
landskabets overordnede karakter.

Fra Holmsland Klit er udsigten mod øst og fjordkystlandskabet præget af flere vindmølleparker og projektet vil øge oplevelsen af 
vindmøller i landskabet. Vindmøllerne vil dog blive oplevet tydeligt uden for fjordkysten. Se visualisering 29 og 30.

Vindmøllerne vil generelt ikke være synlige fra kysterne langs Vesterhavet, da klitter vil skærme.

Fjordkystlandskabet
(Ringkøbing-Skjern Kommune)

Fjordkystlandskabet omkring Ringkøbing Fjord ligger inden for de bevaringsværdige landskaber. og større sammenhængende 
landskaber. 

Fra den vestlige del der dækker Holmsland Klit og specielt fra Tipperne vil projektet ofte være synligt i det åbne flade landskab. 
Oplevelsen af vindmøller i fjordlandskabet øges. Inden for mellemzonen vil vindmøllerne ofte overstige de øvrige vertikale 
skalaforhold i landskabet. Projektet opleves tydeligt uden for kystlandskabet. Landskabets karakter og særkende vil fortsat 
fremtræde tydeligt, men oplevelsen af landskabet er visuelt påvirket. 

Fra den østlige del af fjordlandskabet er den visuelle påvirkning mindre. Fra åbne områder kan vindmøllerne være synlige som på 
visualisering 27. Hvor vindmøllerne er synlige vil de blive oplevet sammen med vindmøllerne ved Holmen og øge oplevelsen af 
vindmøller inden for det samme område. 
Projektet strider ikke mod retningslinjerne  for bevaringsværdige og større sammenhængende landskaber i kommuneplanen.
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Tabel 5.8 (fortsat) Vurdering af den visuelle påvirkning på landskabet herunder landskabsudpegninger
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MELLEM- OG FJERNZONE

Landbrugslandskaber
(Ringkøbing-Skjern og Varde Kommune)

Projektet vil blive oplevet punktvis over terræn og bevoksning. Oplevelsen af vindmøller i landskabet øges. Landskaberne har 
generelt en lav sårbarhed og projektet påvirker ikke oplevelsen af landskabet i væsentlig negativ grad, se visualisering 21, 22 og 24.

Dallandskaber
(Varde Kommune)

Dallandskaberne ligger inden for de bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber.

Projektet vil være punktvis og delvist synligt over bevoksningen og opleves tydeligt uden for dallandskaberne. 

Projektet vil primært være synligt fra højtliggende og åbne områder eller punkter og herfra kan der være en visuel påvirkning. 
Projektet strider ikke mod retningslinjerne  for større sammenhængende landskaber i kommuneplanen.

Overgangslandskaber
(Varde Kommune)

Projektet vil især være synligt fra overgangslandskabet mellem dallandskab og landbrugslandskab mod øst. Vindmøllerne vil være 
punktvis synlige og opleves ikke markante.

Geologiske interesser

Projektet er synligt fra store dele af det geologiske interesseområde langs vestkysten og Ringkøbing Fjord og projektet kan opleves 
markant. Projektet vil oftest blive oplevet placeret i det flade landskab uden for kystområderne, så selv om de ofte er markante er 
det vurderet, at de ikke slører de geologiske landskabsformer og landskabstræk.
Projektet strider dermed ikke mod kommuneplanernes retningslinjer.

Landskab - Nat
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Tabel 5.9 Vurdering af vindmølleanlæggets design
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NÆRZONE

Belysning - dag

Synligheden af det blinkende hvide lys afhænger af vejrforholdene som lys, sigtbarhed osv., men det vil ofte være synligt og 
fremhæve oplevelsen af anlægget.

Det er vurderet, at belysningens gener kan mindskes betydeligt hvis de indstilles til at blinke synkront.

Belysning - nat
Lysene vil være synlige fra størstedelen af nærzonen. Belysningen vil opleves i et landskab der ikke i forvejen er præget af rødt lys i 
de højder. 

Variation mellem møllernes indbyrdes 
afstand

Den varierende afstand mellem møllerne på henholdsvis ca. 435 og ca. 450 meter opleves ikke.

Variation i rotorstørrelse og tårnhøjde
Forskellighed i udseende bemærkes ved sammenligning. Vindmøllerne med den mindste rotor kan syne mindre på grund af den 
mindre rotor. Alle vindmøller vil have samme rotorstørrelse og tårnhøjde.
Det er vurderet, at forskellighederne ikke har betydning for den overordnede landskabelige visuelle påvirkning. 

Mindre variationer i udseende på grund 
af forskellige komponeter/udstyr til test

 Mindre forskelligheder kan være synlige fra korte afstande. Overordnet set vil vindmøllerne fremstå med et ensartet udtryk. 

Målemasterne
Målemasterne har i sig selv en mindre landskabelig påvirkning idet de ikke er i bevægelse og den horisontale fylde er minimal. 
Stående for sig selv vil de øge det tekniske præg i landskabet. I samspil med vindmøllerne øger de i højere grad oplevelsen af 
tekniske elementer i landskabet set i forhold til et projekt udelukkende bestående af vindmøller. 

MELLEM- OG FJERNZONE

Belysning - dag Synligheden afhænger af vejrforhold. 

Belysning - nat
Det røde lys er mindre synligt og vil ofte blive oplevet sammen med øvrige lys i landskabet. Det er vurderet, at det fra større 
afstande vil påvirke det mørke landskab i mindre grad.

Variation mellem møllernes indbyrdes 
afstand

Den varierende afstand mellem møllerne på henholdsvis ca. 435 og ca. 450 meter opleves ikke.

Mindre variationer i udseende på grund 
af forskellige komponeter/udstyr til test

Mindre variationer i udseende vil højst sandsynligt ikke være muligt at opfatte.

Målemasterne Målemasternes er ofte mindre synlige og fra større afstande ikke synlige.
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Figur 6.1 Materialesammensætning i en vindmølletype sammenlignelig med projektforslaget
Materialesammensætning i en vindmølletype 
Stål og jern (89%) 89,0 %

Plastbaserede 
kompositmaterialer/“glasfiber” (5,7%)

5,7 %

Plastik (2,7) 2,7 %

Aluminium (1,1%) 1,1 %

Elektronik (0,6%) 0,6 %

Kobber (0,5%) 0,5 %

Olie og kølevæske (0,2%) 0,2 %

Ikke specificeret (<0,1%) 0,1 %

Beton (0,0%) 0,0 %

UDGIFTER I ALT 99,9 %

Materialer

Stål og jern (89%)
Plastbaserede kompositmaterialer/“glasfiber” (5,7%)
Plastik (2,7)
Aluminium (1,1%)
Elektronik (0,6%)
Kobber (0,5%)
Olie og kølevæske (0,2%)
Ikke specificeret (<0,1%)
Beton (0,0%)

Materialesammensætning i en vindmøllepark 
sammenlignelig med projektforslaget
Beton (71,3%) 71,3 %

Stål og jern (25,2%) 25,2 %

Plastbaserede 
kompositmaterialer/“glasfiber” (1,4%)

1,4 %

Plastik (1,2) 1,2 %

Aluminium (0,5%) 0,5 %

Kobber (0,2%) 0,2 %

Elektronik (0,1%) 0,1 %

Olie og kølevæske (0,1%) 0,1 %

Ikke specificeret (<0,1%) 0,1 %

UDGIFTER I ALT 100,1 %

Beton (71,3%)
Stål og jern (25,2%)
Plastbaserede kompositmaterialer/“glasfiber” (1,4%)
Plastik (1,2)
Aluminium (0,5%)
Kobber (0,2%)
Elektronik (0,1%)
Olie og kølevæske (0,1%)
Ikke specificeret (<0,1%)
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Aluminium (0,5%) 0,5 %

Kobber (0,2%) 0,2 %

Elektronik (0,1%) 0,1 %

Olie og kølevæske (0,1%) 0,1 %

Ikke specificeret (<0,1%) 0,1 %

UDGIFTER I ALT 100,1 %

Beton (71,3%)
Stål og jern (25,2%)
Plastbaserede kompositmaterialer/“glasfiber” (1,4%)
Plastik (1,2)
Aluminium (0,5%)
Kobber (0,2%)
Elektronik (0,1%)
Olie og kølevæske (0,1%)
Ikke specificeret (<0,1%)

1

Rangeret og farvekodet efter mængder

Rangeret og farvekodet efter mængder

6 Ressourcer og affald 

6.1 Indhold og metode

I dette afsnit beskrives projektets betydning for ressourceforbrug 

og affald. Ressourceforbruget og oplysninger om affald er skøn-

net ud fra erfaringer fra tilsvarende projekter med reference til 

oplysninger fra vindmølleproducenten. Ref /1/

6.2  Ressourceforbrug

Materialer

Til produktion af en vindmølle anvendes først og fremmest glas-

fiber til vingerne, stål til nav og tårn, og beton, armeringsjern, 

sand og grus til fundamenter. Desuden anvendes grus til etab-

lering af serviceveje.

I driftsfasen vil der over tid ske en udskiftning af delkomponenter 

i forbindelse med test eller reperation. Der anvendes ikke yderli-

gere råstoffer til driftsfasen.

Ved nedtagning af vindmøllerne forventes der fuld genanvendel-

se af vindmøllerne og tilhørende anlæg. Fundamentet og kabler 

fjernes under terræn og arealet kan atter anvendes til sit oprin-

delige formål, f.eks. planteavl.

Affald

Efter opstilling og idriftsættelse af vindmøllerne vil alt byggeaffald, 

blive fjernet fra byggepladsen efter gældende lovgivning samt 

regler i Ringkøbing-Skjern Kommune, og området omkring vind-

møllerne vil blive reetableret. Herefter vil vindmøllerne ikke give 

anledning til nogen affaldsproduktion, når bortses fra olie ved 

olieskift og lignende. I disse tilfælde medtages og genanvendes 

kemikalierne på godkendte modtagevirksomheder.

Ved nedtagning af de 19 eksisterende vindmøller vil der ske en 

fuld genanvendelse af både vindmøllerne og tilhørende anlæg. 
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Figur 6.2 Materialesammensætning i en vindmøllepark sammenlignelig med projektforslaget



Således vil rotorer, naceller og tårne blive nedtaget og videre-

solgt med henblik på genopsætning i enten Danmark eller Rus-

land. Dette videresalg indgår som en del af hovedentreprisen for 

det samlede projekt.

De eksisterende fundamenter ophugges, og betonen knuses og 

anvendes lokalt til vejanlæg i området og genanvedes som alter-

nativ til grusgravsmateriale. Eksisterende kabler og ledningsre-

ster imellem turbinerne optages af jorden og sælges som skrot 

til genbrug. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har har samlet vurderet, at det ik-

ke er realistisk på nuværende tidspunkt at afkræve oplysninger 

om hvem endelige affaldsmodtager er, set i forhold til den tids-

horisont der er indtil affaldet reelt skal bortskaffes.

Det er således Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at når 

vindmøllerne skal nedtage vil der blive gennemført  en scree-

ning, kortlægning og anmeldelse af anlægsaffaldet i henhold til 

affaldsbekendtgørelsen. I forbindelse med en sådan anmeldel-

se redegør bygherre for affaldstyper, - mængder og hvor affal-

det ønskes bortskaffet til. 

6.3 Vurdering og konklusion

Affald, der fremkommer i forbindelse med anlægsfasen, vil dels 

komme fra nedtagning af de eksisterende vindmøller, dels væ-

re bygge- og anlægsaffald fra arbejdet med at opstille de fem 

nye vindmøller.

Ved de eksisterende vindmøller vil alle komponenter og  mate-

rialer blive genbrugt/genanvendt. kildesorteres og afsættes til 

genanvendelse, i henhold gældende lovgivning samt i henhold 

til Ringkøbing-Skjern Kommunes gældende regler. 

Ved nedtagning af testvindmøllerne skal omtrent de samme 

mængder materialer bortskaffes, som er anvendt ved opsæt-

ningen.

Vindmøllerne vil enten kunne genanvendes andetsteds som 

vindmøller og materialerne vil kunne sorteres og genanvendes/

genbruges.

Ikke genanvendeligt/genbrugeligt affald fra demontering af møl-

lerne skal kildesorteres og afsættes i henhold gældende lovg-

givning samt i henhold til Ringkøbing-Skjern Kommunes gæl-

dende regler.

På baggrund heraf forventes langt hovedparten af de ressour-

cer der indgår i projektet at kunne genanvendes eller genbru-

ges når møllerne er udtjente.

Samlet set vurderes der kun at være ingen/en meget lille påvirk-

ning i forhold til anvendelse af råstoffer eller i forhold til håndtering 

af affald, i projektforslagets anlægs-, drifts- og demonteringfase.

Tabel 6.1  Samlet vurdering
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6.4 Kumulative påvirkninger

Der er ikke kendskab til opstilling eller nedtagning af 

sammenlignlige projekter i nærheden af projektområdet, og 

der forventes derfor ingen kumulative effekter i forhold til 

anvendelse af råstoffer eller i forhold til håndtering af affald. 

6.5  Manglende oplysninger og viden

Oplysninger om projektets materialeforbrug, råstofforbrug og 

affald vurderes at være på et tilstrækkeligt vidensniveau.

6.6 Afværgerforanstaltninger

Ikke relevant. der ikke er behov for afværgeforanstaltninger.

Referencer

/1/ Vestas, Life Cycle Assessment of Electricity Production 

from an onshore V150-4.2 MW Wind Plant, 2019

/2/ https://www.vestas.com/en/about/sustainability#!
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7 Geologi og grundvand 
 

7.1 Indhold og metode

I dette afsnit undersøges og vurderes geologiske interesser og 

grundvandsforhold samt behovet for midlertidig grundvands-

sænkning og potentielle konsekvenser heraf. 

Beskrivelser og vurderinger er foretaget på baggrund af eksiste-

rende og offentligt tilgængelig viden og den specielle lokalitet.  

7.2 Eksisterende forhold

Geologiske interesseområder

Vindmøllerne etableres lige øst for et område der er registreret 

som værdifuld geologisk interesse område. og nationalt kystland-

skab. Området er udpeget som nr 81 af  Danmarks Nationale In-

teresseområder indenfor Geologi, geomorfologi og kystdyna-

mik: "HOLMSLANDS KLIT – RINGKØBING FJORD Storslået vest-

jysk kystlandskab med kystudligning og med kystprofilet præ-

get af revler, brede strande og klitlandskaber" ref. /5/.

Beskyttet overfladevand

Under begrebet overfladevand hører vandløb, søer, damme, eng-

arealer, lavbundsarealer og lignende.

Der er ingen beskyttede naturområder eller beskyttede vand-

løb i projektområdet.

Jordbund og lokal geologi

Der er udført geotekniske undersøgelser for etablering af de ek-

sisterende vindmøller i området. Rapporten fra disse undersø-

gelser, ref. /6/, beskriver geologien således:

”I de udførte boringer er der registreret relativt ensartede jord-

bundsforhold bestående af postglaciale tørve- og gytjelag under-

lejret af tørveholdig sand. De postglaciale lag underlejres gene-

relt af finkornet, siltet sand af senglacial oprindelse”.

I de udførte geotekniske boringer er der registreret dybder til 

overflade af bæredygtige lag (oversiden af postglaciale eller gla-

ciale lag) fra 0,8 til 3,9 meter under terræn. Fundamenter til nye 

vindmøller skal derfor føres til mindst disse dybder.

Overfladevand og grundvand

Området, som er udpræget lavbundsområde med terrænoverfla-

de i ca. kote 0 til 1,5, er afvandet via åbne afvandingskanaler med 

nord/nordvestlig strømning til udløb i Ringkøbing Fjord. Nærme-

ste beskyttede eng og mose ligger syd for de planlagte møller. 

Der findes beskyttede vandløb syd, nord og øst for de planlagte 

mølleplaceringer, se kort 7.1.

Vindmølle M5 og målemast MN ligger inden for et OD-område 

(område med almindelige drikke-vandsinteresser), mens resten 

af projektområdet ligger uden for, og nedstrøms, områder med 

drikkevandsinteresser, se kort 7.2. Projektområdet ligger således 

langt fra områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD-omfrå-

der) og nedstrøms alle OSD-områder. Der er ingen indvindings-

oplande til almene vandforsyningsoplande i projektområdet, hel-

ler ingen enkelt-drikkevandsindvindinger; ref. /3/.

Grundvandsspejlet, målt i de tidligere udførte geotekniske borin-

ger, ligger mellem 0,2 og 1.8 meter under terræn

Adgangsveje og arbejdspladser 

Det vil være nødvendigt at etablere nye sving på de eksisteren-

de adgangsveje i området, for at muliggøre tilkørsel med de lan-

ge vindmøllevinger.

Der forventes etableret op til 3.000 m2 arbejdsarealer omkring 

de 5 nye vindmøller.

.

Forurenet jord

Der er ingen registreret jordforurening i området (V1 og V2 kort-

lagte grunde).  Den nærmeste V2 kortlagte grund findes ca. 500 

meter nordøst for den østligste vindmølle; dvs. sideværts/ned-

strøms projektområdet. Opstrøms ligger nærmeste kortlagte are-

al omkring 1.500 meter (et V1-kortlagt område) sydøst for projekt-

området. Der er næppe mulighed for, at kendte forureninger har 

medført forurening af jord i projektområdet, ref. /3/.

Projektområdet er landbrugsområde, og møllerne ligger langt 

fra bygninger (mindst 800 meter fra nærmeste bygninger) og 

dermed tankanlæg og lignende potentielle forureningskilder.

Alt i alt vurderes, at der næppe er risiko for at finde forurenet jord, 

hvor møllerne skal etableres.

7.3 Påvirkning af grund- og overfladevand

I det væsentlige medfører selve etableringen af møllerne ik-

ke nogen påvirkninger af jordbundsforhold, overfladevand el-

ler grundvand.

Grundvandsspejlet ligger 0,2 til 1,8 meter under terræn i projekt-

området. I forbindelse med etablering af møllefundamenterne 

skal der udgraves til 3-4 meter under terræn. Dermed bliver det 

ved etablering af fundamenterne nødvendigt at sænke grund-

vandet 3-4 meter i et område der er op til 25 meter i diameter 

ved hver af de 5 vindmøllefundamenter, mindre ved de to ma-

stefundamenter.

Ved etablering af fundamenterne skal der grundvandssænkes 

i ca. 3 uger for hvert møllefundament, lidt mindre for maste-

fundamenterne. Ud fra den geotekniske rapport for de eksiste-

rende vindmøller, ref. /6/, vurderes det, at det vil være muligt at 

grundvandssænke med sugespidsanlæg, dog kan det være, at 

der skal anvendes pumpeboringer ved de største grundvands-

sænkninger.

Grundet topjordens store organiske indhold (tørv, gytje og plan-
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Kort 7.1 Oversigtkort 
med beskyttede vandløb 
og lavbundsarealer

Mål:      1:25.000

M1

M2

M3

Tarm
vej

Mærskvej

M4

M5

Servicevej og arbejdsareal

Ny vindmølle

Eksisterende vindmølle, 
Nedtages

Ny målemast

Lavbundsarealer
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terester) er der risiko for, at der kan ske okkerudfældning, og at 

det oppumpede grundvand derfor skal renses inden udledning 

til naturen. Det skal bemærkes, at okker er en helt naturlig jernud-

fældning, som dog bliver forceret ved iltning af stærkt jernhol-

digt grundvand. Okker er ikke giftigt, men kan ved udfældning 

i vandløb sætte sig på for eksempel insekter og fiskenes gæller, 

således at disse ikke kan ånde.

Okkerudfældning i vandløb skal derfor forhindres. Dette kan op-

nås ved at anvende dykkede afløb, således at iltningen af van-

det mindskes. Hvor dette ikke er tilstrækkeligt skal det oppum-

pede vand renses for okker.

Okkerrensning af grundvand er en meget almindeligt anvendt 

og simpel proces. Typisk vil vandet blive iltet ved at plaske ned i 

et sandfilter (fx en container fyldt med sand), eventuelt to sand-

filtre i række (typisk oven på hinanden, med gravitationsafløb fra 

øverste til nederste filter). Udløb fra sandfiltrene vil blive udledt 

på jordoverfladen i god afstand fra afvandingsrender, grøfter og 

vandløb (alle møllerne placeres på dyrket landbrugsjord) såle-

des at der eventuelt udfældning af restokkerindhold vil ske ved 

iltning på jordoverfladen. Herved kan man også meget hurtigt 

kontrollere visuelt om der kan ske skadelig påvirkning af overfla-

devand, og dermed gribe ind om nødvendigt.

Efter grundvandssænkningen vil udfældet okker i for eksempel 

sandfiltre blive bortskaffet og eventuel okker-udfældning på over-

fladen af et mindre stykke landbrugsjord vil ved næst følgende 

pløjning blive ”nedfældet” i jorden igen og fortsætte i lokalområ-

dets naturlige kredsløb.

Da vandet fra de midlertidige grundvandssænkninger genudle-

des lokalt, vil grund- og overfladevand kun blive forstyrret i kort 

afstand fra fundamenterne, og vurderes derfor ikke at have ind-

flydelse, hverken direkte eller indirekte, på de beskyttede natur-

typer i området.

Efter etablering af møllerne og deres fundamenter vil disse ikke 

medføre nogen ændring i nedbøren, heller ikke lokalt, og da fun-

dameterne ikke placeres så de ”skærer” afvandingskanaler og/el-

ler grøfter/åer, vil etableringen heller ikke få nogen betydning for 

strømning af hverken overfladevand eller grundvand.

Falen-Lydum Å er inddiget ved projektområdet. Således sker der 

ikke tilløb af overfladevand/drænvand til Falen-Lydum Å fra pro-

jektområdet, hvorfor der ikke risiko for at der vil ske påvirkning af 

vandløbets økologiske tilstand, direkte eller indirekte.

Vandløb o3092 ligger i et pumpelag, og er som sådan en afvan-

dingskanal som vedligeholdes efter pumpelagets vedtægt. Det 

vil sige at der gennemføres årlig afgravning af kanalbund og slå-

ning af kanalens skråningsanlæg. Endvidere gælder det for pum-

pelag, at overfladevandet heri pumpes (løftes op), via en pumpe-

station, til en recipient (i dette tilfælde det offentlige vandløb Gø-

delen). Således holdes overfladevandet/grundvandet i pumpelag 

kunstigt nede, hvilket også gør sig gældende for Vandløb o3092.

Vandstandsstigninger

Projektområdet ligger i et kunstigt afvandet landbrugsområde, 

som holdes tørt med pumper. En vandstandsstigning i området 

kan således ske, hvis landvindingslauget Sdr. Bork og Nørre Ne-

bel Mærsk vælger at stoppe pumperne, der holder landbrugs-

arealet tørt. Det er sandsynligt, at vandstanden i området i så fald 

vil svare til vandstanden i Ringkøbing Fjord, der normalt holdes 

inden for intervallet 0-0,25 meter DVR90.

Det skal sikres at etablering af fundamenter og opstilling af vind-

møllerne og målemasterne ikke begrænser fremtidigt ophør af 

den kunstige afvanding, og at vandstanden dermed kan stige 

op til 2 meter DVR90. Det skal særligt sikres, at fundamenterne 

stadig har den rigtige lasteevne efter evt. vandstigning, at møl-

ler og kabler kan tåle påvirkningen, og at det er muligt at kom-

me hen til møllerne.

For at selve møllerne kan tåle en vandstandstigning omkring sig, 

skal al elektronik placeres, så det ikke kommer i kontakt med van-

det. Desuden er er i lokalplanen bestemmelser for fundamenter-

ne til hhv. vindmøller, målemaster og transformerstation skal kon-

strueres, så de kan tåle permanent at stå under vand, og såle-

des at deres bæreevne og funktionalitet er intakt. Fundamentet 

til transformerstationen skal ligeledes etableres således at even-

tuelt oliespild kan opsamles og holdes indenfor betonfladen.

Da det endnu er uklart om eller hvor meget området vil blive 

påvirket af vandstandsstigninger, er det for usikkert og omkost-

ningsfuldt at projektere med omfattende afværgeforanstaltninger.

Mølleejer forpligter sig til at bringe afværgeforanstaltningerne i 

anvendelse, hvis det bliver aktuelt. Indtil forventninger til vand-

standsstigning i området er nærmere klarlagt, vil mølleejer ha-

ve en beredskabsplan og overvåge situationen rutinemæssigt.

7.4 Risiko for forurening fra vindmøllerne

Etableringsfasen

Risikoen for spild eller udslip af olie eller diesel fra arbejdsmaskiner 

og kraner i anlægsfasen er ganske lille. Ved et eventuelt spild kan 

der hurtigt etableres afværgeforanstaltninger i form af for eksem-

pel afgravning af det øverste jordlag. Negative konsekvenser ved 

eksempelvis oliespild vurderes derfor at være meget beskedne.

Driftsfasen

En moderne vindmølle er konstrueret, så et eventuelt olie- eller 

kemikaliespild opsamles i nacellen og ledes ned til opsamlings-

bakker i bunden af mølletårnet. Møllen er desuden udstyret med 

ni-veauvagt og tryktransmittere, der automatisk giver alarm ved 

uregelmæssigheder under driften. For eksempel vil et fald i olie- 

eller hydrauliktryk hurtigt føre til, at møllen standses. Inspektion 

og afværgeforanstaltninger kan dermed, om nødvendigt, hur-

tigt sættes i værk.

De aktuelle vindmølletyper indeholder hydraulikolie, bionedbry-

delig olie og kølervæske med glykol. Mængderne fremgår af ka-

pitel 3, Anlægsbeskrivelse.

Nedtagningsfasen

Når vindmøller skal nedtages, vil alle dele kunne skilles af og gen-

anvendes. Fundamentet fjernes typisk til cirka 1 meter under ter-

ræn og dyrkning vil kunne genoptages på arealet, Også i denne 

fase vurderes risikoen for forurening af være minimal.
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Kort 7.2 Drikkevandsinteresser
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7.5 Vurdering og konklusion

Vindmøllerne vil generelt ikke ændre på geologien eller hydro-

geologien i området.

Ved etablering af vindmøllerne er der dog behov for grundvands-

sænkninger. Der kan være behov for rensning af oppumpet vand 

for okker, men som beskrevet i afsnit 7.3 er dette en simpel og 

ofte anvendt rensning.

Ved nødvendig rensning for okker vurderes oppumpningerne fra 

grundvandssænkningen ikke at medføre påvirkninger af de be-

skyttede naturtyper i området, eller for overfladevand og grund-

vand. Mølleprojektet vurderes derfor ikke at medføre, at tilstan-

den for et eller flere kvalitetselementer for de berørte vandom-

råder skifter til en lavere tilstandsklasse, ligesom mølleprojektet 

ikke vurderes at medføre risiko for, at de berørte vandområder 

ikke opnår målopfyldelse i henhold til bekendtgørelse nr. 448 af 

11/04/2019 om miljømål for overfladevandområder og grund-

vandsforekomster.

I drftsfasen er risikoen for forurening som følge af lækage fra vind-

møllernes smøre- og hydrauliksystemer ubetydelig.

Det vurderes derfor ikke, at anlægsarbejdet vil kunne påvirke den 

økologiske tilstand i Vandløb o3092.

Samlet vurderes der derfor kun at være minimal risiko for forure-

ning som følge af aktiviteter under såvel anlægs som drifts- og 

nedtagningsfasen for de planlagte vindmøller.

Tabel 7.1  Samlet vurdering

Emne Påvirkning

P
o

sitiv

In
g

en
 /m

eg
et lille

M
o

d
erat

V
æ

sen
tlig

Grundvand, anlægsfase  

Grundvand, driftsfase

Overfladevand, anlægsfase

Overfladevand, driftsfase

 

7.6 Kumulative påvirkninger

I afsnit 7.3 beskrives, at opsætning af vindmøllerne ikke medfø-

rer nogen påvirkning af geologi og hydrogeologi, overfaldevand 

og grundvand, ud over i etableringsfasen, hvor der skal udføres 

grundvandssænkning formentlig med tilhørende okkerrensning 

af det oppumpede vand. Efter grundvandssænkningen vil ud-

fældet okker i fx sandfiltre blive bortskaffet og eventuel okker-

ud-fældning på overfladen af et mindre stykke landbrugsjord vil 

ved næst følgende pløjning blive ”nedfældet” i jorden igen og 

fortsætte i lokalområdets naturlige kredsløb.

Efter grundvandssænkningens afslutning vil etableringen af vind-

møllerne ikke have nogen effekt på geologi, overfladevand og 

grundvand, og der vil derfor heller ikke være nogen kumulativ 

påvirkning.

7.7 Manglende oplysninger og viden

De eksisterende forhold samt projektets påvirkning af forhold 

vedrørende grundvand og drikkevand og de dertil knyttede 

interesser er velkendte og velbeskrevne. Projektet medfører 

ikke behov for ny viden eller udvikling af nye metoder i forhold 

til grundvand og overfladevand.

7.8 Afværgerforanstaltninger

Ikke relevant. der ikke er behov for afværgeforanstaltninger.
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Habitatområdet N83 
Blåbjerg Egekrat, Lyngbos 
Hede og Hennegårds Klitter

Fuglebeskyttelsesområdet F43 
Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen

8 Natur

8.1 Indhold og metode

I dette afsnit behandles vindmøllernes påvirkning af natur og na-

turinteresser. Både internationale som nationale naturbeskyttel-

sesforhold behandles. Desuden vurderes påvirkning af dyr og 

planter, specielt beskyttede arter, for eksempel såkaldte bilag-IV 

arter, som nyder særlig beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven 

og EU’s Habitatdirektiv.

Der er gennemført besigtigelse af området i sommeren 2019 og 

en undersøgelse af flagermus i sommer og efterår 2019, for nær-

mere at kunne vurdere konsekvenserne. Observationer foreta-

get i forbindelse med miljøvurderingen er suppleret med oplys-

ninger fra overvågning og offentlige tilgængelige naturdatabaser.

Herudover bygger behandlingen og vurderingerne på de seneste 

30 års nationale og internationale undersøgelses- og forsknings-

resultater vedrørende effekterne af vindmøller på natur og dyreliv. 

Metodisk beskrives først eksisterende forhold, og herefter vur-

deres effekter af vindmøllerne på de enkelte emner hver for sig.

8.2 Eksisterende forhold

Vindmøllerne opstilles på almindelig landbrugsjord med kon-

ventionel dyrkning. På arealerne har der i 2019 især været dyr-

ket korn og græs. Produktionsformen er konventionel dvs. jor-

den behandles hyppigt maskinelt, ligesom der gødskes med så-

vel husdyrgødning som med kunstgødning og jævnligt anven-

des diverse sprøjtemidler.

Landbrugsområderne er generelt åbne, men adskilles med et 

antal læhegn af forskellige type. Flere steder ses rester af ældre 

granhegn, mens der andre steder er nyere løvtræshegn. Et styk-

ke syd for vindmølleparken findes et større sammenhængende 

mose- og rørskovsområde omkring Anerå. Området bruges pri-

mært til jagt. Men der er også spor af rørskær i dele af området.

Området bærer således stærkt præg af at være en del af et in-

Figur 8.1 – Kort Natura 2000

Habitatområdet (H62) 
Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen
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tensivt dyrket landbrugsområder, der er derfor kun beskedne na-

turinteresser knyttet til projektområdet, forstået som markerne, 

hvorpå møllerne opstilles, som det forefindes i dag.

Internationale beskyttelsesinteresser (Natura 2000)

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede natur-

områder, Fuglebeskyttelses-, Ramsar-, Habitat- og Vildt- og Natur-

områder, og udpegningen af områderne har til formål at bevare 

og beskytte naturtyper samt dyre- og plantearter, der er sjældne, 

truede eller karakteristiske for EU-landene. Tilslutning til EU’s Na-

turdirektiver indebærer, at landene skal udpege og beskytte særli-

ge områder, hvor sådanne arter findes. Men arterne skal endvide-

re også beskyttes uden for områderne, hvor de end måtte findes.

Fuglebeskyttelses- og Ramsarområder er udlagt for at beskytte 

fuglelivet, og udpegningsgrundlaget for disse to områdetyper er 

ofte identiske. I alt 124 fuglebeskyttelsesområder dækker tilsam-

men omkring 15.000 km2, eller 6 og 11 % af Danmarks land- og 

havareal. Habitatområderne er, som navnet siger, fortrinsvis ud-

peget for at beskytte en række specielle habitater og biotop- og 

naturtyper. Dertil kommer ofte også en række dyre- eller plan-

tearter, der stiller særlige krav til levevilkår, og som findes i et gi-

vent område. 271 habitatområder dækker omkring 20.000 km2, 

eller henholdsvis cirka 7 og 14 % af Danmarks land- og havareal.

Af figur 8.1 fremgår Natura 2000-udpegninger i nærheden af pro-

jektområdet ved Sdr. Bork. Møllerne placeres udenfor afgræns-

ningen af Habitatområde H62 og Fuglebeskyttelsesområde F43. 

Af tabel 8.1. fremgår udpegningsgrundlaget for habitatområdet. 

Habitaterne på udpegningsgrundlaget der ikke forekommer in-

den for 2 km fra mølleprojektet er ikke fundet relevante. Det sam-

me gælder arter der er strengt knyttet til vandløbet, f.eks. fisk, da 

der ikke sker nogen påvirkning af vandet i vandløbene.

For Fuglebeskyttelsesområdet (F16) er udpegningsgrundlaget 

gennemgået i tabel 8.2. Rastende arter der ikke er registreret i 

væsentligt omfang i området siden 2000 er ikke fundet relevan-

te. Det samme gælder ynglefugle der ikke er registreret ynglen-

de i området og hvor der ikke er indikationer af at yngleforekom-

Tabel 8.1 Udpegningsgrundlag for Habitatområdet (H62) - Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen 

Naturtyper: Relevans

Flodmunding (1130) Nej

Lagune* (1150) Nej

Strandeng (1330) Nej

Forklit (2110) Nej

Hvid klit (2120) Nej

Grå/grøn klit (2130) Nej

Klithede* (2140) Nej

Havtornklit (2160) Nej

Grårisklit (2170) Nej

Klitlavning (2190) Nej

Kransnålalge-sø (3140) Nej

Næringsrig sø (3150) Nej

Brunvandet sø (3160) Nej

Vandløb (3260) Nærmeste afstand til møllerne er 800 m fra naturtypen (Falen Å). Åen 
forventes ikke at blive påvirket.

Våd hede (4010) Nej

Tør hede (4030) Nej

Surt overdrev* (6230) Nej

Tidvis våd eng (6410) Nej

Tørvelavning (7150) Nej

Rigkær (7230) Nej

Arter: Relevans

Havlampret (1095) Nej

Flodlampret (1099) Nej

Majsild (1102) Nej

Stavsild (1103) Nej

Laks (1106) Nej

Odder (1355) Bestanden ikke sårbar over for kortvarig forstyrrelse i anlægsfasen. 
Ingen påvirkning af projektet i driftsfasen.

Vandranke (1831) Nej
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Tabel 8.2 Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområdet (F43) - Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Fugle: Relevans

Rørdrum (Y) Nej

Skestork (Y) Nej

Knopsvane (T) Nej

Pibesvane (T) Ja, regelmæssig rastende på markerne i projektområdet

Sangsvane (T) Ja, regelmæssig rastende på markerne i projektområdet

Kortnæbbet gås (T) Ja, regelmæssig rastende på markerne i projektområdet

Grågås (T) Ja, regelmæssig rastende på markerne i projektområdet

Bramgås (T) Ja, regelmæssig rastende på markerne i projektområdet

Mørkbuget knortegås (T) Nej

Gravand (T) Nej

Pibeand (T) Nej

Krikand (T) Nej

Spidsand (T) Nej

Skeand (T) Nej

Hvinand (T) Nej

Stor skallesluger (T) Nej

Havørn (T) Nej

Rørhøg (Y) Nej

Blå kærhøg (T) Nej

Fiskeørn (T) Nej

Vandrefalk (T) Nej

Plettet rørvagtel (Y) Nej

Blishøne (T) Nej

Klyde (TY) Nej

Pomeransfugl (T) Nej

Hjejle (T) Nej

Almindelig ryle (TY) Nej

Brushane (Y) Nej

Lille kobbersneppe (T) Nej

Splitterne (Y) Nej

Fjordterne (Y) Nej

Havterne (Y) Nej

Mosehornugle (Y) Nej

ster kan være oversete.  

Beskyttede naturområder 
(§ 3 i Naturbeskyttelsesloven)

Af kort 8.2 fremgår beskyttede naturområder (§3-områder) i nær-

heden af vindmøllerne. Som det fremgår, er der kun ganske få be-

skyttede naturarealer i nærområdet. Det drejer sig udelukkende 

om moseområdet mod syd. Området er en langstrakt mose do-

mineret af rørskov. I den N-V- lige del er tagrørene tættest, og der 

findes den største andel af pilekrat. Den østlige del er den mest 

kulturpåvirkede. Fra den kommunal besigtigelse fremgår det at 

der er enkelte små rester af fattigkær, enkelte steder langs kanal 

og i sydspidsen af den sydgående “arm” af arealet. Ellers beskri-

ves området som tilgroet med især tagrør og rørgræs og enkel-

te steder lyse-siv. Især langs marker der består af et forarmet na-

turindhold og her findes bl.a. arter som stor nælde.

Økologiske forbindelser

Vindmøllerækken, veje og arbejdsarealer etableres ikke inden for 

nogen økologiske forbindelse, men den nordligste og sydligste 

vindmølle står på arealer der er udpeget som potentielle økologi-

ske forbindelser, der er en del af udpegningen Grønt Danmarks-

kort i Ringkøbing-Skjern Kommuneplan.

I forbindelse med økologiske forbindelser må ændring i arealan-

vendelsen, f.eks. ved etablering af nye større anlæg, ikke i væ-

sentlig grad forringe dyre- og plantelivets muligheder for spred-

ning. I Ringkøbig-Skjern Kommune er der udpeget en potentiel 

økologisk forbindelse langs Anerå og Falen Å, se kort 8.2. Fugle 

og flagermus benytter ikke den potentielle økologiske forbindel-

se i udpræget grad under deres spredning gennem landskabet 

og projektets vindmøller, arbejdsarealer og adgangsveje inden-

for den potentielle økologiske forbindelse vil derfor ikke komme 

til at påvirke disse to artsgruppers spredningsmuligheder i om-

rådet. Den potentielle økologiske forbindelse synes primært at 

have betydning for spredningen af mindre dyrearter (pattedyr, 

fisk og insekter) og planter, og deres muligheder for at benytte 

den økologiske forbindelse i forbindelse med spredning i land-

skabet vurderes ikke at blive forhindret som følge af vindmølle-

projektets aktiviteter. 
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Vandløb og lavbundsarealer

Der er ingen vigtige eller beskyttede vandløb inden for projekt-

området.  Omkring 800 m nord for projektområdet findes det 

beskyttede vandløb Falen Å. Vandløbet bærer i området tæt-

test på mølleprojektet kraftigt præg af regulering og inddigning 

(se figur 8.3)

Hele området med vindmøller er klassificeret som lavbundsjord. 

Men der ligger ikke pt. projektforslag relateret til ændring fra den 

nuværende drift.

Fugle i området

Der er ikke gennemført systematiske optællinger af hverken yng-

le- eller trækfugle på lokaliteten. Men dyr og fugle iagttaget un-

der en besigtigelse af området og nærområdet. Yderligere op-

lysninger om naturforhold i og omkring projektområdet er ind-

samlet som en kombination af besigtigelser og indsamling af 

data fra eksisterende kilder, særligt dofbasen.dk, Ref./1/ og Dan-

marks Miljøportal, Ref./2/.

Rastefugle

Området er lige som mange andre områder i Vestjylland perio-

devist besøgt af vinterrastende gæs og svaner. Ifølge tal på dof-

basen.dk er der dog kun tale om relativt få fugle (Tabel 8.3)

Tabel 8.3 – Største antal fugle observeret i projektområdet (infor-

mationer fra dofbasen.dk og Miljøportalen)

Øvrige rastefugle observeret i området er vibe, stær og hjejle, 

som alle ses de fleste steder med agerjord i Vestjylland. 

Ynglefugle

I forbindelse med besigtigelsen af området i 2019 blev der ob-

serveret tårnfalk og musvåge som sandsynlige ynglefugle i om-

rådet omkring møllerne. En enkelt rørhøg blev også observeret 

under besøget i starten af august og en yngleforekomst i mose-

området mod syd kan ikke udelukkes. Lærke, gulspurv og grå-

krage yngler sandsynligvis også i området. 

Figur 8.3 – Falen Å er det eneste større vand-
løb i projektområdet. Trods en udpræget re-
gulering og inddigning er åen uden tvivl en 
vigtig ledelinje og spredningskorridor for od-
der, flagermus, mv.

Tabel 8.3 – Største antal fugle observeret i projektområdet (informationer fra dofbasen.dk og Miljøportalen)

Art Maksimale forekomst År

Pibesvane 25 2016

Sangsvane 250 2016

Bramgås 200 2012

Kortnæbbet gås 190 2015

Grågås 127 2008

Blisgås 130 2012
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Tabel 8.4 Bilag IV-arter, som med en vis sandsynlighed kan træffes i eller i nærheden af vindmølleområdet ved Sdr. Bork

Art Ynglebiotop og levevis Kan træffes i mølleområdet Eventuel negativ 
effekt af møller

Hyppighed /
Bevaringsstatus 
2000

Damflagermus Yngler oftest i huse, men også i træer. Fouragerer i lav højde over vandflader som søer, åer, fjorde, sunde 
og tagrørsbevoksninger. Overvintrer i stor udstrækning i kalkgruber. Kan flyve vidt omkring. Pga. sin lave 
flugt ikke specielt sårbar o.f. vindmøller

Eventuelt under fouragering, 
tilfældigt eller på træk

Ikke sandsynlig Sjælden/Gunstig

Vandflagermus Yngler i træer. Vidt udbredt. Overvintring for eksempel i bunkere og kalkminer. Fouragerer primært 
lavt over vandoverfladen på søer. Kan træffes på andre lokalitetstyper, når den bevæger sig mellem 
fouragerings- og rastelokaliteterne. Regnes ikke for sårbar over for vindmøller 

Under fouragering, tilfældigt 
eller på træk 

Ikke sandsynlig Almindelig/Gunstig

Brunflagermus Yngler og overvintrer i hule træer. Vidt udbredt. Flyver højt 20-40 m og trækker vidt omkring og kan 
derfor være sårbar overfor vindmøller

Under fouragering, tilfældigt 
eller på træk

Ikke sandsynlig Almindelig/Gunstig

Langøret flagermus Relativt vidt udbredt over hele landet, undtaget Vestjylland. Yngler i bygninger og træer. Fouragerer 
ofte i lader og o.l. men også skove. Flyver behændigt gennem løvhænget. Regnes ikke for sårbar o.f. 
vindmøller

Eventuelt under fouragering, 
tilfældigt

Ikke sandsynlig Almindelig/Gunstig

Skimmelflagermus Relativt almindelig i Østjylland og Nordsjælland omkring store byer. Overvintrer i høje huse, men yngler 
på landet i huse. Kan være sårbar o.f. vindmøller da den flyver over store åbne områder

Eventuelt under fouragering, 
tilfældigt eller på træk

Ikke sandsynlig Almindelig/Gunstig

Troldflagermus Yngler især i hule træer, men også huse. Særligt knyttet til ældre løvskov, hvor den fouragerer under 
træernes sammenstødende kroner og i lysninger over skovveje o.l., men også i mere åbent land over 
søer og åer. Flugt i mellemhøjde og derfor ikke specielt sårbar o.f. vindmøller

Under fouragering, tilfældigt 
eller på træk

Ikke sandsynlig Almindelig/Gunstig

Sydflagermus Udbredt i det meste af landet, bortset fra Nordvestjylland. Yngler og overvintrer i huse.Knyttet til 
mennesker. Jager i kulturlandskab med mange træer i middel højde og kan derfor potentielt være sårbar 
overfor vindmøller.

Under fouragering, relativ 
hyppigt

Ikke sandsynlig Almindelig/Gunstig

Dværgflagermus Forekommer almindeligt på Sjælland, Fyn og Østjylland.. Yngler i hule træer og huse. Søger føde langs 
ledelinjer i lav højde, f.eks. skovbryn, men også i haver og langs læhegn. Kun lidet sårbar o.f. vindmøller

Under fouragering, tilfældigt 
eller på træk

Ikke sandsynlig Almindelig/Gunstig

Odder Vidt udbredt især i Jylland. Forekommer ved vandløb og søer. Lever af fisk Ja Ingen Almindelig/Gunstig

Markfirben Hele landet minus Lolland Falster. Spredt forekomst. Åbne, varme og solrige lokaliteter f.eks. vejskråninger, 
grusgrave, overdrev, strandenge. Veldrænede, solvendte skråninger

Ingen kendte forekomster 
projektområdet

Ingen egnede 
biotoper

Relativt almindelig/
Usikker

Stor vandsalamander Hele landet minus visse øer. Yngler i vandhuller helst uden fisk.Landjord med dødt ved vandhuller Ingen kendte forekomster 
projektområdet

Ingen egnede 
biotoper

Relativt almindelig/
Usikker

Spidssnudet frø Hele landet. Mange typer vandhuller. Brakarealer Ingen kendte forekomster i 
projektområdet 

Ingen Almindelig/Usikker

Strandtudse Hele landet. Klit- og strand
Visse indlandslokaliteter 
Nedgravet i løs jord

Ingen kendte forekomster 
projektområdet

Ingen Ugunstig

Løgfrø Spredt over landet. Lavvandede, lysåbne vandhuller uden fisk. Løs sandet jord Ingen kendte forekomster i 
projektområdet

Ingen Relativt almindelig/
Ugunstig

Grøn kølleguldsmed Spredt i Jylland, især ved større, jyske åer og hurtigt strømmende vandløb Ingen kendte forekomster i 
projektområdet

Ingen Sjælden/Usikker

Ref./3/, /4/ og /5/.
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Bilag IV arter

Flagermus

Af tabel 8.4 fremgår, hvilke arter af flagermus og andre såkald-

te bilag IV-arter, der måske, ifølge eksisterende kortlægning, vil 

kunne findes i området ynglende eller tilfældigt under fourage-

ring eller på træk, Ref./3/.

I alt er der kendskab til mulig forekomst af mindst 8 arter i nær-

området, dvs. indenfor 10 km’s afstand, og flere arter vil givetvis 

kunne træffes tilfældigt f.eks. på træk, hvis det blev undersøgt 

mere detaljeret. De fleste er almindelige og vidt udbredte arter, 

der ikke anses for truede. Damflagermusen er mere sjælden og 

derfor mere sårbar.

Flagermus er undersøgt ved brug af lyttebokse i starten af 4-7 

august (yngletid) og 19-26 september (efterår) 2019. Boksenes 

placering kan ses på kort 8.2.

I alt 5 arter blev registret i området, brunflagermus, sydflagermus, 

dværgflagermus, troldflagmus og vandflagermus. I sommerperi-

oden er det kun sydflagermus der forekommer relativt hyppigt i 

området omkring møllerne, mens vandflagermus kun forekom-

mer hyppig ved åen nord for mølleområdet. Ved overvågning i 

efteråret er der set meget få sydflagermus, dværgflagermus og 

vandflagermus, mens trækkende troldflagermus optræder rela-

tivt hyppigt. Se Tabel 8.5.

Odder

Odder forekommer sandsynlig i området langs især, Ref./3/. Men 

forventes ikke at blive påvirket af projektet i driftsfasen.

Birkemus 

Kan evt. forekomme i området, Ref /6/. Der er dog kun relativt få 

velegnede habitater i området omkring møllerne. Nærmeste po-

tentielle habitat for birkemus findes i området med beskyttet na-

tur syd for projektområdet. Dette område påvirkes ikke.

Tabel 8.5 Flagermus registreringer ved Sdr. Bork - Antal flagermus registreringer per nat per lytteboks

Art Sommer (4-7 august)
(Registreringer per nat per lytteboks)

Efterår (19-26 september)
(Registreringer per nat per lytteboks)

Brunflagermus 0,2 0

Sydflagermus 11,9 0,1

Dværgflagermus 0,1 0,03

Troldflagermus 0,6 25,3

Vandflagermus 5,3 0,1

Figur 8.4 - Skrubtudse er den hyppigst 
forekommende padde i området
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Padder

Eneste bilag IV-omfattede padder der muligvis forekommer i 

områder, er spidssnudet frø. Udover denne forekommer skrub-

tudser og butsnudet frø almindelig i området og muligvis også 

lille vandsalamander. Der er dog ikke paddeegnede vandhuller 

i nærhed af de eksisterende eller kommende mølleplaceringer.

Øvrige bilag IV arter

Strejfende ulv er ikke usandsynligt i området, Ref. /7/, men der er 

ikke kendskab til faste forekomster af ulve eller ynglende ulve i 

nærområdet omkring mølleprojektet.

Grøn kølleguldsmed, næppe sandsynlig, da arten primært er 

knyttet til store vandløb, som ikke forekommer i projektområ-

det, Ref. /3/.

Markfirben, næppe sandsynlig, da der mangler området med tør 

bund og solrige skråning, Ref. /3/.

Øvrige pattedyr

Andre større pattedyr i område, ud over bilag IV beskyttede, in-

kluderer krondyr, rådyr, ræv og grævling. Da projektområder i 

forvejen er mølleområde, vurderes det ikke at disse dyr vil blive 

påvirket væsentlig af ændringerne.

8.3 Vurdering af konsekvenser

Internationale naturområder – Natura 2000

Vindmøllerne placeres ikke i Natura 2000-område, og får ingen 

direkte indvirkning på de naturtyper, dyr og planter, der indgår i 

udpegningsgrundlaget for det nærmeste Habitatområde, se kort 

8.1. Enkelte af de fuglearter der er på udpegningsgrundlaget for 

det nærmeste natura 2000 område vil dog sandsynligvis i pe-

rioder udnytte markerne i eller i nærheden af projektområdet

Habitatområde 62

Afstanden til Habitatområde 62 ved Falen Å er ca. 800 m og Ane-

rå/Gødel Kanal ca. 1200 m

Den nærmeste del af habitatområdet er udpeget som habitat-

typen vandløb og med en række fisk på udpegningsgrundlaget 

(se tabel 8.1). En påvirkning af disse er i driftsfasen ikke sandsyn-

lig. I anlægsfasen bør der tages hensyn til udledning af vand til 

de to vandsystemer.

Vandranke er ifølge natura 2000 basisanalysen (Ref. /8/) fundet i 

et ca. 100 m2 stort område ved udløbet af Falen Å ved Bork. Det 

er næppe sandsynligt at denne forekomst kan påvirkes af møl-

leprojektet ved Sdr. Bork. Men særlige hensyn skal tages i forbin-

delse med en evt. udledning af vand fra grundvandssænkning i 

anlægsfasen, så der ikke udledes vand direkte til åen.

Odderen er konstateret ved ekskrementer og/eller spor på 6 

overvågningsstationer inden for Natura 2000 området. Dette 

vurderes at være udtryk for at der findes en udbredt forekomst 

i området. Odderen vurderes ikke at være sårbar over for kort-

varig forstyrrelse i anlægsfasen og vil næppe påvirket af projek-

tet i anlægsfasen, da projektområdet allerede i mange år har væ-

ret anvendt til møller.

Fuglebeskyttelsesområde 43.

Afstand fra projektområdet til fuglebeskyttelsesområde nr. 43 er 

godt 2 km og der forventes ikke at møllerne vil have en direkte på-

virkning ind i Fuglebeskyttelsesområdet. En del af rastefuglene på 

udpegningsgrundlaget vil dog sandsynligvis i perioder udnytte mar-

kerne i eller i nærheden af projektområdet. Dette gælder stort set 

alle marker i oplandet til Ringkøbing Fjord til tider besøges af gæs 

og svaner. Optællinger i dofbasen.dk og Novana overvågningspro-

grammet tyder dog ikke på at markerne omkring projektområdet 

udgør et væsentligt fødesøgningsområde for gæs og svane på ud-

pegningsgrundlaget (se Tabel 8.2).

De fem møller placeres alle på agerjord i omdrift. Der er derfor in-

gen forekomst af sjældne eller truede planter og svampe og der-

med potentielle konflikter i så henseende.

Beskyttede naturområder, § 3-områder

Vindmøllerne placeres ikke i områder med beskyttede §3-natur-

områder.

Der bliver sandsynligvis behov for midlertidig grundvandsænk-

ning under støbning af fundamenterne på nogen af mølleplace-

ringerne, men afstanden til mosen mod syd er omkring 200 me-

ter, hvilket, sammen med en sandsynlig grundvandsbevægelser 

imod mosen og vandløbet, ikke vurderes at kunne udgøre en risi-

ko for vandstanden i moseområdet. Vindmøllerne vurderes såle-

des at kunne etableres uden varigt at beskadige beskyttede natur-

typer, biotoper og mindre naturområder.

Økologiske forbindelser

Vindmøllerækken, veje og arbejdsarealer etableres ikke inden for 

nogen økologiske forbindelse, men den nordligste og sydligste 

vindmølle står på arealer der er udpeget som potentielle økolo-

giske forbindelser.

Den potentielle økologiske forbindelse synes primært at have 

betydning for spredningen af mindre dyrearter (pattedyr, fisk 

og insekter) og planter, og deres muligheder for at benytte den 

økologiske forbindelse i forbindelse med spredning i landska-

bet vurderes ikke at blive forhindret som følge af vindmøllepro-

jektets aktiviteter. 

Vandløb og lavbundsarealer

Projektet påvirker ikke beskyttede vandløb. Placeringen i et områ-

de med lavbundsarealer vurderes ikke at være i modstrid med nu-

værende planlægning.

Fugle

I forhold til problematikken vindmøller og fugle er der generelt for-

trinsvis to hovedfokusområder.

For det første risikoen for kollisioner og dødsfald, og for det andet 

en fortrængnings- og/eller forstyrrelseseffekt kombineret eventu-

elt med et tab af fourageringsområde. Tidligere har man desuden 
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teoretiseret om en eventuel barriereeffekt. Det vil sige, om hvor-

vidt et øget energiforbrug for fuglene til at flyve uden om møllerne 

måske kunne have en negativ effekt. Dette aspekt vurderes dog, 

at være ganske marginalt og uden betydning for fuglene, når man 

betænker, hvor meget fugle i øvrigt flyver omkring, og hvor langt 

mange arter er i stand til at trække uden fouragering. Aspektet vil 

derfor ikke blive berørt yderligere her.

På baggrund af generelle erfaringer vedrørende risikoen for kol-

lisioner, må det forventes, at etablering af vindmøller på den giv-

ne lokalitet ikke vil medføre en væsentlig forøget risiko for fugle.

Mølleområdet, i fuglemæssig sammenhæng defineret som selve 

møllerne, plus allernærmeste omegn og det vinge-bestrøgne are-

al, er ikke et væsentligt ynglefugleområde, og de nærmeste områ-

der rummer tilsyneladende heller ikke mange eller sjældne arter, 

som måske kunne tænkes at være særligt sårbare.

Figur 8.5 Udstrækningen af forstyrrelseszonen

Udskiftning af møllerne betyder kun en mindre udvidelse af forstyr-
relseszonerne. Hvis man regner med en forstyrrelse på 1,5 gange 
møllehøjden, og tegner en samlet polygon omkring mølleparker, på-
virker den eksisterende møllepark et areal på omkring 96 ha. De nye 
møller vil med samme beregningsmetode påvirke et areal på ca. 125 
ha. Udstrækningen af ”forstyrrelseszonen vil strække sig lidt længere 
imod vest og øst, men zonen bliver smallere hvilket mindsker påvirk-
ning af marker nærmest Anerå. Det vurderes at netop disse marker 
kan være fuglemæssigt attraktive pga. deres nærhed til vandløbet og 
generelt fugtige tilstand.

Det vurderes at møllernes placering i en øst-vest gående række ikke i 
stort omfang påvirker gæssenes træk imellem overnatningsstederne 
på Ringkøbing Fjord og marker i området.
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Fugle og vindmøller

Gæs evner til at undvige er generelt meget stor og det vurderes 

derfor ikke at møllerne vil kunne føre til kollisioner i et omfang der 

vil påvirke bestandene af de relevante gåsearter.

Det hænder, at fugle bliver dræbt af vindmøller, og det kan man i 

øvrigt, i betragtning af dyrenes generelt meget store manøvredyg-

tighed, skarpe syn og hørelse, høje flugthastighed og hurtige re-

aktionsevne, måske med rette undre sig over. Men hastigheden af 

vindmøllevingespidsen er omkring 250-300 km i timen, næsten 

uanset møllens størrelse og vingernes længde, og således ganske 

meget over de fleste fugles flugthastighed. Alene af den grund sker 

der af og til uheld.

Med cirka 10 års mellemrum er der lavet store og omfattende litte-

raturstudier af effekterne af vindmøller på fugle og flagermus, be-

handlende hver især hundredevis af videnskabelige artikler. Em-

net må på den baggrund således siges at være grundigt belyst og 

konklusionerne veldokumenterede.

I 1995 gennemførte det daværende Danmarks Miljøundersøgel-

ser (DMU) en stor litteraturundersøgelse baseret på stort set alle 

tilgængelige data på daværende tidspunkt. En af hovedkonklusi-

onerne heri var, at: "…risikoen for dødsfald blandt fugle forårsaget 

af kollision med vindmøller, uanset møllens art og størrelse, er lille, 

og den giver ikke umiddelbart grundlag for bekymring om effekter 

på populationsniveau”, Reference. /14/. Senere store undersøgelser 

har ikke givet grund til at ændre væsentligt på denne konklusion.

Fugledødsfald på grund af vindmøller tælles derfor oftest kun i gan-

ske få eksemplarer pr. mølle pr. år, og med så lille et omfang kan 

det i tråd med DMU konkluderes, at dødsfald kun undtagelsesvist 

vil kunne ske i så stort omfang, at det kunne tænkes at få negative 

konsekvenser på populationsniveau. 

Statistisk fandt man, at kollisionsraten varierede mellem 0 og 50 

dødsfald pr. mølle pr. år. Den største risiko blev fundet at gælde 

for måger i vådområder, og for rovfugle i nærheden af vindmøl-

ler på bjergkamme.

Senest er en større svensk litteraturundersøgelse nået frem til no-

genlunde tilsvarende konklusioner. Også her sammenfattes resul-

taterne ligeledes fra et meget stort antal kilder, og man har for fug-

le beregnet en mortalitetsrate på 2,3 som medianværdi. Dvs. at der 

statistisk set og i 'gennemsnit' forekommer 2,3 dødsfald pr. mølle 

pr. år, når alle resultater medtages, reference /12/. Variationen lig-

ger mellem 0 og 60 fugle pr. mølle pr. år.

Netop noget sådant har man imidlertid fundet i flere danske under-

søgelser. For eksempel har man kunnet iagttage, at den normalt 

temmelig sky kortnæbbede gås med tiden vænnede sig til vind-

møller i landskabet og efterhånden begyndte at fouragere tætte-

re og tættere på møllerne i en stor vindmøllepark i Vestjylland, Re-

ference /15/. Efter nogle år fløj fuglene endog uden problemer mel-

lem møllerne eller under vingerne. 

Såvel i yngletiden som udenfor har man i cirka halvdelen af de gen-

nemførte undersøgelser (38 ud af 79) fundet at responsafstan-

den mindskes efter et par år med møller på en given lokalitet, Re-

ference /12/.

Med hensyn til fugletætheder synes der ikke at være noget klart bil-

lede, idet man i næsten lige mange tilfælde har fundet såvel mind-

skede som forøgede/uforandrede tætheder både i yngletiden og 

udenfor yngletiden efter opsætning af møller, i alt byggende på 

næsten 600 undersøgelser, Reference /12/.

Nogle arter kan eventuelt miste potentielle fourageringsområder 

og må så finde nye, når vindmølleparker etableres. For eksempel 

fandt man i undersøgelser vedrørende vindmøller i Kronjylland, at 

sang- og pibesvane og hjejle givetvis ville blive påvirket af etable-

ring og udvidelse af en vindmøllepark ved Overgård Gods, idet de 

nævnte arter måtte forventes at ville miste større eller mindre fou-

rageringsområder. Samtidig blev det dog også konkluderet, at fug-

lene let ville kunne finde alternative områder i nærheden, bl.a. for-

di vintergrønne marker igennem de seneste 10-20 år er blevet sta-

digt hyppigere. Andre arter, bl.a. i et nærliggende habitat- og fug-

leområde, skønnedes i disse undersøgelser ikke at ville blive påvir-

kede af vindmøllerne, Reference / 10/ og /11/.

Hvad angår svaner og gæs, er der således næppe tvivl om, at dis-

se, og måske også enkelte andre fuglearter, kan blive tvunget til at 

finde nye fourageringsområder, når nye vindmøller opstilles. Det 

er dog næppe noget større problem for fuglene. Blandt andet for-

di det i forvejen, pga. sædskiftet, fra år til år varierer hvilke konkre-

te marker, der er attraktive for de enkelte arter, og fordi forekom-

sten af vintergrønne marker er udbredt over hele landet. I den sam-

menhæng kan det nævnes at vinterraps og vintersæd er specielt 

værdifulde for svaner og gæs, mens brakmarker og græs især til-

trækker hjejler og viber.

Sådanne påvirkninger og tab af et potentielt fourageringsområde 

har derfor næppe et omfang og en betydning, der kan betegnes 

som væsentlig for nogen arter på populationsniveau.

Vindmølleområdet ved Sdr. Bork er som nævnt ikke et vigtigt yng-

lefugleområde. Tilsyneladende forekommer kun almindelige arter, 

og dette endda ikke i stort antal. Det kan derfor, og på baggrund af 

ovenstående gennemgang af vindmøllers effekter på fugle gene-

relt konkluderes, at møllerne næppe vil få væsentlige negative ef-

fekter på fuglefaunaen i området.

Heller ikke eventuelle fortrængningseffekter vurderes at være af 

væsentlig betydning for nogen fuglearter på populationsniveau. 

Svaner og gæs, der evt. måtte fouragere på markerne om vinteren, 

vil muligvis blive tvunget til at finde andre 'græsgange', hvilket også 

vil være muligt i det vestjyske agerland med mange vintergrønne 

marker. Det er dog langt fra usandsynligt, at fuglene med tiden vil 

vænne sig til at flyve imellem og fouragere mellem og under møller-

ne, bl.a. fordi afstanden mellem møllerne bliver så stor, som den gør.
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Påvirkning af rastende svaner og gæs

Pibesvane, Sangsvane, Kortnæbbet gås, Grågås og Bramgås ses re-

gelmæssigt rastende på markerne omkring projektområdet. Antal-

let der er registreret i DOFbasen og på miljøportalen tyder dog på 

at der er tale om små tal og ret uregelmæssige forekomster. Der-

for vurderes det at området på linje med alle andre marker i Vest-

jylland til tider besøges af gæs og svaner, men at der ikke er tale 

om et område af væsentlig betydning for arterne.

Netop effekten af vindmøller på sangsvaner har DMU i andre sam-

menhænge grundigt undersøgt og vurderet, Ref. /10 og 11/. I disse 

undersøgelser blev det konkluderet, at vindmøllerne næppe ville 

påvirke svanerne negativt i form af øget dødelighed. Derimod kun-

ne det ikke afvises, at svanerne måske ville blive fortrængt til andre 

fourageringsområder, men også at dette ikke ville udgøre et pro-

blem, idet svanerne let ville kunne finde alternative fouragerings-

arealer i området pga. kravet til landbruget om etablering af grøn-

ne marker - efterafgrøder.

Vigtigt er det også at området i forvejen er anvendt til vindmølle-

park med 19 mindre møller. Den samlede forstyrrelseszone om-

kring de 5 nye møller vil være mindre end den tilsvarende omkring 

de eksisterende møller. 

Vurdering

Det må derfor forventes, at etablering af vindmøller ved Sdr. Bork 

ikke vil udgøre et problem for sangsvanerne eller pibesvaner hver-

ken i forhold til et øget antal dødsfald eller forringede fouragerings-

muligheder.

Flagermus

Flagermus er som fugle potentielt i risiko for at kollidere med vind-

møller. På varme sommernætter og ved svage vinde tiltrækkes in-

sekter af og til af vindmøller på grund af varmeafgivelse og læef-

fekt fra disse, hvilket igen tiltrækker flagermus.

Dyrene rammes/kolliderer dog sjældent, og i Ref./12/ er den gen-

nemsnitlige kollisionsrate angivet til 2,9 dyr pr. vindmølle pr. år (me-

dianværdi). Tallet dækker dog over store forskelle på 0-70, hvor de 

store tal stammer fra enkelte hændelser, blandt andet fra vindmøl-

leparker i USA placeret i skovrige områder og i områder med sto-

re koncentrationer af trækkende flagermus. Den store variation og 

beskedne medianværdi antyder, som for fugle, at i langt de fleste 

tilfælde er der næppe større problemer, men at uheldigt placere-

de vindmølleparker kan forårsage relativt høje dødstal.

En nyere, stor undersøgelse fra Tyskland, som må antages natur-

mæssigt at ligne danske forhold bedre, angiver endog et væsent-

ligt lavere antal dødsfald. I denne undersøgelse fra Sachsen, omfat-

tende 26 vindmølleparker og i alt 145 vindmøller, fandt man, efter 

en relativt intensiv eftersøgning to gange pr. uge i sommerhalvåret 

fra maj til september 2006, blot 114 døde flagermus, Ref. /25/. Stati-

stisk giver det et gennemsnit på 0,8 flagermus pr. vindmølle pr. år. 

Altså et væsentligt lavere tal end i undersøgelsen nævnt ovenfor. 

De største tab fandt man forventeligt i de mølleparker, der var pla-

ceret i løvskovsrige områder.

Selvom en sådan beregning naturligvis er behæftet med nogen 

usikkerhed, er det vanskeligt at komme til anden konklusion, end 

at vindmøller, ligesom det gælder for fugle, næppe udgør et væ-

sentligt problem for nogen flagermusarter, og at effekten generelt 

ikke giver grundlag for bekymring på populationsniveau.

Projektområdet ligger som tidligere nævnt ikke i et godt flager-

musområde pga. den intensive landbrugsdyrkning og manglen 

på gamle løvskovsområder, Se tabel 8.4. Og det vurderes derfor 

at risikoen for drab på flagermus er meget lille. Der vil sandsynlig-

vis være tale om et antal tilfældige kollisioner, der ikke vil kunne på-

virke bestande af arterne.

Ud over klimaet, hvor hårde vintre kraftigt tynder ud i mange be-

stande, er langt den største trussel mod flagermus i Danmark uden 

sammenligning fældning af hule træer og fjernelse af andre yng-

le- eller vinteropholdspladser i forbindelse med bl.a. renovering af 

bygninger, Ref./3/. Herudover kræver trafikken også mange ofre, 

ligesom huskatte kan slå mange ihjel. For at sætte tingene i per-

spektiv kan man ved at omregne engelske data til danske forhold, 

estimere at katte her i landet årligt dræber ca. 20.000 flagermus, 

Ref. /9/, hvilket er cirka fire gange så mange, som må forventes på 

grund af samtlige vindmøller i hele landet, når ovenstående data 

fra Sachsen anvendes, Ref. /13/.

Vurdering

På trods af den skønnede lille risiko for flagermusdødsfald, men 

fordi ikke megen konkret viden haves om yngle- og specielt træk 

forekomst af flagermus på lokaliteten, er der som nævnt gennem-

ført en konkret flagermusundersøgelse. Konklusionen heraf er at, 

alle møller er placeret i åbent landbrugsland, langt fra egnede yng-

lelokaliteter for flagermus. Disse møller vil kunne opføres og igang-

sættes uden særlige restriktioner. 

Andre pattedyr

Andre ikke flyvende pattedyr, som hjorte, rovdyr, samt evt. birke-

mus vurderes ikke at blive påvirket af projektet. Dette skyldes pri-

mært at der ikke er primære naturområder i umiddelbar nærhed 

af møllerne og det faktum at området i mere end 20 år har væ-

ret anvendt til vindmøllepark. Påvirkningsområdet af de nye møl-

ler vil være mindre end fra de eksisterende møller, bl.a. forventes 

færdslen i forhold til service mv. at bliver reduceret væsentligt pga. 

de mindre antal møller.

Padder og insekter

Der vil næppe kunne træffes ynglende padder eller a bilag IV be-

skyttede guldsmede fra habitatdirektivets liste i mølleområdet, da 

der ikke findes potentielle levesteder for nogen af arterne, se ta-

bel 8.3.

Flora

Alle vindmøllerne i projektet placeres på marker i almindelig drift. 

Der er derfor ikke risiko for negative konsekvenser for plantelivet 

hverken i anlægs- eller driftsfasen.

8.4 Samlet vurdering af miljøkonsekvenser for naturen

Det er vurderet, at nærværende vindmølleprojekt hverken ale-

ne eller i sammenhæng med andre projekter vil få væsentlige 

negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet i området - hver-

ken i anlægs- eller driftsfasen. Det gælder også for habitatdirek-

tivets Bilag IV-arter. 
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8.5 Kumulative påvirkninger

Der er ikke konstateret væsentlige kumulative påvirkninger i for-

hold til flora og fauna.

8.6 Manglende oplysninger og viden

Det vurderes, at forholdene vedrørende flora og fauna er be-

handlet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, og at der ikke er be-

hov supplerende undersøgelser eller lignende.

8.7 Afværgerforanstaltninger

Ikke relevant. der ikke er behov for afværgeforanstaltninger.
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I nærområdet findes kun enkelte beskyttede naturområder, mo-

se og eng, som ikke rummer væsentlige forekomster af beskytte-

de dyr eller planter. Hertil kommer, at etablering og drift af vind-

møllerne ikke vil berøre sådanne biotoper og dermed heller ik-

ke hertil knyttet plante- og dyreliv.

Negative effekter på miljøet og beskyttede planter og dyr er der-

for minimal og vurderes at være uden betydning på populations-

niveau for relevante arter. 

Tabel 8.5  Samlet vurdering
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Ulykker i forbindelse med drift af vindmøller er heldigvis sjæld-

ne, men kan forekomme. I perioden 2010-2014 er der registreret i 

alt 67 hændelser, fordelt på brand, totalt havari, nedfaldne vinger 

og nedfaldne dele med mere. Af de 67 hændelser, skete kun 10 

på møller over 1 MW. To tredjedele af alle hændelserne var relate-

ret til husstandsmøller. Ref. /3/. Sandsynligheden for at miste livet 

ved et vindmøllehavari er stort set ikke eksisterende . Læs mere i 

Tekstboks 9.1 Risikovurdering.

Brand

Ved brand vil store, lette dele kunne falde brændende til jorden. 

Ref. /5/. 

I tilfælde af brand vil man lade vindmøllen udbrænde, og sikre liv 

og omgivelser ved at afspærre omgivelserne i en radius på 2-3 gan-

ge vindmøllens totalhøjde. Ref. /1/. 

Isafkast

I forbindelse med særlige vejrforhold kan der være risiko for over-

isning af vindmøllens vinger. Vindmøllen stopper ved overisning, 

og når den genstarter, kan der teoretisk være en risiko for at blive 

ramt af nedfaldende isflager, hvis man bevæger sig ind under møl-

lehuset eller vingerne. 

Der ikke er registreret personskade som følge af isafkast fra vind-

møller og erfaringer fra vindmøllen opstillet på Thyborøn Syd-

havn, vindmøllen ved virksomheden Widex i Allerød samt vind-

møllen der tidligere var opstillet ved Bellacenteret i Ørestaden, 

har vist at risikoen for isafkast er minimal selv i områder hvor der 

er meget færdsel og trafik nær/under vindmølle rotoren..

I en Risikovurdering i forbindelse med opsætning af nye vindmøl-

ler ved Avedøre Holme er det beregnet at sandsynligheden for at 

blive ramt af isafkast er 5 gange 10-6, det vil sige 5 ud af 1 million, 

hvis man opholder sig inden for nedfaldsområdet 24 timer i døg-

net i et helt år. Ref. /7/

9.3 Trafiksikkerhedsforhold ved anlæg og drift

I anlægsfasen vil trafikbelastningen primært forekomme i form af 

lastvognskørsel med byggematerialer og tung specialtransport 

på blokvogne med dele til fundamenter, vindmøller samt målema-

ster. Af hensyn til trafiksikkerheden vil politiet blive orienteret om 

anlægsarbejdets start og omfang, så de nødvendige sikkerheds-

foranstaltninger, som for eksempel skiltning, kan blive iværksat. 

Transport af møllekomponenterne fra fabrikken via det offentli-

ge vejnet til mølleområdet fastlægges, når valg af mølletype er 

endeligt bestemt. I den forbindelse foretager møllefabrikanten 

og transportfirmaet en kortlægning af transportvejen, hvor den 

9 Risiko og infrastruktur 

9.1 Indhold og metode

I dette afsnit beskrives dels risiko for færdsel omkring vindmøller-

ne på offentlige veje, dels risiko for uheld, forstyrrelser og skader 

på infrastruktur, i forbindelse med anlæg, drift og demontering 

af vindmøllerne. Interessenter er blevet hørt og eventuelle kon-

flikter er beskrevet på baggrund af høringssvar og registreringer 

i Miljøportalen, Frekvensregistret, Plandata samt den kommuna-

le kortlægning.  

Vurdering af risiko for arbejdsulykker indgår ikke i Miljøkonse-

kvensrapporten. Risiko ved naboboliger er ikke beskrevet yder-

ligere, idet afstande mellem vindmøller og naboboliger er mini-

mum fire gange vindmøllernes totalhøjde, og ved denne afstand 

er risikoen negligerbar.

9.2 Risiko for færdsel omkring vindmøllerne i 
driftsperioden

I Danmark er det et krav, at vindmøllerne - uanset fabrikat - og an-

vendte fundamenter typegodkendes i henhold til Energistyrelsens 

certificerings- og godkendelsesordning, inden de opstilles. Type-

godkendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse med gæl-

dende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikker-

hed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed. 

Håndtering af uheld (beredskabsplan)

I forbindelse med opstilling af vindmøller skal der udarbejdes en 

beredskabsplan. Beredskabsplanen skal sikre en koordineret og 

effektiv håndtering ved uheld med vindmøller. Ref. /1/ 

Beredskabsplanen vil blive udleveret til Ringkøbing-Skjern Kom-

mune i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til projektet.

Havari

I Danmark er der ved udgangen af 2015 opstillet 5.775 vindmøl-

ler. Ref. /2/  

Aktivitet/antal uger 1. måned 2. måned 3. måned 4. måned 5. måned

antal uger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Stabilt vejmateriale til nyanlæg

Beton- og fundamentsdele

Mølledele

Kraner

Målemaster

Figur 9.2 Fordeling af transportdage i løbet af anlægsperioden.
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Stedbunden risiko: SR

SR = 10-6

Figur 9.1 Stedbunden risiko

Hvis man opholder sig inden for den lyse cirkel, er risikoen 
for at blive ramt af faldende vindmølledele 1:1 million. Det vil 
sige, at man risikerer at blive ramt én gang hver 1 million år, 
hvis man opholder sig på stedet døgnet rundt, 365 dage om 
året. 

Risikoen for den mest udsatte person (trafikant som passerer 
risikozonen) er væsentlig lavere: her er sandsynligheden for 
at blive ramt cirka 1:1 milliard.

SR = 10-5

Vingeoverslag

Tekstboks 9.1 Risikovurdering

Acceptkriteriet ved risikovurdering

Ved vurdering af risiko ved færdsel omkring vindmøllerne an-

vendes som grundlag Miljøstyrelsens acceptkriterier på 10-6 

(1:1.000.000) pr. år som den risiko for dødsfald, der umiddel-

bart kan accepteres for boligområder og andre offentligt til-

gængelige områder og 10-5 (1:100.000) pr. år i erhvervsom-

råder. Til sammenligning er risikoen for at blive ramt af lynet 

i Danmark cirka 10-6. Ref. /8/ Miljøstyrelsen 2008 

I det følgende tages der udgangspunkt i, at en person, der 

rammes af en løsrevet del fra en vindmølle, mister livet som 

følge heraf. Ref. /9/

Stedbunden risiko

Den stedbundne risiko er sandsynligheden for, at en person, 

der opholder sig uafbrudt og ubeskyttet på et bestemt sted, 

dør som følge af et havari. 

Afstande på henholdsvis 40 og 150 meter fra nærmeste vind-

mølle svarer til en stedbunden risiko på henholdsvis 10-5 og 

10-6. Sandsynligheden for at blive dræbt som følge af hava-

ri er altså med andre ord 1:100.000 for en person, der gen-

nem et år opholder sig uafbrudt inden for 40 meter fra vind-

møllens centrum og 1:1.000.000 for en person, der gennem 

et år opholder sig uafbrudt inden for 150 meter fra vindmøl-

lens centrum. Opholder man sig døgnet rundt året rundt in-

den for 150 meter fra vindmøllen, er der altså risiko for at blive 

dræbt af faldende vindmølledele én gang hver én million år. 

Risiko for den mest udsatte person

I et givent projekt antages det, at den mest udsatte person, 

er en trafikant, som flere gange om dagen passerer et pro-

jektområde. Som eksempel er det antaget, at det maksimalt 

drejer sig om 4 gange om dagen, hvor den mest udsatte per-

son kører på en strækning på 1.000 meter og passerer fire 

vindmøller, som står i en afstand af 50 - 150 meter fra vejen. 

Antages det, at denne person kører med hastigheden 60 

km i timen og passerer i alt 1.000 meter i zonen med risiko 

1:1.000.000, vil personen dagligt opholde sig 4 minutter in-

denfor risikozonen. Det svarer til 1/360 del af tiden, hvilket og-

så kan skrives som 2,8 x 10-3. Sammenholdes den stedbund-

ne risiko med risikoen for den mest udsatte person bliver ri-

sikoen for at miste livet ved at blive ramt af vindmølledele fra 

en af de fem testvindmøller 2,8 x 10-9, hvilket også kan siges 

som 3 gange i løbet af en milliard år. 

Samfundsrisiko

Samfundsrisikoen er et udtryk for risikoen for, at en gruppe 

mennesker på én gang bliver dræbt som følge af et uheld. 

Som acceptkriterium anføres, at det generelt er accepta-

belt, hvis den akkumulerede sandsynlighed for svigt, hvor 

der omkommer 1 eller flere, 10 eller flere og 100 personer el-

ler flere, er henholdsvis 10-4, 10-6 og 10-8 pr. år. Ref. /8/ Mil-

jøstyrelsen 2008

Risikoen for at 10 personer kan blive dræbt på én gang kan 

vurderes således: Situationen kan opstå, hvis en bus eller 2 

biler med tilsammen mindst 10 personer samtidig bliver ramt 

af én eller flere vindmøller. Sandsynligheden for at denne si-

tuation opstår er vurderet til ikke at være større, end risiko-

en for den mest udsatte person. Det betyder, at risikoen ikke 

er større end 3 til 1 milliard. Det vurderes derfor, at den sam-

fundsmæssige risiko er acceptabel.
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mest optimale rute bliver udvalgt i forhold til møllekomponenter-

nes oprindelsessted, samt de fysiske forhold, såsom rundkørsler, 

vejsving, skilte, sten, træer, bygninger og andre genstande, som 

kan vanskeliggøre transport af møllekomponenter. Se figur 9.3.

Ved skarpere sving og indsnævringer vil skilte og refleksstande-

re mv. blive midlertidigt fjernet, og det kan i enkelte tilfælde væ-

re nødvendigt at udlægge jernplader hvis rabatten skal i brug for 

at komme rundt i et sving. Alle foranstaltninger vil blive udført 

efter anvisninger fra møllefabrikanten og transportøren i samar-

bejde med politiet og vejmyndigheden, og områderne retable-

res umiddelbart efter endt transport.

I selve projektområdet udvides de permanente vejes svingba-

ner eventuelt midlertidigt med grus eller jernplader for at kunne 

overholde krav til drejeradier mv., og tilsvarende udvides de per-

manente kranpladser ved vindmøllerne midlertidigt med grus el-

ler jernplader til oplagring af møllekomponenterne, så de er klar 

til opstilling, når hovedkranen ankommer til området. Mølletår-

ne, naceller og vinger leveres med lastbil så tæt ved hver place-

ring som muligt.

I anlægsfasen skal der primært ske transport af grus og materia-

le til nyanlæg og udvidelse af arbejdsarealer, samt nye kabler og 

målemaster, og denne transport kan foregå på det eksisterende 

vejnet uden tilpasninger.

Jævnfør tabel 3.2 vil der samlet være 1.225 transporter i forbin-

delse med levering, opsætning og idriftsættelse af vindmøllepro-

jektet, hvilket medfører i alt 29 transportdage hvor der vil foregå 

mellem 25-60 transporter pr. dag. Det forventes at de 29 trans-

portdage afvikles jævnt fordelt henover hele anlægsperiode på 

de 4-5 måneder, se figur 9.2. 

Transport af vindmøllekomponenter og øvrige materialeleveran-

cer til og fra projektområdet vil foregå ad ruter, som bliver afstemt 

med vejmyndighederne i kommunen, på offentlige veje som er 

åbne for almindelig færdsel, og der bliver formentlig ikke behov 

for yderligere trafikforanstaltninger. Trafikmængden vurderes ik-

ke at medføre trafiksikkerhedsmæssige udfordringer i forhold til 

den eksisterende trafik i området, herunder også fodgængere 

og trafikanter på cykel. 

Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

Esbjerg Kommune

Projektområde
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Figur 9.3 kortlægning af transportvejen

Oversigtskortet viser en sandsynlig transportvej fra Esbjerg 
til vindmølleområdet.

Store dele af ruten er allerede, i forbindelse med leverancer 
til et andet vindmølleprojekt i Ringkøbing-Skjern Kommune, 
blevet screenet og kortlagt. På den baggrund er det vurderet, 
at transportvejnettet kan rumme særtransporterne med alle 
delkomponeter til de 180 meter høje testvindmøller, uden be-
hov for permanente vejudvidelser mv. Ref. /11/



I driftsfasen vil den normale til- og frakørsel omfatte 0-10 mindre 

køretøjer/måned (personbiler og mindre varevogne) og vurderes 

ikke at udgøre nogen væsentlig sikkerhedsrisiko. 

Samlet set er det vurderet, at trafik til vindmøllerne og målema-

sterne  ikke vil påvirke sikkerheden for vejtrafikken.

9.4 Forhold til lufttrafik

Vindmøllerne kommer ikke i konflikt med hverken civile, mili-

tære eller private lufthavne eller flyvepladser.

Nærmeste civile lufthavn ved Stauning ligger på en afstand af 

cirka 10 kilometer, og vindmøllerne står uden for højdebegræns-

ningszonerne omkring denne. 

Projektområdet ligger cirka 17 kilometer øst fra den private flyve-

plads, Ølgod. Der er ikke registreret indflyvningszoner omkring 

denne plads. Forsvaret har ingen militære interesser i området.

Luftfartsafmærkning af vindmøller

Bygherre skal anmelde projektet til Trafik- og Byggestyrelsen med 

henblik på en konkret vurdering af behovet for lysafmærkning 

inden rejsningen af vindmøllerne. Hvis vindmøllerne ikke står in-

den for en flyveplads' indflyvningsplan, kan de påbegyndes op-

ført, hvis Trafik- og Byggestyrelsen ikke inden for seks uger fra 

modtagelsen af anmeldelsen har besvaret denne. Man skal dog 

være opmærksom på, at dette kun gælder, hvis man har mod-

taget en kvittering på, at Trafik- og Byggestyrelsen har modta-

get anmeldelsen. Ref. /10/  

I forbindelse med miljøvurderingen er der afsendt forespørgsels-

blanket til Trafik- og Byggestyrelsen. Trafik- og Byggestyrelsen har 

svaret, at der på toppen vindmøllerne skal opsættes mellemin-

tensivt hvidt blinkende lys, samt lavintensiv rødt fast lys på mid-

ten af vindmølletårnene.

I de mørke timer vil det hvide lys erstattes af rødt mellemintensivt 

blinkende lys. Målemasterne vil blive afmærket med lavintensivt 

fast rødt lys øverst på masten og midt på masterne.

Figur 9.4 Lysafmærkning af vindmøller og målemaster

Dagslys Nat
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Der er ingen radiokædeoperatøre eller ledningsejere der har ind-

vindinger mod projektet.

9.7 Kumulative påvirkninger

Der er ikke konstateret væsentlige kumulative påvirkninger i for-

hold til  projektets påvirkning af omkringliggende infrastruktur.

9.8 Manglende oplysninger og viden

Der er ikke konstateret manglende oplysninger og viden i beskri-

velsen af projektets påvirkning af infrastruktur og vurdering af ri-

cisi vurderes at være på et tilstrækkeligt vidensniveau. 

9.9 Afværgerforanstaltninger

Ikke relevant. der ikke er behov for afværgeforanstaltninger.

Bygherre har forespurgt styrelsen om muligheden for at instal-

lere en radarløsning for vindmøllerne. Ved en sådan løsning vil 

lysafmærkningen kun aktiveres, når der er flytrafik i nærheden. 

Dialogen med styrelsen har på nuværende tidspunkt ikke ført 

til tilsagn og heller ikke en nærmere afklaring af hverken brug 

af teknologien på en midlertidig dispensation ved Sdr. Bork, el-

ler om der kan blive tale om tilladelse til en permanent løsning 

på det danske marked på sigt. Projektet vil derfor her skulle vur-

deres uden mulighed for brug af radar teknologi til at slukke for 

lysafmærkningen og §25-tilladelsen vil således også skulle gives 

for en belysning, der ikke tændes og slukkes i tilfælde af flytrafik.

9.5 Lednings- og teleanlæg

Radiokæder

Vindmøller kan forstyrre radio- og telekæder, og derved 
ødelægge signaler der transmitteres gennem disse. Der 
anbefales en respektafstand på 200 meter fra yderste 
vingespids til radiokæder (sigtelinjen mellem to master). 
Der er ingen sikkerhedsmæssige aspekter forbundet med 
radiokædernes respektafstande.

I forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten 

er der rettet forespørgsel til en række radiokædeoperatører om 

projektets mulige interferens med deres respektive signaler. Der 

er ingen radiokædeejere der har indvindinger mod projektet..

Ledninger

I forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten er 

der rettet forespørgsel til en række ledningsejere om projektets 

mulige interferens med deres respektive ledninger. Der er ingen 

ledningsejere der har indvindinger mod projektet.

9.6 Vurdering og konklusion

Tabel 9.1  Samlet vurdering

Emne Påvirkning

P
o

sitiv

In
g

en
 /m

eg
et lille

M
o

d
erat

V
æ

sen
tlig

Risiko - havari  

Risiko - is-afkast

Trafik - anlæg

Trafik - drift

Forhold til lufttrafik

Der er ikke konstateret risici ved færdsel omkring vindmøllerne 

som er uacceptable i forhold til Miljøstyrelsens acceptkriterier

På baggrund af risikovurderingen, de gældende krav til service 

og afstande til naboboliger og større, offentlig veje vurderes det, 

at isnedfald, brand og havari ikke udgør nogen væsentlig risiko 

ved færdsel omkring vindmøllerne, ligesom sikkerheden for vej 

og jernbanetrafikken ikke vil blive påvirket. 

Trafiksikkerhed i forbindelse med anlæg of drift, vurderes ikke at 

medføre udfordringer eller væsentlige gener.

Der vil ikke være konflikter med civile, militære eller private luft-

havne. Det forventes at vindmøllerne skal lysafmærkes efter vil-

kår for vindmøller over 150 meters højde. 
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10 Sundhed

10.1 Indhold og metode

De sundhedsmæssige konsekvenser af projektet i anlægs- og 

driftsfasen er vurderet på baggrund af projektets forventede ud-

formning og de tilhørende anlægsaktiviteter.

Vurderingen er primært baseret på projektbeskrivelsen og de 

øvrige kapitler i denne miljøkonsekvensrapport samt tilgænge-

ligt materiale om vindmølleanlæg.

10.2  Støjpåvirkning

Støj kan generelt have sundhedsskadelige virkninger på men-

nesker og kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige hel-

bredsproblemer. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, 

kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommu-

nikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blod-

tryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirk-

ninger. Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring 

og motivation. Ref. /1/ 

En støjpåvirkning på 65 dB(A) eller mere kan være skadeligt for 

helbredet og er derfor betegnet som et kritisk niveau. Ref. /2/. 

Se Figur 10.1.

De beregnede støjpåvirkninger fra vindmøllerne kommer ved 

naboboligerne på ingen måde i nærheden af dette niveau. 

Ude ved de nærmeste naboboliger til vindmøllerne er vind-

møllernes støjpåvirkning på maksimalt 41,5 dB(A) ved 6 m/s. 

Se kapitel 4, Naboforhold. 

Om lyd er støj, afhænger af lytteren. Generelt siger man, at uøn-

sket lyd er støj.

Karakteristisk støj

Vindmøller er i drift uafbrudt, når det blæser tilstrækkeligt. Mo-

derne vindmøller kan variere omdrejningshastigheden, og så stø-

jer de typisk mindre ved svag vind, end når det blæser stærkt. 

Den lyd, som moderne vindmøller udsender, er først og frem-

mest et svingende sus fra vingernes rotation, både når de skæ-

rer gennem luften, og når de passerer tårnet, så luften trykkes 

sammen mellem tårnet og vingen. 

Vindmøllernes maskineri, især gearet i modeller med gearkas-

se, kan give støj med toner, som afhængig af vindmøllens kon-

struktion kan have enten en høj frekvens - hyletone - eller en lav 

frekvens - brummetone. 

Variation i støjen

Støjen fra vindmøller varierer på en karakteristisk måde, som be-

virker, at støjen kan opfattes, selv om den er svag. På grund af 

vingernes rotation varierer støjens styrke i mellemfrekvensom-

rådet mellem 200 og 1000 Hz, og dette fænomen kaldes ofte 

modulation eller vingesus. vingesuset varierer i tydelighed og er 

til tider tydeligst om natten. Ref. /3/.  

Støjens frekvenssammensætning er derimod ikke karakteristisk, 

den svarer til støjen fra mange andre støjkilder. Med hensyn til 

lavfrekvent støj gælder det, at for mange støjkilder, som for ek-

sempel bilmotorer, indeholder støjen en større andel af lavfre-

kvent støj end vindmøller. Ref. /4/ 

Grænseværdier for vindmøllestøj

For vindmøller er der, for hele frekvensområdet, ved lov fastsat 

et maksimalt støjniveau på 39 dB(A) i boligområder og 44 dB(A) 

ved enkeltboliger i det åbne land ved en vindhastighed på 8 m/s. 

Grænsen er absolut og gælder for den givne vindhastighed for 

ethvert tidspunkt og samlet for samtlige vindmøller.

Natnedsættelse, som ved industristøj, gælder ikke for vindmøller, 

da produktionen ikke følger en bestemt døgnrytme. 

Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) medfører, at der udendørs 

ved boliger i det åbne land kan være støj, der svarer til lidt min-

dre end sagte tale. Støjen kan være generende for nogle men-

nesker. Lyden vil komme som et sus, der bliver gentaget mellem 

hvert og hvert andet sekund afhængig af vindstyrken. Monoto-

nien vil være en del af problemet ved påvirkningen. 
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Figur 10.1 Støjtyper og grænseværdier. Ref. 1 (Figuren er modificeret til denne rapport)

Støjen fra vindmøller vil til dels blive camoufleret af baggrunds-

støjen fra bevoksning og bebyggelse med en vindhastighed 

over 8 – 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind. Ved vindhastighe-

der over 7 – 10 m/s vil støj emissionen stabilisere sig eller falde.

Der er i Appendiks 1 Lovgivning nærmere redegjort for støjreg-

lerne for vindmøller, og støjniveauet ved nærmeste beboelser er 

beskrevet i kapitel 4, Naboforhold. Kravene i Bekendtgørelse om 

støj fra vindmøller er overholdt ved projektets naboboliger og i 

arealer med støjfølsom arealanvendelse.

Lavfrekvent støj

Grænseværdierne for beregnet lavfrekvent støj fra vindmøl-

ler i beboelsesrum er baseret på Miljøstyrelsens orientering nr. 

9/1997, hvor den anbefalede grænseværdi for boliger, institutio-

ner og lignende er 25 dB(A) i dagperioden og 20 dB(A) i aften- 

og natperioden. Ref. /4/

Grænseværdierne for vindmøller er bindende, og de gælder for 

den samlede støj fra alle vindmøller og i alle døgnets timer. Græn-

seværdierne er fastlagt til 20 dB(A) ved 6 m/s og 8 m/s, både 

i nabobeboelse i det åbne land og i boliger og institutioner og 

lignende i områder til støjfølsom arealanvendelse. Ref. /1/ og /5/ 

En moderne vindmølle har ikke problemer med at overholde 

grænseværdien for lavfrekvent støj.

Beregningerne i kapitel 4, Naboforhold viser, at vindmølleopstil-

lingen i projektforslaget ligger under grænseværdierne for lav-

frekvent støj fra vindmøller.

Undersøgelser af støjpåvirkning

Der er gennemført videnskabelige undersøgelser både her i lan-

det og i udlandet af, hvor generende støjen fra vindmøller opleves. 

Kræftens Bekæmpelses registerundersøgelse

Kræftens Bekæmpelse har i 2013 præsenteret Miljøministeriet 

for en projektidé, der ud fra registeroplysninger kan belyse, om 

støj fra vindmøller kan forårsage en række sundhedspåvirknin-

109



ger. Kræftens Bekæmpelse har forskningsmæssig erfaring med 

sammenhængen mellem støj og helbredseffekter fra både tidli-

gere og igangværende undersøgelser om trafikstøj.

Den uafhængige undersøgelse er i fællesskab finansieret af Mil-

jøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Klima-, 

Energi- og Bygningsministeriet. Tilrettelæggelse af undersøgelsen 

er blåstemplet af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabeli- 

ge Udvalg for Miljø og Sundhed og en svensk ekspert i støjmiljø.

Kræftens Bekæmpelse har gennemført udgivelse af i alt 6 viden-

skabelige artikler på baggrund af undersøgelsens resultater i lø-

bet af 2018-2019.

De seks artikler vedrører følgende undersøgelser:

• Sammenhæng mellem vindmøllestøj og slagtilfælde og 

blodprop i hjertet

• Sammenhæng mellem vindmøllestøj om natten og risiko 

for nyopstået diabetes

• Sammenhæng mellem vindmøllestøj og indløsning af re-

cepter på medicin til behandling af forhøjet blodtryk

• Sammenhæng mellem vindmøllestøj og risiko for tidlig 

fødsel, og lav fødselsvægt hos børn født til tiden

• Sammenhæng mellem vindmøllestøj og forekomst af 

depression

• Sammenhæng mellem vindmøllestøj og forekomst af 

søvnforstyrrelser

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at der ikke findes af-

gørende bevis for en sammenhæng mellem kortids- og lang-

tidsudsættelse for vindmøllestøj og opståen af blodprop i hjer-

tet og slagtilfælde. Undersøgelsens resultater støtter ikke en sam-

menhæng mellem langtidsudsættelse for vindmøllestøj og ny-

opstået diabetes eller mellem udsættelse for vindmøllestøj un-

der graviditeten og negative fødselsudfald. For førstegangsind-

løsning af recepter på sovemedicin og antidepressiva findes en 

sammenhæng med høje niveauer af vindmøllestøj blandt æl-

dre over 65 år og svage indikationer på tilsvarende fund for før-

stegangsindløsning af recepter på medicin til behandling af for-

højet blodtryk. Ref. /11/.

Figur 10.2 Dødsfald pr. 100 GWh produceret Ref. /10/
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Sundhedsministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Byg- 

ningsministeriet finder derfor på det foreliggende grundlag, at 

undersøgelsen ikke bør bruges som argument for ikke at fort-

sætte den planlægning for vindmøller, som følger af energiforli- 

get, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget. 

Opinionsundersøgelse ved VidenOmVind

En opinionsundersøgelse blandt naboer til vindmøller er i februar 

2016 gennemført af Jysk Analyse for Viden om Vind. 46 % af na-

boer indenfor 1.000 meter til vindmøller fordelt på 62 lokaliteter 

har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at 17 % svare-

de, at de følte sig "i høj grad" generet af at bo i nærheden af vind-

møller. Det er et fald på 9 procentpoint i forhold til 2012 hvor en 

lignende undersøgelse blev gennemført, og 26 % følte sig gene-

ret "i høj grad". Skærpede krav til lavfrekvent støj kan være årsa-

gen til faldet. Af de, som oplever ulemper, nævner størstedelen,  

støj. For 20 % gælder det, at deres opfattelse af at være nabo til 

vindmøller er ændret negativt, efter vindmøllerne er rejst. For 17 

%, at deres opfattelse af at være nabo til vindmøller er ændret 

positivt. Ref. /7/

Undersøgelser fra Sverige og Holland

Undersøgelser fra Sverige og Holland er resumeret blandt andet 

i en tidsskriftsartikel fra 2009, Ref. /8/. Artiklen påviser, at ande-

len af beboere, som oplever gener fra vindmøller, øges samtidig 

med, at støjniveauet stiger. Resultaterne fra de samme undersø-

gelser ligger også til grund for en rapport fra det nederlandske 

institut RIVM fra 2009, ”Evaluatie nieuwe normstelling windtur-

binegeluid”, hvor forskerne tager udgangspunkt i den gene, der 

opleves indendørs. Her udledes det, at fire procent af beboer-

ne, som udendørs er udsat for et støjniveau på 39 dB ved 8 m/s,  

som er grænseværdien for boligområder i Danmark, oplever stø-

jen indendørs som ”stærkt generende”.

Ved sammenligning af udendørs og indendørs niveau-

er kan i meget grove træk regnes med, at det A-vægte-

de niveau indendørs med lukkede vinduer er 25 – 30 dB  

mindre end udendørs. Ved åbne vinduer med 0,35 m2 åbning 

er forskellen cirka 10 dB. Ref. /3/

10.3 Skyggekast ved naboboliger

Gener i forbindelse med skyggekast fra vindmøllevingerne, kan 

optræde når solen skinner og vingerne drejer ind mellem solen 

og opholdsarealet. Gener vil typisk være størst inde i boligen, 

men kan også være stor ved ophold udendørs, hvor skyggen 

fejer hen over jorden.

Skyggekastets omfang afhænger af, hvor solen står på himlen, 

om det blæser og hvorfra, af antallet af vindmøller i en gruppe 

og deres placering i forhold til naboboligerne, samt af de topo-

grafiske forhold og vindmøllens rotordiameter.

Skyggekastet kan virke stressende og dermed forårsage eller 

forværre sygdomme, hvis skyggekastet falder på tidspunkter, 

hvor man er til stede.

Skyggekast fra vindmøller vurderes ikke at kunne fremkalde epi-

leptiske anfald hos mennesker med fotosensitiv epilepsi. De fleste 

mennesker med fotosensitiv epilepsi er følsomme overfor blin-

ken ved en frekvens på 16-25 Hz . Enkelte er dog følsomme alle-

rede ved 3 Hz eller helt oppe ved 60 Hz . Rotoren på de planlagte 

vindmøller har en omdrejningshastighed på 4-14 omdrejnin- ger 

pr . minut, og da rotoren har tre vinger svarer dette til en maksi-

mal vinge-frekvens på under 1 Hz (dvs . mindre end et blink pr . 

sekund som følge af skyggekast) . Dette er væsentligt under de 

3 Hz, som i visse tilfælde ville kunne fremkalde epileptiske anfald, 

hos personer med fotosensitiv epilepsi . Ref. /3/.

For at begrænse skyggekastet kan man stoppe vindmøllen i det 

tidsrum, skyggekastet foregår. Det er vejledende anbefalet, at 

naboer ikke udsættes for mere end 10 timer skyggekast årligt.

I kapitel 4, Naboforhold er der redegjort for, hvor meget vindmøl-

lerne ved Sdr. Bork vil kaste skygge fra de roterende vinger ved 

naboboligerne. Generelt vil naboboligerne få en lille påvirkning 

af skyggekast ved projektets realisering. Op til syv naboboliger 

vil teoretisk få over 10 timer reel udendørs skyggekast om året. 

Det forventes derfor at Ringkøbing-Skjern Kommune vil kræve 

skyggestop installeret i den eller de vindmøller der påfører det 

øgede skyggekast.

10.4 Tab af menneskeliv

Energiproduktion er forbundet med tab af menneskeliv. Figur 10.2 

viser et diagram over tab af menneskeliv i forbindelse med elpro-

duktion ved forskellige metoder og omfatter alle faktorer fra ef-

tersøgning/udvinding, over transport, forarbejdning, elprodukti-

on og til affaldsbehandling ved brændslet/metoden. Det fremgår 

at tabet af menneskeliv er langt højere ved anvendelse af fossile 

brændsler fremfor eksempelvis landvindmøller. 

Eksakte værdier i sådanne undersøgelser skal naturligvis tages 

med en del forbehold. Det man bør hæfte sig ved er derimod 

størrelsesordner og forskelle brændslerne/metoderne imellem. 

Ref. /10/.

10.5 Vurdering og konklusion

Produktion af el på kulkraftværker belaster folkesundheden ved 

luftforurening. Sundhedseffekter af luftforureningen viser sig som 

bronkitis, hospitalsindlæggelser, sygedage og dage med nedsat 

aktivitet, merforbrug af medicin for astmatikere samt for tidlig død. 

Elektricitet fra vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning 

i samme grad, som el fra vindkraft erstatter el fra kulkraftværker. 

Den konventionelle elproduktion har desuden flere fatale om-

kostninger i form af tab af menneskeliv, sammenlignet med el 

produceret af vindmøller. Ref. /10/.

Vindmøllerne påfører omgivelserne støj og skyggekast. Forskelli-

ge undersøgelser belyser generne ved at bo i nærheden af vind-

møller, men der er endnu ikke fremkommet resultater, der giver 

anledning til at skærpe grænseværdierne for støj fra vindmøller. 

En opinionsundersøgelse gennemført hos naboer indenfor 1.000 

meter fra vindmøller viser, at 17 % svarede, at de følte sig "i høj 

grad" generet af at bo i nærheden af vindmøller. Ref. /7/.

Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Kli-

ma-, Energi- og Bygningsministeriet har i 2019 afsluttet en hel-

bredsundersøgelse, der ud fra registeroplysninger kan belyse, 

om støj fra vindmøller kan forårsage forskellige helbredspåvirk-

ninger. For hovedparten af undersøgelser kunne det konklude-
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res at der ikke kan påvises nogen påvirkning, mens antallet af re-

gistrerede tilfælde for enkelte af undersøgelserne var for få til at 

kunne konkludere noget med sikkerhed. Ref. /11/.

Grænseværdierne for vindmøllestøj gælder døgnet rundt, og 

der er ingen natnedsættelse som ved eksempelvis industrivirk-

somheder. Alle grænseværdier for støj er overholdt i projektet, 

også for lavfrekvent støj.

Skygger fra roterende vinger kan være generende, hvis skygge-

kastet falder på tidspunkter, hvor man er til stede.

Ved valg af endelig vindmølletype skal der udføres en skygge-

kastberegning der viser hvor meget skyggekast vindmøllerne vil 

medføre. For de naboboliger i beregningen, der modtager mere 

end 10 timers reel udendørs skyggekast om året froventes Ring-

købing-Skjern Kommune at kræve skyggestop installeret i den 

eller de vindmøller der påfører skyggekastet.

Ringkøbing-Skjern Kommune, der er VVM-myndighed og udste-

der § 25-tilladelsen (VVM-tilladelsen) og fører tilsyn med at den-

nes vilkår overholdes.

Tabel 10.2  Samlet vurdering

Emne Påvirkning

P
o

sitiv

In
g

en
 /m

eg
et lille

M
o

d
erat

V
æ

sen
tlig

Sundhed, støj  

Sundhed, skyggekast

10.6 Kumulative påvirkninger

De kumulative virkninger er umiddelbart en forstærkning af på-

virkningen fra de eksisterende vindmøller omkring projektområ-

det. For støj og skyggekast er de nærmeste eksisterende vind-

/9/ Nilsson, M.E. et al (2011): Kunskapssammanställning om 

infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftanläggningar: Ex-

ponering och hälsoeffekter. Slutrapport till Naturvårds-

verket, 28. no. 2011.

/10/ Fischetti, M. (2011): The Human Cost of Energy. Scientific 

America, september 2011

/11/ Vindinfo.dk: vindinfo.dk/sundhedsundersoegelse.

aspx

møllers bidrag medregnet, og den samlede støjpåvirkning hos 

nabobeboelser er dermed kendt.

Der er derfor ikke konstateret væsentlige kumulative påvirknin-

ger i forhold til  projektets påvirkning af sundheden.

10.7 Manglende oplysninger og viden

Projektets påvirkning på sundheden vurderes at være på et til-

strækkeligt vidensniveau. 

10.8 Afværgerforanstaltninger

Der er beskrevet afværgeforanstaltninger for skyggekast i afsnit 

4.7, og der vurderes ikke at være behov for yderligere afværge-

foranstaltninger.
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11 Alternativer 

Dette kapitel indeholder begrundelser for at fravælge eller tilvæl-

ge alternative projektmuligheder, jf. bilag 7, pkt. 2 i miljøvurderings-

loven (LBK nr 973 af 25/06/2020), samt en beskrivelse af referen-

cescenariet med den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige 

udvikling, hvis projektet ikke gennemføres (lovens bilag 7, pkt. 3).

11.1 Fravalgte alternativer

Det ansøgte projekt ligger indenfor et eksisterende vindmølle-

område, hvor der står 19 stk. produktionsmøller med en total-

højde på 69 m. 

Af kommuneplanen fremgår det, at området landskabeligt vil kun-

ne rumme op til 10 stk. 150 m høje vindmøller, som erstatning for 

de 19 eksisterende vindmøller.

De eksisterende 19 møller af 0,6 MW udgør samlet en effekt på: 

11,4 MW.

I temaplanen for vindmøller blev områdets kapacitet vurderet til 

at være 8-10 møller af en højde på 150 m med en samlet effekt 

på: 31 MW. Effekten for testvindmølleprojekt med 5 stk. 6 MW 

møller vurderes at have en effekt på 30 MW

Sammenlignes testmølleprojektet med de eksisterende møller er 

projektet effektmæssigt en forbedring, men sammenlignes der 

med temaplanens skøn mangles 1 MW.

I forbindelse med optimeringen af projektet er det fra projektan-

søgers side vurderet, at projektforslaget med fem testvindmøl-

ler og to målemaster er tilpasset vindforhold, arealforbrug, af-

standskrav, grænseværdier og andre bindinger, for at opnå den 

optimale placering. 

Alternative projektforslag, er derfor ikke undersøgt og belyst nær-

mere i denne miljøkonsekvensrapport.

11.2 Alternative mølletyper

Valget af endelig mølletype er ikke endeligt fastlagt. Da der 

er tale om testvindmøller vil der endvidere være behov for at 

kunne opstille de vindmøller der er mest behov for på opstil-

lingstidspunktet. Der er i visualiseringer og beregninger i den-

ne miljøkonsekvensrapport taget udgangspunkt i en worst-case, 

men det er muligt at opstille andre mølletyper. Der er små vari-

ationer i vindmøllernes design, alt efter hvilken type vindmølle 

man vælger at opstille. Afhængigt af mølletypen vil der være ta-

le at den valgte mølletype har et andet forhold mellem rotordia-

meter og navhøjde. Variationer i harmoniforhold vil kunne ses 

ved direkte sammenligning af vindmøllerne, men har ingen væ-

sentlig visuel betydning i forhold til påvirkning af omgivelserne, 

da alle fem vindmøller uanset valg af mølletype vil have ens har-

moniforhold. Alle mølletyper vil være op til maksimalt 180 meter 

høje og de gældende støjgrænser skal overholdes.

11.3 Referencescenarie

De eksisterende forhold og den forventede udvikling, hvis pro-

jektet ikke gennemføres, udgør referencescenariet for projektet. 

I referencescenariet forventes de 19 eksisterende produkti-

onsvindmøller at kunne blive stående i området i op 11 år. Vind-

møllerne er opstillet i 1997. Den pågældende mølletype har en 

gennemsnitlig levetid på 35 år, jvf. en vurdering fra Energistyrel-

sen. Ref. /1/.

Med de 19 vindmøller videreføres den eksisterende påvirkning i 

form af støj og skyggekast, visuelle påvirkning af landskabsople-

velsen, som de eksisterende vindmøller medfører i dag.

For referencescenariet ligger støjpåvirkningen generelt lavere end 

ved projektforslaget. Ved referencescenariet modtager en af de 

mest støjbelastede naboboliger, Mærskvej 4, 39,2 dB(A) ved 6 

m/s, hvilket er 0,4 dB(A) lavere end den støjpåvikning boligen vil 

modtage fra projektforslaget.

For andre naboboliger ligger støjpåvirkningen fra vindmøllerne 

i referencescanariet højere end den der kommer fra projektfor-

slaget. Eksempelvis er støjen 1,1 dB(A), højere ved referenceni-

Figur 11.1 Støj - referencescenariet

Figur 11.2 Lavfrekvent støj - referencescenariet
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Figur 11.3 Skyggekast - referencescenariet Figur 11.4 Foto - referencescenariet

Figur 11.5 Visualisering - projektforslaget

0

scenariet end projektforlsaget for naboboligen på Tarmvej 290. 

Se figur 11.1.

Den lavfrekvente støjpåvirkning af naboboliger i referencesca-

nariet ligger generelt højere end den lavfrekvente støjpåvirk-

ning i projektforslaget. Mærskvej 1 modtager her 15,9 dB(A) ved 

eksisterende forhold mod 13,0 ved projektforslaget. Se figur 11.2.

Skyggekastpåvirkningen fra vindmøllerne i referencescenariet 

er stort set ikke eksisterende, mens der ved projektforslaget på 

grund af testvindmøllernes rotordiameter på op til 162 meter kan 

medføre op at op til syv naboboliger vil modtage op til 10 timers 

årligt skyggekast. Se figur 11.3.

Med hensyn til den visuelle påvirkning vil referencescenariet, på 

grund af den lave totalhøjde generelt have en mindre påvirkning-

over aftand, mod projektforslagets nye vindmøller og målema-

sterne der er synlige over større afstande. 

  

SKYGGEKAST
PROJEKTFORSLAG

SKYGGEKAST
REFERENCESCENARIE
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Figur 11.4 og 11.5 
Afstand til nærmeste vindmølle: ca. 1 km, set fra nabobolig Tarm-
vej 256

Figur 11.6 og 11.7

Afstand til nærmeste vindmølle: ca. 7,6 km, set fra Sønder Klitvej 
 

Figur 11.6 Foto - referencescenariet

Figur 11.7 Visualisering - projektforslaget

Referencer

/1/ Energistyrelsen (2020): Fremskrivning af antal vindmøller 

på land
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12 Afværgeforanstaltninger - samlet 

I det følgende gives et overblik over afværgeforanstaltninger som 

tidligere er beskrevet i relevante kapitler. 

12.1 Anlægsfasen

Ingen behov for afværgeforanstaltninger.

12.2 Driftsfasen

Skyggestop

For at minimere skyggekast, bør der stilles krav om, at der instal-

leres tekniske anordninger og software i vindmøllerne som kan 

aktivere skyggestop således at ingen naboer vil modtage mere 

end de maksimale 10 timers skyggekast.

12.3 Demonteringsfasen

Ingen behov for afværgeforanstaltninger.
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Appendiks I Lovgivning

En lang række love og bekendtgørelser fastlægger bestem-

melser for, hvor og hvordan der kan opstilles vindmøller i Dan-

mark. I dette appendiks bliver de love, der er relevante i forhold 

til vindmølleprojektet ved Sdr. Bork, Ringkøbing-Skjern Kommu-

ne, gennemgået.

Bekendtgørelse om vindmølleplanlægning

Bekendtgørelse nr. 923 af 06/09/2019, Bekendtgørelse om plan-

lægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, pålægger kom-

munerne at tage omfattende hensyn ikke alene til muligheden 

for at udnytte vindressourcen, men også til naboboliger, natur, 

landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interes-

ser. Ifølge bekendtgørelsen kan der kun opstilles vindmøller på 

arealer, der er specifikt udpegede til formålet i en kommuneplan.

Bekendtgørelsen fastsætter en række krav til kvaliteten af vind-

mølleplanlægningen i relation til omgivelserne. Blandt andet, at 

vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobolig end fire gange 

vindmøllens totalhøjde målt fra ydersiden af vindmøllens tårn til 

nærmeste mur eller hushjørne ved naboboligen. 

Afstandskravet er belyst i kapitel 4, Naboforhold se kort 4.1 og 

tabel 4.1.

Bekendtgørelse om vindmølleplanlægning indeholder endvide-

re et krav om, at vindmøller, der står med mindre afstand end 

28 gange totalhøjden til eksisterende eller planlagte vindmøller, 

skal vurderes, så det sikres, at den samlede påvirkning af land-

skabet er visuelt ubetænkelig. Det betyder, at anlæggene skal op-

fattes som adskilte anlæg, og samspillet mellem vindmøllegrup-

perne skal fremtræde harmonisk de steder i landskabet, hvor-

fra anlæggene opleves i samspil. Samspillet med alle eksisteren-

de og planlagte vindmøller inden for 4 – 5 kilometer er behand-

let i afsnit 5.2 og 5.4.

Til denne bekendtgørelse knytter der sig en vejledning: Vejled-

ning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.

Støj fra vindmøller

Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller

Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i Bekendtgørelse om 

støj fra vindmøller nr. 135 af 07/02/2019. Bekendtgørelsen omfat-

ter også lavfrekvent støj. Til denne bekendtgørelse knytter sig vej-

ledning fra Miljøstyrelsen nr. 9214 af 16/05/2012, Støj fra vindmøller.

Bekendtgørelsen indeholder blandt andet følgende emner:

Det åbne land

Støjbelastningen fra vindmøller i det mest støjbelastede punkt 

ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land 

må 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 i retning af vindmøllerne.

Støjfølsom arealanvendelse

Bekendtgørelsen forstår støjfølsom arealanvendelse som områ-

der, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt 

til bolig-, institutions-, sommerhus- camping- eller kolonihavefor-

mål, eller områder, som er udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt til 

støjfølsom rekreativ aktivitet. I sådanne områder må der i det mest 

støjbelastede punkt maksimalt være en støjbelastning fra vindmøl-

ler på 39 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 37 dB(A) ved 6 m/s.  

Til sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj, der er forårsa-

get af vindstøj i bevoksning og bygninger, normalt ligge på 45 – 

50 dB(A) ved vindstyrker på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind. 

Lavfrekvent støj

Kravet til lavfrekvent støj fra vindmøllerne er hele døgnet ved 

vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s at den ikke må overstige 20 

dB indendørs i boliger. Lavfrekvent støj er støj i frekvensområ-

det fra 10 til 160 Hz.

Støjberegning før vindmøllerne bliver opført

Når man efter byrådets endelige godkendelse af en lokalplan 

for vindmøller ønsker at realisere lokalplanen, skal man indsen-

de en anmeldelse til den pågældende kommune. Anmeldelsen 

skal blandt andet indeholde en rapport med godkendte målin-

ger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer af den an-

meldte vindmølletype. På baggrund af de godkendte målinger 

skal der foreligge en beregning af støjen ved nabobeboelser til 

det ansøgte projekt. 

Den kommunale planmyndighed kan kræve, at der bliver foreta-

get en støjmåling efter idriftsættelse af vindmøllerne for at sikre, 

at lovens krav bliver overholdt. Målingen vil skulle foretages ved 

vindhastighederne 5,5 – 6,5 m/s og  7,5 – 8,5 m/s.

Ringkøbing-Skjern Kommune kan kræve en sådan måling efter 

anlæg af de fem testvindmøller.

Lov om miljøvurdering

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 omhandler miljøvurde-

ring af både planer og programmer samt miljøvurdering af kon-

krete projekter (VVM). De to typer af miljøvurderinger er regule-

ret af hver deres EU-direktiv. 

Miljøvurdering af projekter 

Miljøkonsekvensrapporten udarbejdes for et konkret projekt på 

baggrund af oplysninger leveret af bygherren. Oplysningerne skal 

være fuldstændige og af tilstrækkelig høj kvalitet. Inden bygher-

re udarbejder en miljøkonsekvensrapport, skal VVM-myndighe-

den afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de 

oplysninger skal være, som bygherren skal fremlægge i miljø-

konsekvensrapporten (§ 23). 

Naturbeskyttelse

Natura 2000

Natura 2000 er EU’s overordnede direktiver til beskyttelse af na-

turen. Udgangspunktet for Natura 2000 er, at medlemslandene 
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skal opretholde en såkaldt gunstig bevaringsstatus for de arter og 

naturtyper, der ligger til grund for udpegningen af områderne. Det 

følger heraf, at aktiviteter, der påvirker bevaringsstatus negativt, 

som hovedregel ikke kan tillades. Natura 2000 omfatter EF-ha-

bitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. 

EF-Habitatområde

Et EF-habitatområde er et internationalt naturbeskyttelsesområ-

de, som udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturty-

per og arter af dyr og planter, som har betydning for EU. For ha-

bitatområder indebærer gunstig bevaringsstatus typisk, at are-

alet med den pågældende habitatnaturtype skal være stabilt 

eller stigende, mens det for arter gælder, at såvel bestandene 

som arealerne af de levesteder, de er tilknyttet, skal være stabi-

le eller stigende. 

Medlemslandene skal i henhold til habitatdirektivets artikel 12 ind-

føre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uan-

set om de forekommer inden for et af de udpegede habitatom-

råder eller udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV. For 

dyrearter, som fremgår af direktivets bilag IV, forbydes blandt an-

det beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder. 

Miljøkonsekvensrapportens kapitel 8, Naturbeskyttelse, inde-

holder en undersøgelse af vindmøllernes betydning for de be-

skyttede arter og arealer, som ligger til grund for udpegningen.

Ramsarområder

Ramsarområder er udlagt for at beskytte fuglelivet, og udpeg-

ningsgrundlagene for disse to områdetyper er ofte identiske. I 

alt 113 fuglebeskyttelsesområder dækker tilsammen 14.700 km2, 

eller 6 og 11 % af Danmarks land- og havareal. 

Naturbeskyttelsesloven

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13/03/2019 , Bekendtgørelse af lov 

om naturbeskyttelse, kendt som Naturbeskyttelsesloven, har til 

formål at værne om Danmarks natur og miljø, så samfundsud-

viklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for men-

neskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. Loven 

regulerer betingelserne for en lang række naturtyper og natur-

områder. 

Paragraf 3-områder

Paragraf 3 i Naturbeskyttelsesloven omfatter generelle beskyt-

telsesbestemmelser for beskyttede naturtyper, herunder søer, 

vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, 

overdrev med videre. Der må ikke foretages ændringer i tilstan-

den af ovenstående naturtyper. 

Andre relevante love

Museumsloven

Museumsloven har til formål at sikre kulturarv og naturarv i Dan-

mark og udvikle deres betydning i samspil med verden omkring 

os, jævnfør Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Det skal 

ske gennem fagligt samarbejde mellem økonomisk bæredygti-

ge museer. Museumsloven har endvidere til formål at sikre kul-

tur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og 

forberedelse af jordarbejder med videre. I tilknytning hertil hører 

arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver.

Arkæologisk undersøgelse

Paragraf 25 i Museumsloven indeholder bestemmelser for byg-

herrer, som påregner at igangsætte jordarbejder. De kan anmo-

de vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse om, 

hvorvidt jordarbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væ-

sentlige fortidsminder. Hvis museet vurderer, at en sådan risiko 

foreligger, skal sagen forelægges kulturministeren. Den nævnte 

udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i givet fald vil 

være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse.

Bekendtgørelse om affald

BEK nr 224 af 08/03/2019, Affaldsbekendtgørelsen, Affaldsbe-

kendtgørelsen indeholder de vigtigste regler om kommuners 

og privates indsamling og håndtering af affald. Alt affald og jord 

der indgår i projektet skal håndteres efter gældende lovgivning 

på området, foruden at følge Ringkøbing-Skjern Kommunes af-

faldsdirektiv.

Affaldsbekendtgørelsen indeholder regler om en række emner, 

som er vigtige at kende til:

Affaldshierarkiet for kommunal affaldshåndtering (kap. 4) 

Kommunale affaldsregulativer (kap. 6) 

Kommunale affaldsordninger (kap. 7) 

Erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materia-

lenyttiggørelse (kap. 10) 

Særlige regler om farligt affald fra virksomheder (kap. 11) 

Bilag 2 - Listen over affald (EAK-listen)

Affaldshierarkiet giver prioriteringen for den kommunale af-

faldshåndtering:

1. Forberedelse med henblik på genbrug. 

2. Genanvendelse. 

3. Anden nyttiggørelse. 

4. Bortskaffelse.
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Foto II-1

Foto II-2

Foto II-1 og II-2 Motiv fra Randers kommune. De to fotos, der er op-
taget fra samme punkt med henholdsvis 300 mm objektiv, foto II-1 
og 45 mm objektiv, foto II-2, illustrerer begrebet ideel betragtnings-
afstand. Begge fotos er forstørret til en bredde på 84 mm fra 36 mm, 
det vil sige 2,33 gange liniært. Perspektivet er ens i de to fotos, hvis 
øjnene indtager samme stilling i forhold til billedet, som objektivet 
indtog til motivet ved optagelsen. Skal man sammenligne forholde-
ne i de to fotos med hinanden, bør foto II-1 derfor betragtes på en af-
stand af 70 cm og foto II-2 på en afstand af 10 cm i Miljøkonsekvens-
rapportens trykte udgave på A4-papir. Begge afstande er nok ureali-
stiske i forhold til den foretrukne læseafstand, men de to fotos viser, 
at optik og forstørrelsesgrad, sammen med optagelsesstandpunkt, 
indvirker på oplevelsen af billedmotivet.

Foto II-3 Billedserien illustrerer, hvorledes vindmøllens syn-
ligheden skifter med lyset.

Appendiks II Visualiseringer

Metode

Fotografier til visualiseringerne er optaget med digitalt 24 x 36 

mm kamera med 28 mm brændvidde. Fotopunkterne er fastlagt 

ved måling af GPS-koordinater. Hovedparten af fotografierne er 

optaget i slutningen af 2019 og starten af 2020.

Alle visualiseringer er udført i programmet WindPRO 3.3, hvor 

hver enkelt visualisering er kontrolleret ud fra kendte elemen-

ter i landskabet. 

Vindmøllerne kan være gengivet overdrevent tydelige på visua-

liseringerne sammenlignet med et normalt foto. Det er gjort for 

bedre at kunne vurdere vindmøllernes indvirkning på landska-

bet i de situationer, hvor man har en usædvanlig god sigtbarhed. 

Hvis eksisterende vindmøller er svære at se på grund af vejrfor-

hold eller afstand, er de optegnet for større kontrast. 

Projektet der er visualiseret

Alle fem vindmøller er visualiseret med en navhøjde på 99 me-

ter og en rotordiameter på 162 meter, hvilket giver en totalhøj-

de på 180 meter.

Målemasterne er visualiseret som gittermaster med en højde 

på 130 meter.

Vindmøllerne er visualiseret med mellem intensiv (20.000 can-

dela) blinkende hvidt lys på dagsvisualiseringerne og med en in-

tensitet på 2.000 candela på natvisualiseringerne. Lysmarkerin-

gen skal sidde øverst på nacellen. Det kan være svært at gengi-

ve et blinkende lys. Samtidig har lys og himlens farve betydning 

for hvor tydeligt lyset vil blive opfattet i virkeligheden. Det hvide 

lys på visualiseringerne er et forsøg på at vise blinket på bedste 

vis, men kan altså ikke sammenlignes med virkeligheden.
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Da vindmøllernes endelige dimensioner endnu ikke er fastlagt er 

der til slut i dette appendiks vist den variation i møllernes dimen-

sioner der kan forventes. Alle møller vil dog fremstå ens.

Ideel betragtningsafstand

For at visualiseringerne skal være sammenlignelige, er alle foto 

og visualiseringer gengivet i samme forstørrelse, 8,25 gange. Des-

uden er billedet skåret til så udsnittet svarer til 50 mm brænd-

vidde, hvilket svarer til det, der ligger inden for en normal syns-

vinkel. Ved panoramer skal man altså dreje hovedet for at se det 

der er vist på foto og visualisering. Dette betyder,  at hvis visuali-

seringerne trykkes på almindelig A4 papir er den ideele betragt-

ningsafstand på cirka 41 cm. Ideel betragtningsafstand skal ikke 

forveksles med læserens foretrukne læseafstand. Se forklaring 

ved foto II-1 og II-2.

Valg af fotopunkter

Overordnet er fotopunkterne til visualiseringerne udvalgt, så de 

illustrerer, hvordan vindmøllerne vil fremstå fra væsentlige ud-

sigtspunkter, hvor mange mennesker normalt har deres daglige 

færden samt fra områder med særlig landskabelig og rekreativ 

værdi. Fotopunkterne er ligeledes valgt med henblik på at vise, 

hvordan de planlagte vindmøller visuelt vil påvirke markante og 

væsentlige landskabselementer som eksempelvis kirker og sær-

lige naturområder samt samspil med eksisterende vindmøller. 

De udvalgte standpunkter er markeret på kort II-5. På kort II-5 er 

yderligere vist områder der er udpeget som værdifuldt landskab. 

Af kortene fremgår også punkter, som i den forudgående ana-

lyse har givet en formodning om, at vindmøllerne og målema-

sterne vil være synlige, men som der alligevel ikke er vist visua-

lisering fra. Det kan enten skyldes, at efterfølgende besigtigelse, 

fotografering og visualisering har vist, at vindmøllerne sandsyn-

ligvis ikke er synlige fra de pågældende steder, at det er margi-

nalt, hvad der kan ses.

Valg af naboer til fotografering

Der er valgt at visualisere fra nabobolig 1, nabobolig 3, nabobolig 

4, og nabobolig 11.  Den visuelle vurdering for hver enkelt nabobo-

lig, findes i rapportens kapitel 4, Naboforhold.

Nabovisualiseringer

se Kort II-4

A. Nabobolig 4, Mærkvej 6 

B. Nabobolig 16, Tarmvej 256  

C. Nabobolig 17, Tarmvej 280 

  

Visualiseringer fra landskab

Se kort II-5 , der viser et oversigtskort med alle visualiseringspunkter.

Nærzone, 0 – 6 kilometer

Nærhed til byer og anden bebyggelse

1. Bork Havn

2.  Fra udkanten af Falen  

3. Fra Oblingvej ved Obling

4. Fra Tarmvej i udkanten af Nørre Bork  

5.  Fra Tarmvej i udkanten af Sønder Bork

6. Fra Lydumvej i udkanten af Lydum

7. Fra nyt halvt bebygget boligområde, Søvænget, i Nørre Ne-

bel

8.  Fra Houstrupvej mellem Hovstrup og sommerhusområdet 

Houstrup 

9. Fra Hedevang i sommerhusområde

Landskab og samspil med eksisterende vindmøller

10. Fra Anerbjergevej i området med de mange kanaler

11. Fra Henninggårdsvej (markvej) syd for Sønder Bork

12. Fra Henninggårdsvej (markvej) ved Falen Å

13. Esbølvej mellem Sønder Vium og Lydum

14. Fra Vesterhavsvej, hvor den krydser et åforløb

15. Parkeringsplads ved Nymindegab Strand

16. Fra Tippervej ved sommerhusområde på Tipperne

Kultur og kirker

17.  Nørre Bork Kirke 

18.  Fra Tarmvej hvor Sønder Bork Kirke kan opleves

19.  Fra Kirkegården ved Sønder Bork Kirke 

20. Lønne Kirke

Mellemzone, 6 – 13 kilometer

Nærhed til byer og anden bebyggelse

21.  Fra Esbølvej i udkanten af Sønder Vium 

22. Glipstrup i udkanten af Lyne

Landskab og samspil med eksisterende vindmøller 

23. Kvongvej nord for Lunde

24.  Nymindegabvej mellem Outrup og Nørre Nebel

25. Strandvejen nord for Henne Stationsby 

Kystlandskab

26.  Fra udsigtspunkt ved Blåbjerg

27. Hemmet Havn

28.  Klitterne ved Henne Strand

29. Sønder Klitvej ved Bjerregård

30. Sønder Klitvej ved Skodbjerge 

 

Hede 

31.  Lønborg Hede
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Kort II-4 
Visualiseringspunkter 
Naboboliger

Mål:            1:25.000

Visualisering fra nabobolig

Mål:            1:25.000

A  

A

C

B

Nabobolig med nummer

Servicevej og arbejdsareal

Ny vindmølle

Eksisterende vindmølle, 
Nedtages

Ny målemast
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Kort II-5 Visualiseringspunkter 

Afstandszonens grænse

Vindmølleområde

Nummer for fotopunkt

Fotopunkter for
visualiseringer

Fotopunkter, hvorfra de nye 
vindmøller sandsynligvis 
ikke vil være synlige

Signaturer til kort II-5

10

1 km 5 km

Værdifulde 
landskaber
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13 km

6 km
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Visualiseringer ved naboboliger

A Eksisterende forhold set fra nabobolig 4, Mærskvej 6.
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A Visualisering af de fem nye vindmøller set fra nabobolig 4, 
Mærskvej 6. Afstanden til nærmeste mølle fra fotopunktet er 714 
meter.
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B Eksisterende forhold set fra nabobolig 16, Tarmvej 256.
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B Visualisering af de fem nye vindmøller set fra nabobolig 16, 
Tarmvej 256. Afstanden til nærmeste mølle fra fotopunktet er 
1.085 meter.
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C Eksisterende forhold set fra nabobolig 17, Tarmvej 280.
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C Visualisering af de fem nye vindmøller set fra nabobolig 17, 
Tarmvej 280. Afstanden til nærmeste mølle fra fotopunktet er 
1.167 meter.
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1

1 Landskabstype: Fjordlandskab 
Landskabets skala: Lille til mellem 
Sårbarhed: Mellem 
Landskabets oplevelsesværdi: Stor, primært orienteret 
mod fjorden og selve havnebassinet

I Bork Havn er det primært det nære fjordkystlandskab og udsigt over fjorden og langs 
fjordkysten der har landskabelig værdi. Desuden er der den nære oplevelse i og om-
kring havnen samt den lille strand syd for havnen, hvorfra der surfes og bades. De eksi-
sterende vindmøller ved Sdr. Bork er ikke synlige.

NÆRZONE

Eksisterende forhold 

Bork Havn
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NÆRZONE

Visualisering  

Bork Havn

1 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 4,8 km 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder over halvdelen af 
synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Moderat 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat 

Vindmøllerne er delvist synlige over bygninger og bevoksning. Vindmøllerne står tyde-
ligt med afstand til havneområdet, men fremstår dog store. Oplevelsen af det bagved-
liggende landskab forandres, men oplevelsen af Bork Havn forandres i mindre grad el-
ler slet ikke på grund af vindmøllerne. 
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EKS FORHOLD SKAL ER-
STATTES

2

Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtages

2 Landskabstype: Fjordlandskab

Landskabets skala: Mellem til stor 
Sårbarhed: Mellem til lav 
Landskabets oplevelsesværdi: Moderat

Ved Falen er oplevelsen af landskabet forskellig mod syd og nord. Mod syd opleves de 
brede fjordenge og mod nord er der udsigt over det flade åbne landbrugslandskab. De 
eksisterende vindmøller ved Sdr. Bork er delvist synlige.

NÆRZONE

Eksisterende forhold 

Vestlige udkant af Falen
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NÆRZONE

Visualisering  

Vestlige udkant af Falen

2 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 3,0 km 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder næsten hele synsvink-
len 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Markant 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat 

Vindmøllerne er helt eller delvist synlige over bevoksningen. Vindmøllerne er markante 
i det flade landskab, men vindmøllerne opleves uden for kystlandskabet og det er der-
for vurderet, at oplevelsen af landskabets karakter ikke påvirkes væsentligt. 
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EKS FORHOLD SKAL evt. 
ERSTATTES

3

Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtagesSønder Bork Kirke

3 Landskabstype: Lønborg landbrugsflade

Landskabets skala: Mellem til stor 

Sårbarhed: Lav 
Landskabets oplevelsesværdi: Lav

Den flade landbrugsflade omkring Sdr. Bork med store markparceller opdelt af levende 
hegn. Mellem de levende hegn er kirketårnet på Sønder Bork Kirke synlig, men den har 
ikke en markant plads i landskabet og opleves kun punktvis. De eksisterende vindmøl-
ler ved Sdr. Bork er synlige med nærhed til kirken.

NÆRZONE

Eksisterende forhold 

Oblingvej ved Obling
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NÆRZONE

Visualisering  

Oblingvej ved Obling

3 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 2,5  km 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder hele synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Markant 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat 

Størstedelen af vindmøllernes rotor er synlige over bevoksningen. Vindmøllerne er sto-
re og oplevelsen af landskabet forandres, men landskabets overordnede karakter påvir-
kes ikke i væsentlig grad. Fra dette punkt hvor Sønder Bork Kirke er synlig opleves den 
ene mølle ved siden af kirken. Lignende oplevelse af samspil mellem kirke og vindmøl-
ler og målemaster vil kunne ses fra få og korte strækninger på den østlige del af Obling-
vej.
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MANGLER

4

Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtages

4 Landskabstype: Lønborg landbrugsflade 
Landskabets skala: Mellem til stor 
Sårbarhed: Lav 
Landskabets oplevelsesværdi: Lav

Landskabet er udpræget landbrugslandskab med marker inddelt af levende hegn og 
spredte boliger. Højspændingsmaster, mindre vindmøller og telemast er en del af land-
skabsbilledet. De eksisterende vindmøller ved Sdr. Bork er delvist synlige.

NÆRZONE

Eksisterende forhold 

Tarmvej i sydlige udkant af Nørre Bork
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NÆRZONE

Visualisering  

Tarmvej i sydlige udkant af Nørre Bork

4 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 3,6 km 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder over halvdelen af 
synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Markant 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat 

En stor del af rotoren er synlig over bevoksningen mens en enkelt mølle er skjult bag 
bolig og bevoksning til højre i billedet. Øverste del af masterne er synlige. Landskabet 
tilføres større vindmøller og flere master, men det er vurderet, at oplevelsen af landska-
bets karakter ikke påvirkes i væsentlig grad.
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5

Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtages

5 Landskabstype: Lønborg landbrugsflade 
Landskabets skala: Mellem til stor 
Sårbarhed: Lav 
Landskabets oplevelsesværdi: Lav

Landskabet er udpræget landbrugslandskab der består af marker inddelt af levende 
hegn. Terrænet er fladt og derfor opleves kun det nærmeste landskab indtil næste be-
voksning. En del af de eksisterende vindmøller ved Sdr. Bork er delvist synlige, mens 
andre er skjult bag bevoksningen. 

NÆRZONE

Eksisterende forhold 

Tarmvej syd for Sdr. Bork
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NÆRZONE

Visualisering  

Tarmvej syd for Sdr. Bork

5 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 1,5 km 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder næsten hele synsvink-
len 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Markant 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat

Størstedelen af rotoren er synlig over bevoksningen og masterne opleves tydeligt. 
Vindmøllerne med den store rotor der drejer langsomt erstatter de mange mindre der 
skaber bevægelse lige overbevoksningen og dermed forandres oplevelsen af landska-
bet. Det er dog vurderet, at der ikke er en væsentlig påvirkning af landskabet.
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6

Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtages
Vindmøller med gittermast øst for projektområdet

6 Landskabstype:Overgangslandskab 
Landskabets skala: Mellem 
Sårbarhed: Lav til mellem 
Landskabets oplevelsesværdi: Lav til mellem

Landskabet falder mod syd og vest mod Lydum Å, hvilket kan fornemmes mellem be-
voksningen. Det er et landbrugslandskab med en del bevoksning, specielt omkring 
åen. Mindre vindmøller er synlige over bevoksningen. 

NÆRZONE

Eksisterende forhold 

Lydumvej i vestlige udkant af Lydum
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NÆRZONE

Visualisering  

Lydumvej i vestlige udkant af Lydum

Vindmøllerne er tegnet op med hvid for synlighedens skyld

6 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 4,4 km 
Anlæggets udbredelse: Lille, fylder kun en lille del af syns-
vinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Underordnet 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Mindre påvirkning 

Størstedelen af rotoren er synlig over bevoksningen og masterne opleves ved siden af 
møllerne. Vindmøllerne opleves som en del af baggrundsbilledet og påvirker ikke ople-
velsen af det nære landskab. Møller og master øger dog det tekniske præg. 
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Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtages

7 Landskabstype: Overgangslandskab/Byområde 
Landskabets skala: Mellem 
Sårbarhed: Lav til mellem 
Landskabets oplevelsesværdi: Lav

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Første del af dobbeltsidet panorama

Søvænget i Nørre Nebel

Nyt boligområde, der er ved at blive bebygget. Området vil forandres når alle grunde 
er solgt og bebygget. Det levende hegn i baggrunden skærmer for udsigt over landska-
bet, men de eksisterende vindmøller ved Sdr. Bork er delvist synlige over bevoksnin-
gen.
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7

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Anden del af dobbeltsidet panorama

Søvænget i Nørre Nebel

7
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7 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 2,1 km 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder næsten hele synsvink-
len 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Markant 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat

NÆRZONE

Visualisering - Første del af dobbeltsidet panorama

Søvænget i Nørre Nebel

Størstedelen af rotoren er synlig over bevoksningen og masterne opleves tydeligt. 
Vindmøllerne vil være synlige mellem boligerne i det nye boligområde og fra dele af 
haverne. Vindmøllerne opleves store over bevoksningen, men de står ikke i en landska-
belig værdifuld udsigt set fra boligområdet. 
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NÆRZONE

Visualisering - Anden del af dobbeltsidet panorama

Søvænget i Nørre Nebel

7
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8

8 Landskabstype: Overgangslandskab

Landskabets skala: Mellem 
Sårbarhed: Lav 
Landskabets oplevelsesværd: Lav til mellem

Fra denne strækning mellem Hovstrup og sommerhusområdet er der mellem bevoks-
ningen, indblik til Houstrup Camping. Hvor der ikke er sommerhusområde består land-
skabet af mindre markparceller opdelt af levende hegn og andre mindre bevoksninger.

NÆRZONE

Eksisterende forhold 

Houstrupvej
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NÆRZONE

Visualisering  

Houstrupvej

Vindmøllerne er tegnet op med hvid for synlighedens skyld

8 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 4,5 km 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder næsten hele synsvink-
len 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Moderat 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Mindre påvirkning 

En del af rotoren er synlig på tre møller, mens kun en enkelt vingespids på to møller er 
synlig over bevoksningen. Vindmøllerne står tydeligt i det bagvedliggende landskab og 
de forandrer ikke oplevelsen af landskabet i forgrunden.
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99 Landskabstype: Fjordlandskab

Landskabets skala: Mellem 
Sårbarhed: Mellem 
Landskabets oplevelsesværdi: Mellem

Sommerhusområdet er lukket af omkransende bevoksning samt bevoksning i haverne 
og langs veje. Der er ikke steder med udsigt over landskabet.

NÆRZONE

Eksisterende forhold 

Hedevang - sommerhusområde
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NÆRZONE

Visualisering  

Hedevang - sommerhusområde

Vindmøllerne er tegnet op med rød for at vise deres placering bag sommer-

huse og bevoksning

9 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 3,0 km 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder hele synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: ubetydeli/ingen 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Ubetydelig påvirk-
ning 

Fra dette punkt er øverste vinge fra to vindmøller synlige. Området er lukket og denne 
visualisering giver et fint billede af synligheden fra denne nordligste vej. Fra øvrige dele 
af området vil vindmøller højest sandsynligt ikke være synlige. Vingespidsernes bevæ-
gelse over sommerhusområdet har ingen betydning for oplevelsen af området.
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Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtages

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Første del af dobbeltsidet panorama

Anerbjergevej - Sønder Bork Marskenge

10 Landskabstype: Lønborg Landbrugsflade

Landskabets skala: Mellem 
Sårbarhed: Mellem til høj 
Landskabets oplevelsesværdi: Moderat

Sønder Bork Mærskenge er åbent med store marker, der indimellem er delt af få leven-
de hegn, der for en stor del består af nåletræer. De lange lige kanaler gennemskærer 
området og der er vidtstrakt udsigt. De eksisterende vindmøller opleves i landskabet.

Vindmøller med gittermast øst for projektområdet
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10

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Anden del af dobbeltsidet panorama

Anerbjergevej - Sønder Bork Marskenge

10
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10 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 1,9 km 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder mere end synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Markant til domi-
nerende 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat påvirkning 

Alle vindmøller er næsten fuldt synlige. Vindmøllerne overskrider skalaforholdene for 
de øvrige elementer i landskabet, men kan indpasses i landskabets samlede overord-
nede skalaforhold og struktur. Oplevelsen af landskabet er forandret på grund af vind-
møllerne. Det er dog vurderet, at den overordnede karakter og Sønder Bork Mærsken-
ges særkende ikke bliver påvirket i en sådan grad at den forandres væsentligt eller spo-
leres. 

NÆRZONE

Visualisering - Første del af dobbeltsidet panorama

Anerbjergevej - Sønder Bork Marskenge

Vindmøllerne er tegnet op med mørk grå for at tydeliggøre dem i det disede vejr.
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10

NÆRZONE

Visualisering - Anden del af dobbeltsidet panorama

Anerbjergevej - Sønder Bork Marskenge
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11 Landskabstype: Landbrugslandskab/Marsk 
Landskabets skala: Stor 
Sårbarhed: Mellem til høj 
Landskabets oplevelsesværdi: Høj

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Første del af dobbeltsidet panorama

Henninggårdsvej syd for Sønder Bork

Landskabet i Sønder Bork Mærskenge er karakteriseret ved at være åbent med sto-
re marker der er inddelt af kanaler og diger samt få levende hegn. Herfra opleves dige 
omkring Falen Å. De eksisterende vindmøller opleves i landskabet.
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11

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Anden del af dobbeltsidet panorama

Henninggårdsvej syd for Sønder Bork

11
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11 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 730 meter 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder mere end synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Markant til domi-
nerende 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat til væsent-
lig

Alle vindmøller er stort set fuldt synlige. Vindmøllerne overskrider fuldstændig skala-
forholdene for de øvrige elementer i landskabet. Afstanden mellem møllerne medfø-
rer at landskabet kan opleves mellem vindmøllerne, og øvrige landskabselementer og 
landskabets udtryk nærmest står klarer frem uden de eksisterende vindmøller. Ople-
velsen af landskabet er forandret på grund af vindmøllerne. Det er dog vurderet, at den 
overordnede karakter og Sønder Bork Mærskenges særkende ikke bliver påvirket i en 

sådan grad at den forandres væsentligt eller spo-
leres. 

NÆRZONE

Visualisering - Første del af dobbeltsidet panorama

Henninggårdsvej syd for Sønder Bork
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11

NÆRZONE

Visualisering - Anden del af dobbeltsidet panorama 
Henninggårdsvej syd for Sønder Bork
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12 Landskabstype: Landbrugslandskab/Marsk 
Landskabets skala: Stor 
Sårbarhed: Mellem til høj 
Landskabets oplevelsesværdi: Høj

Landskabet i Sønder Bork Mærskenge er karakteriseret ved at være åbent med store 
marker der er inddelt af kanaler og diger samt få levende hegn. De eksisterende vind-
møller og højspændingsmasterne opleves i landskabet. De 19 vindmøller står rodet og 
skaber meget bevægelse i landskabet.

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Første del af dobbeltsidet panorama

Henninggårdsvej ved Falen Å

158



12

11
12

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Anden del af dobbeltsidet panorama

Henninggårdsvej ved Falen Å
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12 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 325 meter 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder hele synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Dominerende 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat til væsent-
lig

Alle vindmøller er stort set fuldt synlige. Vindmøllerne overskrider fuldstændig skala-
forholdene for de øvrige elementer i landskabet. Vindmøllerne står mere entydigt og 
enkelt med roligere bevægelser der er hævet over landskabet end de eksisterende. Fra 
denne afstand opleves vindmøller og målemaster store og oplevelsen af landskabet 
er forandret. Landskabets karaktertræk træder stadig tydeligt frem og åen og kanaler-
nes inddeling af landskabet opleves uden at være sløret. Det er derfor vurderet, at den 

overordnede karakter og Sønder Bork Mærsken-
ges særkende ikke bliver påvirket i en sådan grad 
at den forandres væsentligt eller spoleres. 

NÆRZONE

Visualisering - Første del af dobbeltsidet panorama

Henninggårdsvej ved Falen Å
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12

NÆRZONE

Visualisering - Anden del af dobbeltsidet panorama 
Henninggårdsvej ved Falen Å
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13

Vindmøller med gittermast øst for projektområdet

13 Landskabstype: Overgangslandskab 
Landskabets skala: Mellem til stor 
Sårbarhed: Lav  
Landskabets oplevelsesværdi: Lav

Landskabet er udpræget landbrugslandskab med store markparceller inddelt af leven-
de hegn. Kun lille påvirkning af eksisterende vindmøller.

NÆRZONE

Eksisterende forhold 

Esbølvej mellem Sønder Vium og Lydum
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13 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 5,8 km 
Anlæggets udbredelse: Lille, fylder en lille del af synsvink-
len 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Moderat 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Mindre påvirkning 

Størstedelen af rotoren på vindmøllerne er synlig. Masterne er synlige men opleves ik-
ke tydelige. Vindmøller opleves som en del af baggrundsbilledet over bevoksningen og 
det er vurderet, at de ikke påvirker oplevelsen af landskabet eller landskabets karakter.

NÆRZONE

Visualisering  

Esbølvej mellem Sønder Vium og Lydum

Vindmøllerne er tegnet op med hvid for synlighedens skyld
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Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtages

14 Landskabstype: Kystlandskab 
Landskabets skala: Mellem til stor 
Sårbarhed: Mellem til høj 
Landskabets oplevelsesværdi: Lav

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Første del af dobbeltsidet panorama

Vesterhavsvej øst for Lønnestak

Landskabet er fladt landbrugslandskab opdelt af levende hegn og andre bevoksninger. 
I forgrunden ses bevoksning og urter omkring Lønne Bæk. 
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14

Vindmøller ved Holmen

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Anden del af dobbeltsidet panorama

Vesterhavsvej øst for Lønnestak 

14
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14 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 2,2 km 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder mere end hele syns-
vinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Markant 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat

NÆRZONE

Visualisering - Første del af dobbeltsidet panorama

Vesterhavsvej øst for Lønnestak

Rotoren er mere eller mindre fuldt synlig på alle fem vindmøller. og master opleves ty-
deligt. Vindmøllerne er store i forhold til øvrige skalaforhold i landskabet. Oplevelsen af 
landskabet forandres da vindmøllerne er dominerende over bevoksningen og i en stor 
del af landskabet. Den overordnede karakter  i landskabet ændres ikke væsentligt. 
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NÆRZONE

Visualisering - Anden del af dobbeltsidet panorama

Vesterhavsvej øst for Lønnestak

14
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15

15 Landskabstype: Klitlandskab/Ringkøbing Fjordlandskab 
Landskabets skala: Stor 
Sårbarhed: Høj 
Landskabets oplevelsesværdi: Høj

Vest for Nymindegab færdes man langs Sønder Klitvej mellem klitterne langs Vesterha-
vet og Nyminde Strøm. Her er vidtstrakt udsigt over klitlandskabet.

NÆRZONE

Eksisterende forhold 

Parkeringsplads ved Nymindegab Strand
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15 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 5,5 km 
Anlæggets udbredelse: Lille, fylder en meget lille del af 
synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Moderat 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Mindre til moderat 
påvirkning 

En del af rotoren er synlig over klitterne og plantagen. Vindmøllerne opleves langs med 
rækken og står derfor bag hinanden. Vindmøllerne er eneste synlige tekniske element 
i det åbne kystlandskab. Det opleves tydeligt, at vindmøllerne står i det bagvedliggen-
de landskab og ikke i kystlandskabet. Selv om vindmøllerne fylder en ganske lille del af 
den samlede oplevelse af klitlandskabet er det vurderet, at deres visuelle påvirkning er 
moderat, da de er de eneste synlige møller i oplevelsen af kystlandskabet.

NÆRZONE

Visualisering  

Parkeringsplads ved Nymindegab Strand

Vindmøllerne er tegnet op med hvid for synlighedens skyld
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16

16 Landskabstype: Ringkøbing Fjordlandskab 
Landskabets skala: Stor 
Sårbarhed: Mellem til stor 
Landskabets oplevelsesværdi: Høj

En del af den sydligste del af Tipperne afgræsses af dyr. Her er fladt og åbent med vidt-
strakt udsigt over Tipperne, fjorden og fjordkysten på den anden side. Ved denne syns-
retning mod sydøst er landskabet ikke påvirket af vindmøller, men fra fotopunktet op-
leves mange vindmøller på den anden side af fjorden ved at kigge mod øst og nord og 
det er dermed ikke et upåvirket landskab.

NÆRZONE

Eksisterende forhold 

Tippervej ved sommerhusområde
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16 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 5,2 km 
Anlæggets udbredelse: Lille, fylder under halvdelen af 
synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Moderat til mar-
kant 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat 

Størstedelen af rotoren er synlig over bevoksningen inde i landet. Selv på denne af-
stand opleves møllerne markante i det flade landskab. På grund af afstanden vil vind-
møllerne dog være mindre fremtrædende. Fra Tipperne opleves flere af de store vind-
mølleparker i Ringkøbing-Skjern Kommune. Landskabet i og omkring Tipperne kan sta-
dig opleves på trods af vindmøllernes synlighed og det er vurderet at vindmøllerne ikke 
påvirker landskabskarakteren i området i væsentlig grad.

NÆRZONE

Visualisering  

Tippervej ved sommerhusområde

Vindmøllerne er tegnet op med mørk grå for synlighedens skyld
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Det der før 
var 13

Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtages

17 Landskabstype: Lønborg landbrugsflade 
Landskabets skala: Lille til mellem 
Sårbarhed: Lav 
Landskabets oplevelsesværdi: lav

Fra parkeringspladsen ved indgangen til kirkegården er udsigt over landskabet be-
grænset af nabogården. Få af de eksisterende vindmøller ved Sdr. Bork er synlige.

NÆRZONE

Eksisterende forhold 

Nørre Bork Kirke, ved indgang til kirkegård 

17
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NÆRZONE

Visualisering  

Nørre Bork Kirke, ved indgang til kirkegård 

17 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 4,4 km 
Anlæggets udbredelse: Mellem, fylder halvdelen af syns-
vinklen hvis synligt 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Underordnet 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Mindre 

En enkelt vindmølle og målemast er delvist synlige. Dele af de fire øvrige vindmøller 
kan være synlig gennem bevoksningen i vinterhalvåret. Vindmøller opleves ikke i en 
landskabelig værdifuld udsigt med værdi for kirkegårdens brugere, og det er derfor 
vurderet, at der ikke er en visuel påvirkning af udsigten fra kirkegården. 
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Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtagesSønder Bork Kirke

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Første del af dobbeltsidet panorama

Tarmvej nord for Sdr. Bork

18 Landskabstype: Lønborg landbrugsflade 
Landskabets skala: Mellem 
Sårbarhed: Lav 
Landskabets oplevelsesværdi: Lav

Landskabet er udpræget landbrugslandskab der består af marker inddelt af levende 
hegn. Terrænet er fladt og derfor opleves kun det nærmeste landskab indtil næste be-
voksning. Bag bevoksningen opleves tagene i Sønder Bork og Sønder Bork Kirke på en 
kort strækning. Fra størstedelen af Tarmvej nord for Sdr. Bork er der bevoksninger eller 
boliger langs vejen, der skærmer for indsyn til by og kirke. De eksisterende vindmøller 
ved Sdr. Bork er delvist synlige over bevoksningen. 
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18

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Anden del af dobbeltsidet panorama

Tarmvej nord for Sdr. Bork

18
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NÆRZONE

Visualisering - Første del af dobbeltsidet panorama

Tarmvej nord for Sdr. Bork

18 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 2,1 km 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder næsten hele synsvink-
len 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Markant 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat 

Størstedelen af rotoren er synlig på alle fem vindmøller. Vindmøllerne er markante til 
dominerende og oplevelsen af by og kirke forandres. De mindre vindmøller der nedta-
ges skaber bevægelse over bevoksningen. De nye møller er langt større og fylder me-
re vertikalt, men opleves til gengæld mere enkle og rolige i landskabet. På denne meget 
korte strækning af Tarmvej, hvor der er et hurtigt kig mod sydvest, er det vurderet, at 
vindmøllerne overskygger oplevelsen af kirken til en vis grad. 
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18

NÆRZONE

Visualisering - Anden del af dobbeltsidet panorama

Tarmvej nord for Sdr. Bork
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19 Landskabstype: Lønborg landbrugsflade 
Landskabets skala: Lille 
Sårbarhed: Mellem 
Landskabets oplevelsesværdi: Høj - det nære landskab på 
kirkegården

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Første del af dobbeltsidet panorama

Kirkegården ved Sønder Bork Kirke

Kirkegården omkring Sønder Bork Kirke er mod syd omkranset af høje træer samt et le-
vende hegn mod marken syd for. Selv om vinteren skærmer bevoksningen for udsyn 
over landskabet og i sommerhalvåret vil der være helt tillukket. 
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NÆRZONE

Eksisterende forhold - Anden del af dobbeltsidet panorama

Kirkegården ved Sønder Bork Kirke

19

19
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19 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 1,3 km 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder mere end hele syns-
vinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Ubetydelig 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Ubetydelig

NÆRZONE

Visualisering - Første del af dobbeltsidet panorama

Kirkegården ved Sønder Bork Kirke

Vindmøllerne er tegnet op med rød for at vise deres placering

En del af vindmøllernes rotor kan skimtes mellem træer, specielt ved bevægelse. I som-
merhalvåret vil synlighden være begrænset, også ved bevægelse. Der er ingen land-
skabelig udsigt fra kirkegården der bliver påvirket og på den baggrund er det vurderet, 
at der ikke er en væsentlig visuel påvirkning fra kirke og kirkegård.
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NÆRZONE

Visualisering - Anden del af dobbeltsidet panorama

Kirkegården ved Sønder Bork Kirke

Vindmøllerne er tegnet op med rød for at vise deres placering

19
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20 Landskabstype: Kystlandskab 
Landskabets skala: Lille 
Sårbarhed: Lav  
Landskabets oplevelsesværdi: Lav til moderat

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Første del af dobbeltsidet panorama

Kirkegården ved Lønne Kirke

Kirken og kirkegården ligger lidt højere end det omkringliggende landskab, men på 
grund af bygninger og bevoksning er der begrænset udsigt over landskabet. 
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20

Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtages

NÆRZONE

Eksisterende forhold - Anden del af dobbeltsidet panorama

Kirkegården ved Lønne Kirke

20
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20 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 2,4 km 
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder næsten hele synsvink-
len 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Moderat 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Mindre påvirkning

NÆRZONE

Visualisering - Første del af dobbeltsidet panorama

Kirkegården ved Lønne Kirke

Vindmøllerne er tegnet op med hvid for synlighedens skyld

Fire vindmøller er delvist synlige over bygninger og bevoksning, mens den femte er 
skjult bag bygningen til venstre i billedet. Vindmøllerne og masterne vil være mere el-
ler mindre synlige fra den østlige del af kirkegården. Der vil formentlig ikke være områ-
der hvor vindmøllerne er mere synlige end på visualiseringen. Der sker i forvejen me-
get lige uden for kirkegårdsmuren og vindmøllernes bevægelse vil ikke forandre ople-
velsen af udsigten væsentligt.
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NÆRZONE

Visualisering - Anden del af dobbeltsidet panorama

Kirkegården ved Lønne Kirke

Vindmøllerne er tegnet op med hvid for synlighedens skyld

20
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21

21 Landskabstype: Landbrugsflade 
Landskabets skala: Mellem

Sårbarhed: Lav 
Landskabets oplevelsesværdi: Lav til mellem

Landskabet er fladt landbrugslandskab med marker opdelt af levende hegn.

MELLEMZONE

Eksisterende forhold 

Esbølvej i sydlige udkant af Sønder Vium
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En enkelt synlig vinge

MELLEMZONE

Visualisering  

Esbølvej i sydlige udkant af Sønder Vium

Vindmøllerne er tegnet op med hvid for synlighedens skyld

21 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 8,0 km 
Anlæggets udbredelse: Lille 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: ubetydelig/ingen 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Ingen påvirkning 

Kun spidsen fra en enkelt vinge er synlig mellem bevoksningen. 
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22

22 Landskabstype: Varde Bakkeø landbrugsflade 
Landskabets skala: Mellem 
Sårbarhed: Lav 
Landskabets oplevelsesværdi: Lav til mellem

Vest for Lyne er der udsigt over landbrugslandskabet. 

MELLEMZONE

Eksisterende forhold 

Glipstrup i udkanten af Lyne
Vindmøller ved HolmenVindmøller sydøst for Sdr. Vium
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22 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 12,9 km 
Anlæggets udbredelse: Lille, fylder en meget lille del af 
synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Underordnet 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Ubetydelig påvirk-
ning 

Øverste del af rotoren er synlig over bevoksningen, men på grund af afstanden vil vind-
møllerne ikke fremtræde tydeligt. Oplevelsen af vindmøller i landskabet øges, men det 
er vurderet, at det påvirker oplevelsen af landskabet væsentligt. 

MELLEMZONE

Visualisering  

Glipstrup i udkanten af Lyne

Vindmøllerne er tegnet op med hvid for synlighedens skyld

Nye vindmøller ved Sdr. Bork
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23

Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtages

23 Landskabstype: Overgangslandskab 
Landskabets skala: Mellem til stor

Sårbarhed: Lav til mellem 
Landskabets oplevelsesværdi: Moderat

Fra det storbakkede overgangslandskab falder terrænet mod vest og her opleves 
punktvis en vidtstrakt udsigt. En del af de eksisterende vindmøller ved Sdr. Bork er syn-
lige.

      

MELLEMZONE

Eksisterende forhold 

Kvongvej nord for Lunde
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23 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 6,7 km 
Anlæggets udbredelse: Lille, fylder en minimal del af 
synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Moderat 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Mindre påvirkning 

Vindmøller opleves langs med rækken og de står næsten bag hinanden. Rotor er delvist 
skjult af bevoksning. Målemasterne står adskilt fra møllerne. Vindmøller og målemaster 
medfører ikke en visuel påvirkning på oplevelsen af landskabets karakter.

MELLEMZONE

Visualisering  

Kvongvej nord for Lunde

Vindmøllerne er tegnet op med hvid for synlighedens skyld
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24
24 Landskabstype: Landbrugslandskab 

Landskabets skala: Mellem til stor 
Sårbarhed: Lav 
Landskabets oplevelsesværdi: Lav

Landbrugslandskabet er blødt bølget og åbent, og der er ofte vidtstrakt udsigt. 

MELLEMZONE

Eksisterende forhold 

Nymindegabvej mellem Outrup og Nørre Nebel
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24 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 7,1 km 
Anlæggets udbredelse: Lille, fylder under halvdelen af 
synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Moderat 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Mindre påvirkning

Vindmøllerne opleves over terræn og bevoksning. Det opleves tydeligt at vindmøllerne 
står i det lavere liggende landskab. Vindmøller og målemaster medfører ikke en visuel 
påvirkning på oplevelsen af landskabets karakter.

MELLEMZONE

Visualisering  

Nymindegabvej mellem Outrup og Nørre Nebel

Vindmøllerne er tegnet op med hvid for synlighedens skyld
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25

25 Landskabstype: Overgangslandskab 
Landskabets skala: Mellem til stor 
Sårbarhed: Mellem 
Landskabets oplevelsesværdi: Mellem

Landbrugslandskabet er skiftevis åbent og lukket og der er punktvis vidtstrakt udsigt.

MELLEMZONE

Eksisterende forhold 

Strandvejen nord for Henne Stationsby
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25 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 9,0 km 
Anlæggets udbredelse: Lille, fylder under halvdelen af 
synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Underordnet 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Mindre påvirkning 

En del af rotoren fra alle vindmøller er synlig over terræn og bevoksning. Det er tydeligt 
at vindmøllerne er store på grund af deres synlighed i landskabet. Det er vurderet, at 
vindmøllerne ikke påvirker oplevelsen af landskabet og landskabets karakter ikke for-
andres.

MELLEMZONE

Visualisering  

Strandvejen nord for Henne Stationsby

Vindmøllerne er tegnet op med hvid for synlighedens skyld
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26

Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtages Vindmøller ved Holmen

26 Landskabstype: Kystlandskab 
Landskabets skala: Stor 
Sårbarhed: Høj 
Landskabets oplevelsesværdi: Høj

Fra udsigtspunktet ved Blåbjerg er der vidtstrakt udsigt til alle sider, bortset fra der 
hvor den omkransende bevoksning er blevet for høj. Herfra er der udsigt til Henne Sø, 
Vesterhavet samt Ringkøbing Fjord. Mod nord opleves flere vindmølleparker i det fla-
de landskab.

MELLEMZONE

Eksisterende forhold 

Udsigtspunkt ved Blåbjerg Klitplantage
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26 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 6,7 km 
Anlæggets udbredelse: Mellem, fylder under halvdelen af 
synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Moderat til mar-
kant 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat  

Fra udsigtspunktet vil vindmøllerne være helt synlige eller delvist skjult bag trætoppe-
ne. Vindmøllerne overstiger skalamæssigt de øvrige elementer i det omkringliggen-
de flade landskab. Landskabets overordnede karakter forandres ikke og den vidtstrak-
te udsigt påvirkes ikke. Da der fra stedet er vidtstrakt udsigt til alle sider er det desuden 
muligt, at opleve den samme landskabsudsigt uden vindmøller. På den baggrund er det 
vurderet, at der ikke er en væsentlig visuel påvirkning af oplevelsen af landskabet. 

MELLEMZONE

Visualisering  

Udsigtspunkt ved Blåbjerg Klitplantage

Vindmøllerne er tegnet op med grå for synlighedens skyld
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Nørre Bork Kirke

27

Vindmøller ved Holmen

Vindmøl-

ler ved Sdr. 

Bork der 

nedtages

27 Landskabstype: Ringkøbing Fjordlandskab/Landbrugs-
flade 
Landskabets skala: Stor 
Sårbarhed: Lav/høj 
Landskabets oplevelsesværdi: Lav/høj

Oplevelsen af landskabet afhænger af retningen. Mod vest er der udsigt over fjorden 
og langs fjordkysten. Mod øst ligger det store flade slettelandskab der primært er præ-
get af landbrug. Fjordlandskabet har en høj oplevelsesværdi og en høj sårbarhed mens 
landbrugslandskabet har en lav oplevelsesværdi og en lav sårbarhed. Vindmøllerne 
ved Holmen er dominerende i landskabet.

MELLEMZONE

Eksisterende forhold 

Hemmet Havn
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27 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 7,9 km 
Anlæggets udbredelse: Lille, fylder under halvdelen af 
synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Moderat 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Mindre påvirkning 

Hvor der ikke er bevoksning i forgrunden er vindmøllerne synlige over bevoksning læn-
gere væk. Herfra er to vindmøller skjult bag bevoksningen til højre i billedet. Oplevelsen 
af vindmøller i landskabet øges, men landskabets karakter forandres ikke. Vindmøller-
ne opleves i samspil med kirketårnet til Nørre Bork Kirke. Afstanden til kirken er stor og 
kirken er ikke markant placeret i landskabet og det er vurderet, at vindmøllerne ikke på-
virker oplevelsen af kirken i væsentlig grad.

MELLEMZONE

Visualisering  

Hemmet Havn
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28

Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtages

28 Landskabstype: Kystlandskab 
Landskabets skala: Stor 
Sårbarhed: Høj 
Landskabets oplevelsesværdi: Høj

Fra de høje klitter ved Henne Strand er der mod øst udsigt over klitlandskabet til de 
bagvedliggende plantager. De kuperede klitter bryder ofte horisonten og ved bevægel-
se rundt i landskabet er udsigten ind i landet varierende, og der er ofte kun udsigt fra 
de højeste klitter. Landskabet har en høj rekreativ og landskabelig værdi. Den øverste 
del af de eksisterende vindmøller ved Sdr. Bork er synlige over bevoksningen. 

MELLEMZONE

Eksisterende forhold 

Henne Strand
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28 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 8,7 km 
Anlæggets udbredelse: Lille, mindre en halvdelen af syns-
vinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Moderat 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat 

Størstedelen af rotoren er synlig over bevoksningen. Vindmøllerne står tydeligt i det 
bagvedliggende landskab uden for klit/kystlandskabet. Ved færdsel her er fokus pri-
mært orienteret mod havet og langs kysterne mod syd og nord. Ved bevægelse rundt i 
klitlandskabet er udsigten desuden varierende og ofte begrænset. På den baggrund er 
det vurderet, at vindmøllerne ikke har en væsentlig visuel påvirkning på kystlandska-
bet.

MELLEMZONE

Visualisering  

Henne Strand

Vindmøllerne er tegnet op med mørk grå for synlighedens skyld
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29

Vindmøller ved Sdr. Bork der nedtages

29 Landskabstype: Ringkøbing Fjordlandskab 
Landskabets skala: Stor 
Sårbarhed: Mellem 
Landskabets oplevelsesværdi: Høj

Langs Holmsland Klit er der til den ene side er udsigt til klitlandskabet langs Vesterha-
vet og til den anden side er der udsigt over de flade enge og fjorden.  Fra dette punkt er 
der udsigt over den sydligste del af Tipperne. De eksisterende vindmøller ved Sdr. Bork 
opleves i landskabet.

MELLEMZONE

Eksisterende forhold 

Sønder Klitvej

De eksisterende vindmøllerne er tegnet op med grå for synlighedens skyld
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29 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 7,6 km 
Anlæggets udbredelse: Lille, fylder en lille del af synsvink-
len 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Moderat 
Vurdering af den visuelle påvirkning:  Moderat 

Hele rotoren er synlig over bevoksningen. Vindmøllerne fylder en lille del af synsvinklen 
i det stor åbne flade landskab, men de overstiger øvrige vertikale skalaforhold i landska-
bet. Det er dog vurderet, at der ikke er en væsentlig forandring af oplevelsen af landska-
bet og vindmøllerne ikke påvirker oplevelsen af landskabet væsentligt. 

MELLEMZONE

Visualisering  

Sønder Klitvej

Vindmøllerne er tegnet op med grå  for synlighedens skyld
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MANGLER

30

Vindmøller ved Holmen

Vindmøller med gittermast øst for projektområdet

30 Landskabstype: Ringkøbing Fjordlandskab 
Landskabets skala: Stor 
Sårbarhed: Mellem 
Landskabets oplevelsesværdi: Høj

Langs Holmsland Klit er der til den ene side udsigt til klitlandskabet langs Vesterha-
vet og til den anden side er der udsigt over de flade enge og fjorden.  Vindmøllerne ved 
Holmen opleves langs fjorden.

MELLEMZONE

Eksisterende forhold 

Sønder Klitvej

De eksisterende vindmøllerne er tegnet op med grå for synlighedens skyld
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Nye vindmøller ved Sdr. Bork

30 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 12,8 km 
Anlæggets udbredelse: Lille, vindmøllerne fylder en me-
get lille del af synsvinklen 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Underordnet 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Ubetydelig 

To vindmøller er delvist synlige over bevoksningen. Oplevelsen af vindmøller i landska-
bet øges og de opleves langs større dele af fjorden. Afstanden er dog stor og oplevelsen 
af fjordlandskabet påvirkes ikke væsentligt. 

MELLEMZONE

Visualisering  

Sønder Klitvej

Vindmøllerne er tegnet op med grå for synlighedens skyld
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31

Vindmøller ved Lønborg Hede Vindmøller ved Holmen

31 Landskabstype: Varde Bakkeø 
Landskabets skala: Mellem til stor 
Sårbarhed: Mellem 
Landskabets oplevelsesværdi: Mellem til høj

Fra Lønborg Hede og det omkringliggende område er vindmøllerne ved Lønborg Hede 
(150 m) markante i landskabet. Over bevoksningen opleves vindmøllerne ved Holmen 
(150 m) i baggrunden

MELLEMZONE

Eksisterende forhold 

Lønborg Hede
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31 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 12,5 km 
Anlæggets udbredelse: Lille, fylder en lille del af synsvink-
len 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Ubetydelig/under-
ordnet 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Ubetydelig påvirkning

Fra dette punkt er vindmøllerne skjult bag bevoksningen i forgrunden, men det må an-
tages at de kan være mere synlige fra åbne områder uden bevoksningen. Oplevelsen 
af store vindmøller i landskabet øges, men det er vurderet, at det ikke har væsentlig be-
tydning for oplevelsen af landskabet.

MELLEMZONE

Visualisering  

Lønborg Hede

Vindmøllerne er tegnet op med rød for at vise deres placering i landskabet
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5

N5 Landskabstype: Lønborg landbrugsflade 

Der er få eksisterende lys i landskabet. Kun boliger giver 
lys.

NÆRZONE- NATVISUALISERING

Eksisterende forhold 

Tarmvej syd for Sdr. Bork
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NÆRZONE- NATVISUALISERING

Visualisering  

Tarmvej syd for Sdr. Bork

N5 Afstand til nærmeste nye vindmølle: 1,5 km 

Det røde lys er synligt og opleves i et landskab hvor der 

ellers ikke er meget lys. Belysningen vil påvirke oplevel-

sen af det mørke landskab. 

209



N14Landskabstype: Kystlandskab 

 I denne retning er der meget lidt lys i mørket, da her kun 

er få boliger. Lyset fra vindmøller ved Holmen er synligt. 

NÆRZONE- NATVISUALISERING

Eksisterende forhold - Første del af dobbeltsidet panorama

Vesterhavsvej øst for Lønnestak
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14

Lyset på vindmøller ved Holmen er svagt synligt

NÆRZONE- NATVISUALISERING

Eksisterende forhold - Anden del af dobbeltsidet panorama

Vesterhavsvej øst for Lønnestak 

N14
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N14Afstand til nærmeste nye vindmølle: 2,2 km 

Vindmøllernes belysning vil være synlig i det mørke land-

skab. Sammen med belysningen på vindmøllerne ved 

Holmen vil det øge oplevelsen af lys på nattehimlen. 

NÆRZONE- NATVISUALISERING

Visualisering - Første del af dobbeltsidet panorama

Vesterhavsvej øst for Lønnestak
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NÆRZONE- NATVISUALISERING

Visualisering - Anden del af dobbeltsidet panorama

Vesterhavsvej øst for Lønnestak

N14
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Figur 1

Vindmøllernes dimensioner

Da det drejer sig om testvindmøller er den endelige mølletype ik-

ke fastlagt. Der kan derfor være en variation i rotordiameter og tår-

nets højde på de møller der er visualiseret i denne rapport og de 

endelige møller der bliver opstillet. Alle fem vindmøller vil være ens. 

På figur 1 er vist tre mulige variationer der viser spændet mellem 

størst mulige og mindst mulige rotordiameter og tilhørende tårn. 

Vindmøllernes totalhøjde vil ikke overstige 180 meter. 

På de næste sider er desuden vist visualiseringer fra to punkter 

hvor vindmøllen med den størst mulige rotor er vist sammen 

med vindmøllen med den mindst mulige rotor. Visualiseringerne 

kan bruges til at sammenligne de forskellige mølletypers frem-

træden i landskabet.

Rød streg 

Rotordiameter: 162 m 

Navhøjde: 99 m 

Totalhøjde: 180 m

Grøn streg 

Rotordiameter: 155 m 

Navhøjde: 102,5 m 

Totalhøjde: 180 m

Sort streg 
Rotordiameter: 136 m 

Navhøjde: 112 m 

Totalhøjde: 180 m
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Øverst: 
 

Rotordiameter: 162 m 

Navhøjde: 99 m 

Totalhøjde: 180 m

Nederst: 
 

Rotordiameter: 136 m 

Navhøjde: 112 m 

Totalhøjde: 180 m
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Øverst: 
 

Rotordiameter: 162 m 

Navhøjde: 99 m 

Totalhøjde: 180 m

Nederst: 
 

Rotordiameter: 136 m 

Navhøjde: 112 m 

Totalhøjde: 180 m
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Appendiks III Beregningsbilag

215



windPRO 3.3.274 af EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO10/12/2019 09.45 / 1

Projekt:

Sdr Bork
Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

06/12/2019 12.54/3.3.274

DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: 0-løsning LF
Støjberegningsmetode:
Dansk lavfrekvens 2019

Beregning er baseret på "BEK nr 135 af 07/02/2019" fra Miljøministeriet.

Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i
10 m højde)
1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden
beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land:

a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til
eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller
kolonihaveformål eller som rekreative områder:

a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 dB indendørs ved vindhastigheder 6 og 8
m/s.
Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e).
Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 dB ved vindhastigheder på
6 og 8 m/s i 10 m højde

Alle koordinater er i
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

© Kort & matrikelstyrelsen

Skala 1:200.000
Eksisterende vindmølle Støj følsomt område

Vindmøller
Vindmølletype Støj data

Øst Nord Z Række data/Beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Skaber Navn Første LwaRef Sidste LwaRef
nominel vindhastighed vindhastighed

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)] [m/s] [dB(A)]
1 456.201 6.183.432 0,0 570715000000033735: 225 kW Ukendt - Ges...Nej VESTAS V27-225/50 225 27,0 31,50 KST Kildestøjsprojekt 6,0 85,4 b 8,0 86,9 b
2 456.423 6.183.556 1,2 570715000000033926: 225 kW Ukendt - Ges...Nej VESTAS V29-225/50 225 29,0 31,50 KST Kildestøjsprojekt 6,0 85,4 b 8,0 86,9 b
3 456.748 6.183.671 2,9 570715000000034220: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
4 457.078 6.183.787 5,0 570715000000034237: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
5 453.704 6.185.028 0,0 570715000000034367: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
6 453.596 6.184.819 0,0 570715000000034374: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
7 453.992 6.185.115 0,0 570715000000034381: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
8 453.885 6.184.906 0,0 570715000000034398: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
9 453.776 6.184.697 0,0 570715000000034404: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b

10 454.173 6.184.993 0,0 570715000000034411: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
11 454.066 6.184.784 0,0 570715000000034428: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
12 453.957 6.184.574 0,0 570715000000034435: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
13 454.355 6.184.870 0,0 570715000000034442: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
14 454.246 6.184.661 0,0 570715000000034459: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
15 454.138 6.184.452 0,0 570715000000034466: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
16 454.536 6.184.749 0,0 570715000000034473: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
17 454.427 6.184.539 0,0 570715000000034480: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
18 454.320 6.184.330 0,0 570715000000034497: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
19 454.897 6.184.504 0,0 570715000000034534: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
20 454.716 6.184.626 0,0 570715000000034664: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
21 454.500 6.184.208 0,0 570715000000034671: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
22 454.607 6.184.418 0,0 570715000000035500: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
23 454.681 6.184.086 0,0 570715000000035517: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
24 457.724 6.190.121 0,0 570715000000095252: 3000 kW Vestas Win... Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 USER Mode 6 - 103.0-103.7 dB(A) - 12-2009 PRELIMINARY 6,0 92,9 a 8,0 95,2 a
25 457.537 6.190.470 0,2 570715000000095283: 3000 kW Vestas Win... Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 92,9 a 8,0 95,2 a
26 457.419 6.190.791 0,0 570715000000095290: 3000 kW Vestas Win... Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 92,9 a 8,0 95,2 a
27 457.928 6.190.503 2,8 570715000000095306: 3000 kW Vestas Win... Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 92,9 a 8,0 95,2 a
28 457.766 6.190.870 1,4 570715000000095313: 3000 kW Vestas Win... Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 92,9 a 8,0 95,2 a
29 457.633 6.191.162 0,0 570715000000095320: 3000 kW Vestas Win... Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 92,9 a 8,0 95,2 a
30 456.371 6.183.918 0,7 571313134402395191: 25 kW Solid Wind Po... Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,00 EMD SWP-25 6,0 72,2 8,0 72,9
31 457.163 6.184.629 5,0 571313134402408532: 25 kW Solid Wind Po... Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,00 EMD SWP-25 6,0 72,2 8,0 72,9
32 458.349 6.189.557 1,8 571313134499093680: 3600 kW Vestas Win... Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 90,9 8,0 92,0
33 458.208 6.189.875 0,3 571313134499093703: 3600 kW Vestas Win... Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 90,9 8,0 92,0
34 458.068 6.190.192 1,1 571313134499093727: 3600 kW Vestas Win... Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 90,9 8,0 92,0
35 457.997 6.189.470 0,3 571313134499093741: 3600 kW Vestas Win... Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 90,9 8,0 92,0
36 457.847 6.189.809 0,0 571313134499093765: 3600 kW Vestas Win... Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 USER Mode SO1 - serrations - 2016-02 6,0 90,6 8,0 91,0
37 458.149 6.189.127 1,9 571313134499093789: 3600 kW Vestas Win... Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 90,9 8,0 92,0
38 455.758 6.183.343 1,0 THY MØLLE TWP40-10kW 10 7.1 !#! nav: 21... Ja THY MØLLE TWP40-10kW-10 10 7,1 21,40 USER P6.029.13, Grontmij 6,0 69,6 8,0 76,7

b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse
a) Beregnede data ud fra vindmølleeffekt (meget usikker)

Beregningsresultater

Lydniveau
Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Antal Navn Øst Nord Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand Støj

vindmøller til
støjkrav

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)] [m]
01 Mærskhusvej 2 453.134 6.186.108 1,9 1,5 6,0 20,0 10,0 1.032 Ja
01 8,0 20,0 11,2 974 Ja
02 Mærskvej 5 453.081 6.186.031 1,4 1,5 6,0 20,0 10,1 989 Ja
02 8,0 20,0 11,4 934 Ja
03 Mærskvej 3 453.170 6.185.998 1,6 1,5 6,0 20,0 10,5 918 Ja
03 8,0 20,0 11,8 860 Ja
04 Mærskvej 6 453.619 6.185.781 1,6 1,5 6,0 20,0 13,3 541 Ja
04 8,0 20,0 14,5 478 Ja
05 Mærskvej 4 453.859 6.185.734 2,0 1,5 6,0 20,0 14,2 430 Ja
05 8,0 20,0 15,4 369 Ja
06 Mærskvej 2 454.056 6.185.724 1,7 1,5 6,0 20,0 14,4 410 Ja

Fortsættes næste side...
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DECIBEL - Hoved resultat
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...fortsat fra sidste side
Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Antal Navn Øst Nord Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand Støj

vindmøller til
støjkrav

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)] [m]
06 8,0 20,0 15,7 350 Ja
07 Mærskvej 1 454.244 6.185.686 1,3 1,5 6,0 20,0 14,6 410 Ja
07 8,0 20,0 15,9 347 Ja
08 Henninggårdsvej 2 455.317 6.185.493 3,1 1,5 6,0 20,0 12,1 804 Ja
08 8,0 20,0 13,4 732 Ja
09 Henninggårdsvej 1 455.545 6.185.075 3,0 1,5 6,0 20,0 12,5 675 Ja
09 8,0 20,0 13,8 618 Ja
10 Henninggårdsvej 3 455.638 6.184.932 3,0 1,5 6,0 20,0 12,3 675 Ja
10 8,0 20,0 13,6 625 Ja
11 Tarmvej 234B 455.841 6.184.860 3,9 1,5 6,0 20,0 11,5 835 Ja
11 8,0 20,0 12,7 784 Ja
12 Tarmvej 240 456.100 6.184.656 3,5 1,5 6,0 20,0 10,8 1.036 Ja
12 8,0 20,0 12,0 989 Ja
13 Tarmvej 244 455.731 6.184.532 3,3 1,5 6,0 20,0 12,4 659 Ja
13 8,0 20,0 13,6 612 Ja
14 Tarmvej 252 456.102 6.184.336 3,2 1,5 6,0 20,0 11,2 772 Ja
14 8,0 20,0 12,5 737 Ja
15 Tarmvej 254 455.958 6.184.327 3,1 1,5 6,0 20,0 11,6 829 Ja
15 8,0 20,0 12,8 797 Ja
16 Tarmvej 256 455.991 6.183.984 2,1 1,5 6,0 20,0 11,9 514 Ja
16 8,0 20,0 13,2 499 Ja
17 Tarmvej 280 455.249 6.183.248 1,8 1,5 6,0 20,0 11,1 846 Ja
17 8,0 20,0 12,4 801 Ja
18 Tarmvej 290 454.790 6.183.455 2,0 1,5 6,0 20,0 13,3 470 Ja
18 8,0 20,0 14,5 422 Ja
19 Sdr Bork blandet bolig og erhverv 455.692 6.185.251 5,0 1,5 6,0 20,0 11,3 898 Ja
19 8,0 20,0 12,6 841 Ja
20 Nr Nebel Boligområde 455.414 6.182.618 5,0 1,5 6,0 20,0 8,4 1.069 Ja
20 8,0 20,0 9,7 1.059 Ja
21 Lønne sommerhusområde 1 453.574 6.182.557 5,0 1,5 6,0 20,0 12,2 1.323 Ja
21 8,0 20,0 13,5 1.181 Ja
22 Lønne rekreativt område 1 453.348 6.182.635 5,0 1,5 6,0 20,0 12,1 1.349 Ja
22 8,0 20,0 13,4 1.203 Ja
23 Lønne rekreativet område 2 453.046 6.183.014 4,1 1,5 6,0 20,0 8,4 1.531 Ja
23 8,0 20,0 9,7 1.451 Ja
24 Gravensbjerg sommerhusområde 451.979 6.183.412 5,0 1,5 6,0 20,0 10,8 1.658 Ja
24 8,0 20,0 12,1 1.525 Ja
25 Bork hytteby sommerhus område 1 454.941 6.187.242 0,3 1,5 6,0 20,0 11,8 1.795 Ja
25 8,0 20,0 13,3 1.650 Ja
26 Nr Bork boligområde 457.343 6.188.179 5,0 1,5 6,0 20,0 9,8 1.091 Ja
26 8,0 20,0 11,6 1.032 Ja
27 Nr Lydumvej 11a 457.163 6.184.771 5,0 1,5 6,0 20,0 9,1 858 Ja
27 8,0 20,0 10,3 835 Ja
28 Kærvej 1 457.363 6.184.645 5,0 1,5 6,0 20,0 8,7 778 Ja
28 8,0 20,0 10,0 757 Ja
29 Kirkehøj fælled sommerhusumråde 455.857 6.189.289 1,8 1,5 6,0 20,0 13,2 1.323 Ja
29 8,0 20,0 15,2 1.025 Ja

Afstande (m)
Vindmølle 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 4070 4061 3971 3491 3284 3139 2985 2243 1769 1602 1472 1228 1196 909 928 591 970 1412 1559 1133 2653 2963
2 4163 4159 4068 3579 3364 3210 3047 2231 1754 1585 1428 1147 1196 844 901 608 1214 1636 1409 1378 2904 3210
3 4359 4361 4268 3774 3550 3386 3214 2317 1849 1681 1496 1179 1333 928 1028 819 1558 1970 1316 1700 3249 3554
4 4576 4583 4490 3992 3762 3589 3411 2452 2002 1840 1637 1308 1539 1120 1244 1105 1907 2312 1311 2031 3598 3904
5 1221 1181 1107 758 723 780 852 1678 1842 1936 2143 2425 2087 2496 2360 2514 2356 1912 2001 2955 2424 2383
6 1369 1317 1253 962 952 1015 1083 1848 1966 2045 2245 2510 2155 2552 2412 2537 2280 1813 2141 2855 2203 2151
7 1313 1292 1207 764 633 612 624 1377 1553 1656 1866 2157 1834 2248 2117 2296 2250 1842 1705 2873 2567 2556
8 1417 1382 1305 914 828 836 859 1548 1669 1753 1956 2230 1884 2289 2152 2299 2147 1710 1840 2752 2338 2324
9 1550 1504 1435 1095 1040 1064 1094 1734 1808 1876 2071 2324 1962 2353 2212 2326 2065 1603 1994 2646 2111 2092

10 1524 1507 1420 963 805 740 697 1248 1374 1466 1673 1956 1625 2037 1904 2079 2049 1657 1541 2680 2502 2498
11 1619 1589 1508 1092 972 940 920 1438 1508 1579 1777 2039 1685 2085 1946 2085 1938 1514 1692 2551 2270 2265
12 1741 1700 1627 1253 1164 1154 1149 1641 1665 1719 1905 2145 1775 2158 2016 2118 1851 1395 1863 2439 2037 2032

Fortsættes næste side...
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DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: 0-løsning LF

...fortsat fra sidste side
Vindmølle 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

13 1738 1723 1635 1171 995 904 823 1146 1208 1285 1486 1759 1418 1827 1692 1861 1852 1481 1390 2489 2442 2451
14 1825 1798 1716 1283 1140 1079 1025 1356 1363 1418 1607 1855 1491 1884 1744 1872 1733 1324 1562 2354 2209 2216
15 1936 1900 1824 1426 1311 1274 1238 1572 1538 1575 1750 1973 1595 1967 1823 1911 1638 1192 1747 2234 1977 1981
16 1953 1939 1851 1380 1195 1087 982 1079 1061 1118 1310 1568 1215 1620 1483 1644 1661 1319 1261 2305 2393 2424
17 2033 2009 1925 1481 1323 1241 1161 1304 1239 1273 1449 1677 1304 1687 1545 1659 1530 1144 1452 2160 2158 2188
18 2137 2104 2025 1611 1477 1418 1358 1532 1434 1449 1610 1811 1426 1782 1638 1707 1426 994 1653 2032 1924 1954
19 2383 2372 2283 1806 1609 1481 1350 1074 863 856 1008 1213 835 1216 1075 1211 1304 1055 1091 1956 2349 2427
20 2168 2155 2067 1592 1400 1281 1160 1054 942 971 1149 1385 1020 1416 1277 1428 1477 1174 1159 2126 2363 2416
21 2340 2310 2230 1803 1655 1579 1500 1522 1358 1349 1491 1662 1273 1607 1462 1508 1217 807 1584 1834 1893 1949
22 2241 2220 2135 1683 1513 1417 1318 1288 1145 1152 1310 1512 1130 1497 1354 1451 1335 981 1368 1973 2129 2183
23 2546 2518 2437 2000 1841 1753 1659 1544 1313 1278 1394 1530 1142 1443 1300 1314 1012 640 1543 1641 1880 1970
24 6097 6187 6143 5974 5847 5726 5637 5217 5497 5592 5588 5701 5933 6008 6057 6377 7305 7283 4481 7851 8628 8671
25 6198 6290 6251 6110 5997 5886 5808 5450 5751 5854 5861 5988 6206 6299 6342 6668 7575 7534 4772 8134 8850 8884
26 6348 6440 6405 6288 6185 6082 6011 5700 6016 6123 6138 6275 6482 6588 6627 6955 7849 7793 5062 8416 9087 9115
27 6504 6595 6552 6392 6269 6151 6064 5650 5929 6023 6017 6126 6362 6432 6483 6801 7734 7715 4906 8277 9061 9104
28 6644 6735 6698 6564 6453 6344 6267 5909 6206 6307 6311 6433 6656 6743 6788 7111 8027 7990 5215 8581 9310 9345
29 6767 6859 6826 6713 6612 6509 6440 6124 6436 6541 6553 6684 6897 6996 7037 7364 8265 8215 5468 8828 9514 9543
30 3909 3910 3817 3323 3100 2936 2766 1895 1421 1252 1081 786 887 497 582 386 1307 1648 1052 1615 3017 3284
31 4292 4316 4221 3726 3483 3294 3104 2038 1678 1555 1342 1062 1434 1100 1242 1337 2360 2647 744 2665 4061 4304
32 6253 6339 6284 6052 5897 5755 5642 5071 5287 5361 5325 5392 5666 5684 5751 6051 7029 7064 4184 7535 8467 8539
33 6320 6408 6357 6150 6005 5871 5767 5250 5489 5571 5546 5628 5889 5926 5986 6294 7257 7273 4412 7776 8659 8719
34 6406 6495 6449 6265 6131 6005 5910 5445 5706 5794 5779 5875 6123 6177 6233 6546 7494 7492 4656 8026 8859 8910
35 5913 5999 5946 5725 5575 5437 5329 4796 5033 5114 5090 5174 5433 5473 5532 5841 6802 6817 3958 7323 8203 8266
36 5993 6082 6034 5840 5702 5574 5476 5003 5265 5354 5341 5441 5685 5745 5798 6114 7057 7052 4221 7592 8417 8468
37 5854 5938 5880 5631 5469 5323 5204 4607 4816 4888 4851 4917 5192 5209 5276 5577 6555 6592 3709 7060 7998 8074
38 3812 3794 3708 3243 3053 2927 2790 2195 1745 1594 1519 1357 1190 1051 1005 682 518 975 1741 803 2210 2512

Vindmølle 23 24 25 26 27 28 29
1 3183 4223 4013 4563 1649 1680 5358
2 3420 4447 3973 4399 1423 1439 5269
3 3760 4777 4003 4240 1176 1152 5224
4 4105 5113 4062 4102 988 904 5202
5 2119 2364 2514 4435 3468 3679 4125
6 1887 2143 2749 4655 3568 3772 4360
7 2304 2637 2326 4163 3189 3403 3929
8 2070 2422 2560 4385 3281 3488 4163
9 1835 2210 2794 4609 3387 3587 4398

10 2278 2705 2377 4120 2998 3209 3978
11 2043 2497 2609 4345 3097 3300 4211
12 1807 2294 2844 4574 3212 3407 4445
13 2272 2788 2443 4087 2810 3017 4038
14 2038 2589 2673 4317 2919 3117 4270
15 1806 2397 2903 4546 3041 3231 4501
16 2286 2885 2526 4067 2627 2830 4109
17 2058 2696 2751 4299 2745 2938 4338
18 1832 2515 2977 4530 2877 3060 4568
19 2376 3116 2738 4061 2282 2470 4281
20 2321 2995 2626 4058 2451 2647 4191
21 1881 2644 3066 4525 2722 2896 4644
22 2100 2814 2843 4291 2580 2766 4416
23 1955 2785 3167 4531 2575 2740 4729
24 8508 8833 3762 1971 5379 5488 2043
25 8704 8984 3888 2278 5711 5827 2049
26 8922 9167 4066 2585 6025 6146 2145
27 8940 9256 4176 2394 5783 5886 2400
28 9165 9440 4341 2710 6129 6238 2470
29 9351 9594 4493 2977 6408 6523 2540
30 3446 4422 3619 4053 1164 1230 4904
31 4422 5325 3430 3260 143 201 4438
32 8422 8851 3912 1706 4931 5010 2506
33 8586 8976 3973 1903 5209 5297 2423
34 8761 9113 4063 2139 5496 5592 2388
35 8136 8539 3568 1447 4772 4867 2147
36 8320 8681 3648 1706 5084 5187 2057
37 7963 8410 3526 1244 4465 4550 2297
38 2732 3780 3984 4764 2003 2067 5407
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DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: 0-løsning normal
Støjberegningsmetode:
Dansk 2019

Beregning er baseret på "BEK nr 135 af 07/02/2019" fra Miljøministeriet.

Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i
10 m højde)
1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden
beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land:

a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til
eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller
kolonihaveformål eller som rekreative områder:

a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 dB indendørs ved vindhastigheder 6 og 8
m/s.
Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e).

Alle koordinater er i
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

© Kort & matrikelstyrelsen

Skala 1:200.000
Eksisterende vindmølle Støj følsomt område

Vindmøller
Vindmølletype Støj data

Øst Nord Z Række data/Beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Skaber Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner
nominel vindhastighed vindhastighed

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)] [m/s] [dB(A)]
1 456.201 6.183.432 0,0 570715000000033735: 225 kW Ukendt - Geste... Nej VESTAS V27-225/50 225 27,0 31,50 KST Kildestøjsprojekt 6,0 96,8 8,0 98,1 Nej
2 456.423 6.183.556 1,2 570715000000033926: 225 kW Ukendt - Geste... Nej VESTAS V29-225/50 225 29,0 31,50 KST Kildestøjsprojekt 6,0 96,1 8,0 97,2 Nej
3 456.748 6.183.671 2,9 570715000000034220: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
4 457.078 6.183.787 5,0 570715000000034237: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
5 453.704 6.185.028 0,0 570715000000034367: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
6 453.596 6.184.819 0,0 570715000000034374: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
7 453.992 6.185.115 0,0 570715000000034381: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
8 453.885 6.184.906 0,0 570715000000034398: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
9 453.776 6.184.697 0,0 570715000000034404: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej

10 454.173 6.184.993 0,0 570715000000034411: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
11 454.066 6.184.784 0,0 570715000000034428: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
12 453.957 6.184.574 0,0 570715000000034435: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
13 454.355 6.184.870 0,0 570715000000034442: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
14 454.246 6.184.661 0,0 570715000000034459: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
15 454.138 6.184.452 0,0 570715000000034466: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
16 454.536 6.184.749 0,0 570715000000034473: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
17 454.427 6.184.539 0,0 570715000000034480: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
18 454.320 6.184.330 0,0 570715000000034497: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
19 454.897 6.184.504 0,0 570715000000034534: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
20 454.716 6.184.626 0,0 570715000000034664: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
21 454.500 6.184.208 0,0 570715000000034671: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
22 454.607 6.184.418 0,0 570715000000035500: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
23 454.681 6.184.086 0,0 570715000000035517: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej
24 457.724 6.190.121 0,0 570715000000095252: 3000 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 USER Mode 6 - 103.0-103.7 dB(A) - 12-2009 PRELIMINARY 6,0 101,0 8,0 103,0 Nej
25 457.537 6.190.470 0,2 570715000000095283: 3000 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1 Nej
26 457.419 6.190.791 0,0 570715000000095290: 3000 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1 Nej
27 457.928 6.190.503 2,8 570715000000095306: 3000 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1 Nej
28 457.766 6.190.870 1,4 570715000000095313: 3000 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1 Nej
29 457.633 6.191.162 0,0 570715000000095320: 3000 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1 Nej
30 456.371 6.183.918 0,7 571313134402395191: 25 kW Solid Wind Powe...Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,00 EMD SWP-25 6,0 84,1 8,0 84,4 Nej
31 457.163 6.184.629 5,0 571313134402408532: 25 kW Solid Wind Powe...Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,00 EMD SWP-25 6,0 84,1 8,0 84,4 Nej
32 458.349 6.189.557 1,8 571313134499093680: 3600 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9 Nej
33 458.208 6.189.875 0,3 571313134499093703: 3600 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9 Nej
34 458.068 6.190.192 1,1 571313134499093727: 3600 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9 Nej
35 457.997 6.189.470 0,3 571313134499093741: 3600 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9 Nej
36 457.847 6.189.809 0,0 571313134499093765: 3600 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 USER Mode SO1 - serrations - 2016-02 6,0 102,5 8,0 103,0 Nej
37 458.149 6.189.127 1,9 571313134499093789: 3600 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9 Nej
38 455.758 6.183.343 1,0 THY MØLLE TWP40-10kW 10 7.1 !#! nav: 21,4... Ja THY MØLLE TWP40-10kW-10 10 7,1 21,40 USER P6.029.13, Grontmij 6,0 84,3 8,0 86,8 Nej

f) Fra anden navhøjde

Beregningsresultater

Lydniveau
Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Antal Navn Øst Nord Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand Støj

vindmøller til
støjkrav

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)] [m]
01 Mærskhusvej 2 453.136 6.186.093 1,3 1,5 6,0 42,0 33,4 811 Ja
01 8,0 44,0 34,1 886 Ja
02 Mærskvej 5 453.085 6.186.016 1,2 1,5 6,0 42,0 33,6 775 Ja
02 8,0 44,0 34,3 850 Ja
03 Mærskvej 3 453.172 6.185.983 1,6 1,5 6,0 42,0 34,3 699 Ja
03 8,0 44,0 34,9 773 Ja
04 Mærskvej 6 453.613 6.185.768 1,7 1,5 6,0 42,0 37,9 310 Ja
04 8,0 44,0 38,6 389 Ja
05 Mærskvej 4 453.857 6.185.719 1,7 1,5 6,0 42,0 39,2 201 Ja
05 8,0 44,0 39,9 282 Ja
06 Mærskvej 2 454.050 6.185.710 1,3 1,5 6,0 42,0 39,5 184 Ja
06 8,0 44,0 40,1 264 Ja
07 Mærskvej 1 454.236 6.185.674 1,3 1,5 6,0 42,0 39,7 171 Ja

Fortsættes næste side...
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DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: 0-løsning normal

...fortsat fra sidste side
Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Antal Navn Øst Nord Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand Støj

vindmøller til
støjkrav

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)] [m]
07 8,0 44,0 40,4 256 Ja
08 Henninggårdsvej 2 455.312 6.185.479 2,3 1,5 6,0 42,0 36,2 546 Ja
08 8,0 44,0 36,9 635 Ja
09 Henninggårdsvej 1 455.535 6.185.063 3,0 1,5 6,0 42,0 36,8 449 Ja
09 8,0 44,0 37,5 529 Ja
10 Henninggårdsvej 3 455.626 6.184.923 2,9 1,5 6,0 42,0 36,6 464 Ja
10 8,0 44,0 37,3 541 Ja
11 Tarmvej 234B 455.827 6.184.852 3,7 1,5 6,0 42,0 35,4 628 Ja
11 8,0 44,0 36,1 698 Ja
12 Tarmvej 240 456.086 6.184.653 3,3 1,5 6,0 42,0 34,6 724 Ja
12 8,0 44,0 35,3 741 Ja
13 Tarmvej 244 455.717 6.184.529 3,5 1,5 6,0 42,0 36,7 462 Ja
13 8,0 44,0 37,4 534 Ja
14 Tarmvej 252 456.087 6.184.337 3,1 1,5 6,0 42,0 35,6 456 Ja
14 8,0 44,0 36,3 470 Ja
15 Tarmvej 254 455.943 6.184.328 2,9 1,5 6,0 42,0 35,8 543 Ja
15 8,0 44,0 36,6 558 Ja
16 Tarmvej 256 455.977 6.183.989 2,4 1,5 6,0 42,0 36,9 339 Ja
16 8,0 44,0 37,8 360 Ja
17 Tarmvej 280 455.245 6.183.263 1,3 1,5 6,0 42,0 35,2 504 Ja
17 8,0 44,0 36,0 502 Ja
18 Tarmvej 290 454.793 6.183.470 1,4 1,5 6,0 42,0 38,1 282 Ja
18 8,0 44,0 38,7 348 Ja
19 Sdr Bork blandet bolig og erhverv 455.692 6.185.251 5,0 1,5 6,0 37,0 35,0 251 Ja
19 8,0 39,0 35,7 391 Ja
20 Nr Nebel Boligområde 455.414 6.182.618 5,0 1,5 6,0 37,0 31,6 671 Ja
20 8,0 39,0 32,4 687 Ja
21 Lønne sommerhusområde 1 453.574 6.182.557 5,0 1,5 6,0 37,0 30,3 959 Ja
21 8,0 39,0 31,0 1.099 Ja
22 Lønne rekreativt område 1 453.348 6.182.635 5,0 1,5 6,0 37,0 30,2 979 Ja
22 8,0 39,0 30,9 1.122 Ja
23 Lønne rekreativet område 2 453.046 6.183.014 4,1 1,5 6,0 37,0 31,1 812 Ja
23 8,0 39,0 31,8 954 Ja
24 Gravensbjerg sommerhusområde 451.979 6.183.412 5,0 1,5 6,0 37,0 28,3 1.307 Ja
24 8,0 39,0 29,0 1.441 Ja
25 Bork hytteby sommerhus område 1 454.941 6.187.242 0,3 1,5 6,0 37,0 29,2 1.434 Ja
25 8,0 39,0 30,3 1.574 Ja
26 Nr Bork boligområde 457.343 6.188.179 5,0 1,5 6,0 37,0 34,5 327 Ja
26 8,0 39,0 36,3 354 Ja
27 Nr Lydumvej 11a 457.162 6.184.756 5,0 1,5 6,0 42,0 34,8 100 Ja
27 8,0 44,0 35,4 118 Ja
28 Kærvej 1 457.348 6.184.642 5,0 1,5 6,0 42,0 33,5 131 Ja
28 8,0 44,0 34,2 148 Ja

Afstande (m)
Vindmølle 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 4059 4048 3960 3486 3275 3133 2981 2231 1762 1598 1469 1226 1199 912 933 601 971 1409 1559 1133 2653 2963
2 4152 4147 4057 3576 3356 3205 3045 2221 1749 1582 1427 1148 1203 850 910 622 1214 1633 1409 1378 2904 3210
3 4349 4350 4258 3772 3543 3382 3213 2309 1847 1681 1498 1184 1342 939 1040 834 1558 1966 1316 1700 3249 3554
4 4566 4573 4480 3991 3756 3587 3411 2445 2002 1843 1643 1316 1550 1133 1258 1119 1907 2307 1311 2031 3598 3904
5 1207 1166 1093 745 708 765 837 1670 1832 1925 2131 2411 2074 2481 2345 2499 2343 1901 2001 2955 2424 2383
6 1354 1302 1239 949 937 1000 1068 1839 1955 2033 2232 2496 2141 2537 2398 2522 2267 1804 2141 2855 2203 2151
7 1300 1279 1194 755 619 598 610 1369 1544 1645 1854 2144 1821 2234 2103 2281 2236 1829 1705 2873 2567 2556
8 1403 1368 1291 904 813 821 844 1538 1658 1742 1943 2216 1870 2274 2137 2284 2133 1699 1840 2752 2338 2324
9 1536 1490 1421 1083 1025 1049 1079 1723 1797 1864 2057 2310 1948 2338 2197 2311 2053 1593 1994 2646 2111 2092

10 1512 1494 1408 956 792 727 684 1238 1364 1455 1660 1943 1612 2023 1890 2064 2035 1644 1541 2680 2502 2498
11 1605 1575 1495 1083 958 926 906 1427 1496 1567 1763 2025 1671 2070 1931 2070 1925 1502 1692 2551 2270 2265
12 1726 1685 1613 1242 1149 1140 1135 1629 1653 1706 1891 2131 1761 2143 2001 2103 1838 1385 1863 2439 2037 2032
13 1726 1710 1623 1164 984 893 812 1134 1196 1273 1473 1745 1404 1812 1678 1846 1838 1468 1390 2489 2442 2451
14 1811 1784 1703 1275 1127 1067 1012 1343 1350 1405 1593 1840 1477 1869 1729 1857 1719 1311 1562 2354 2209 2216
15 1922 1885 1810 1416 1297 1261 1225 1559 1525 1561 1736 1958 1580 1952 1808 1896 1625 1181 1747 2234 1977 1981
16 1940 1927 1839 1375 1184 1077 972 1066 1048 1105 1296 1553 1201 1605 1468 1629 1646 1305 1261 2305 2393 2424

Fortsættes næste side...
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DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: 0-løsning normal

...fortsat fra sidste side
Vindmølle 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

17 2020 1996 1913 1474 1310 1230 1150 1290 1226 1259 1435 1663 1290 1672 1530 1644 1516 1130 1452 2160 2158 2188
18 2123 2090 2012 1602 1464 1406 1346 1518 1420 1435 1596 1796 1411 1767 1623 1692 1413 982 1653 2032 1924 1954
19 2371 2360 2272 1801 1599 1473 1343 1059 848 841 993 1198 820 1202 1060 1196 1289 1040 1091 1956 2349 2427
20 2155 2143 2055 1587 1390 1272 1152 1040 929 957 1134 1370 1006 1401 1262 1413 1463 1159 1159 2126 2363 2416
21 2326 2296 2216 1794 1642 1568 1489 1508 1343 1334 1476 1647 1258 1592 1448 1493 1204 794 1584 1834 1893 1949
22 2229 2207 2123 1676 1501 1406 1309 1273 1130 1137 1295 1497 1115 1482 1339 1436 1320 967 1368 1973 2129 2183
23 2533 2505 2424 1992 1829 1742 1649 1529 1298 1263 1379 1515 1127 1428 1285 1300 998 626 1543 1641 1880 1970
24 6105 6194 6151 5987 5860 5740 5652 5232 5511 5605 5600 5708 5941 6012 6061 6376 7293 7269 4481 7851 8628 8671
25 6207 6297 6260 6125 6010 5901 5823 5465 5765 5867 5872 5995 6213 6302 6345 6666 7563 7519 4772 8134 8850 8884
26 6357 6448 6415 6302 6198 6096 6026 5715 6030 6136 6148 6281 6489 6590 6629 6953 7836 7778 5062 8416 9087 9115
27 6512 6602 6561 6406 6282 6165 6079 5665 5943 6036 6029 6134 6370 6436 6486 6800 7722 7701 4906 8277 9061 9104
28 6652 6743 6707 6579 6467 6359 6282 5923 6220 6320 6322 6440 6664 6746 6791 7109 8014 7975 5215 8581 9310 9345
29 6776 6868 6835 6728 6625 6524 6455 6139 6450 6554 6563 6691 6904 6998 7040 7361 8252 8200 5468 8828 9514 9543
30 3898 3899 3807 3321 3093 2932 2764 1886 1418 1251 1081 788 895 506 593 401 1303 1641 1052 1615 3017 3284
31 4284 4307 4214 3728 3481 3295 3108 2037 1684 1564 1354 1077 1449 1115 1256 1347 2354 2638 744 2665 4061 4304
32 6259 6344 6290 6065 5909 5769 5657 5085 5302 5375 5338 5401 5675 5690 5756 6052 7018 7050 4184 7535 8467 8539
33 6327 6414 6364 6163 6017 5885 5782 5264 5504 5584 5558 5637 5898 5930 5991 6294 7246 7259 4412 7776 8659 8719
34 6413 6502 6456 6279 6144 6019 5925 5460 5720 5807 5791 5883 6132 6181 6237 6546 7482 7478 4656 8026 8859 8910
35 5919 6005 5953 5738 5587 5451 5344 4811 5048 5128 5102 5183 5442 5477 5537 5841 6790 6803 3958 7323 8203 8266
36 6000 6088 6041 5853 5715 5588 5490 5018 5279 5367 5353 5449 5694 5749 5802 6113 7045 7037 4221 7592 8417 8468
37 5859 5943 5886 5644 5481 5336 5219 4621 4831 4902 4864 4927 5201 5215 5281 5577 6543 6578 3709 7060 7998 8074
38 3800 3781 3695 3238 3043 2919 2784 2182 1735 1586 1511 1350 1187 1047 1003 683 519 974 1741 803 2210 2512

Vindmølle 23 24 25 26 27 28
1 3183 4223 4013 4563 1636 1667
2 3420 4447 3973 4399 1410 1427
3 3760 4777 4003 4240 1162 1141
4 4105 5113 4062 4102 973 896
5 2119 2364 2514 4435 3468 3665
6 1887 2143 2749 4655 3567 3757
7 2304 2637 2326 4163 3189 3389
8 2070 2422 2560 4385 3280 3473
9 1835 2210 2794 4609 3386 3572

10 2278 2705 2377 4120 2998 3194
11 2043 2497 2609 4345 3096 3286
12 1807 2294 2844 4574 3210 3392
13 2272 2788 2443 4087 2809 3002
14 2038 2589 2673 4317 2917 3102
15 1806 2397 2903 4546 3039 3215
16 2286 2885 2526 4067 2626 2815
17 2058 2696 2751 4299 2743 2923
18 1832 2515 2977 4530 2874 3044
19 2376 3116 2738 4061 2279 2455
20 2321 2995 2626 4058 2449 2632
21 1881 2644 3066 4525 2718 2881
22 2100 2814 2843 4291 2577 2750
23 1955 2785 3167 4531 2570 2725
24 8508 8833 3762 1971 5394 5492
25 8704 8984 3888 2278 5726 5831
26 8922 9167 4066 2585 6040 6150
27 8940 9256 4176 2394 5798 5890
28 9165 9440 4341 2710 6144 6242
29 9351 9594 4493 2977 6423 6527
30 3446 4422 3619 4053 1152 1215
31 4422 5325 3430 3260 128 186
32 8422 8851 3912 1706 4946 5017
33 8586 8976 3973 1903 5224 5303
34 8761 9113 4063 2139 5511 5597
35 8136 8539 3568 1447 4787 4872
36 8320 8681 3648 1706 5099 5192
37 7963 8410 3526 1244 4480 4556
38 2732 3780 3984 4764 1992 2053
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DECIBEL -
Kort 6,0 m/s
Beregning:
0-løsning normal

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716

Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2019. Vindhastighed: 6,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

37

42
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Brugerlicens:
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06/12/2019 12.50/3.3.274

Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som
følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader,
uanset form, højst kunne beløbe sig
til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat
rådgiverforsikring med udvidet
forsikringsdækning kan aftales
særskilt. Omkostningerne for en
sådan rådgiverforsikring afholdes af
kunden

DECIBEL -
Kort 8,0 m/s
Beregning:
0-løsning normal

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716

Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2019. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

39

44
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Sdr Bork

Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
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Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
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Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

23/03/2021 15.03/3.4.415

DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: L2a LF
Støjberegningsmetode:
Dansk lavfrekvens 2019

Beregning er baseret på "BEK nr 135 af 07/02/2019" fra Miljøministeriet.

Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i
10 m højde)
1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden
beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land:

a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til
eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller
kolonihaveformål eller som rekreative områder:

a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 dB indendørs ved vindhastigheder 6 og 8
m/s.
Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e).
Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 dB ved vindhastigheder på
6 og 8 m/s i 10 m højde

Alle koordinater er i
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

© Kort & matrikelstyrelsen

Skala 1:125.000
Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område

Vindmøller
Vindmølletype Støj data

Øst Nord Z Række data/Beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Skaber Navn Første LwaRef Sidste LwaRef
nominel vindhastighed vindhastighed

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)] [m/s] [dB(A)]
10 456.371 6.183.918 0,7 571313134402395191: 25 kW Solid Win... Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,0 EMD SWP-25 6,0 72,2 8,0 72,9
11 457.163 6.184.629 5,0 571313134402408532: 25 kW Solid Win... Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,0 EMD SWP-25 6,0 72,2 8,0 72,9
12 455.758 6.183.343 1,0 THY MØLLE TWP40-10kW 10 7.1 !#! na... Ja THY MØLLE TWP40-10kW-10 10 7,1 21,4 USER P6.029.13, Grontmij 6,0 69,6 8,0 76,7
6 456.201 6.183.432 0,0 570715000000033735: 225 kW Ukendt ... Nej VESTAS V27-225/50 225 27,0 31,5 KST Kildestøjsprojekt 6,0 85,4 b 8,0 86,9 b
7 456.423 6.183.556 1,2 570715000000033926: 225 kW Ukendt ... Nej VESTAS V29-225/50 225 29,0 31,5 KST Kildestøjsprojekt 6,0 85,4 b 8,0 86,9 b
8 456.748 6.183.671 2,9 570715000000034220: 600 kW Vestas ... Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
9 457.078 6.183.787 5,0 570715000000034237: 600 kW Vestas ... Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
M1 453.312 6.185.122 0,0 VESTAS V150-4.0/4.2 MW 4000 150.0 !... Ja VESTAS V150-4.0/4.2 MW-4.000 4.000 150,0 105,0 USER PO1 - serrations - 2017-12 6,0 93,8 8,0 94,4
M2 453.723 6.184.936 0,1 VESTAS V150-4.0/4.2 MW 4000 150.0 !... Ja VESTAS V150-4.0/4.2 MW-4.000 4.000 150,0 105,0 USER PO1 - serrations - 2017-12 6,0 93,8 8,0 94,4
M3 454.133 6.184.750 0,4 VESTAS V150-4.0/4.2 MW 4000 150.0 !... Ja VESTAS V150-4.0/4.2 MW-4.000 4.000 150,0 105,0 USER PO1 - serrations - 2017-12 6,0 93,8 8,0 94,4
M4 454.529 6.184.568 0,0 VESTAS V150-4.0/4.2 MW 4000 150.0 !... Ja VESTAS V150-4.0/4.2 MW-4.000 4.000 150,0 105,0 USER PO1 - serrations - 2017-12 6,0 93,8 8,0 94,4
M5 454.926 6.184.389 0,0 VESTAS V150-4.0/4.2 MW 4000 150.0 !... Ja VESTAS V150-4.0/4.2 MW-4.000 4.000 150,0 105,0 USER PO1 - serrations - 2017-12 6,0 93,8 8,0 94,4
b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse

Beregningsresultater

Lydniveau
Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Antal Navn Øst Nord Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand Støj

vindmøller til
støjkrav

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)] [m]
01 Mærskhusvej 2 453.134 6.186.108 1,9 1,5 6,0 20,0 9,3 813 Ja
01 8,0 20,0 10,2 783 Ja
02 Mærskvej 5 453.081 6.186.031 1,4 1,5 6,0 20,0 9,7 749 Ja
02 8,0 20,0 10,6 718 Ja
03 Mærskvej 3 453.170 6.185.998 1,6 1,5 6,0 20,0 10,1 698 Ja
03 8,0 20,0 11,0 668 Ja
04 Mærskvej 6 453.619 6.185.781 1,6 1,5 6,0 20,0 12,4 528 Ja
04 8,0 20,0 13,3 494 Ja
05 Mærskvej 4 453.859 6.185.734 2,0 1,5 6,0 20,0 12,6 586 Ja
05 8,0 20,0 13,5 544 Ja
06 Mærskvej 2 454.056 6.185.724 1,7 1,5 6,0 20,0 12,3 635 Ja
06 8,0 20,0 13,2 593 Ja
07 Mærskvej 1 454.244 6.185.686 1,3 1,5 6,0 20,0 12,1 691 Ja
07 8,0 20,0 13,0 646 Ja
08 Henninggårdsvej 2 455.317 6.185.493 3,1 1,5 6,0 20,0 9,9 967 Ja
08 8,0 20,0 10,8 928 Ja
09 Henninggårdsvej 1 455.545 6.185.075 3,0 1,5 6,0 20,0 10,7 729 Ja
09 8,0 20,0 11,6 695 Ja
10 Henninggårdsvej 3 455.638 6.184.932 3,0 1,5 6,0 20,0 10,7 703 Ja
10 8,0 20,0 11,6 672 Ja
11 Tarmvej 234B 455.841 6.184.860 3,9 1,5 6,0 20,0 9,8 838 Ja
11 8,0 20,0 10,8 806 Ja
12 Tarmvej 240 456.100 6.184.656 3,5 1,5 6,0 20,0 9,3 1.015 Ja
12 8,0 20,0 10,3 984 Ja

Fortsættes næste side...



windPRO 3.4.415 af EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO23/03/2021 16.09 / 2

Projekt:

Sdr Bork

Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
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DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: L2a LF

...fortsat fra sidste side
Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Antal Navn Øst Nord Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand Støj

vindmøller til
støjkrav

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)] [m]
13 Tarmvej 244 455.731 6.184.532 3,3 1,5 6,0 20,0 11,1 630 Ja
13 8,0 20,0 12,0 598 Ja
14 Tarmvej 252 456.102 6.184.336 3,2 1,5 6,0 20,0 10,0 768 Ja
14 8,0 20,0 11,1 747 Ja
15 Tarmvej 254 455.958 6.184.327 3,1 1,5 6,0 20,0 10,3 824 Ja
15 8,0 20,0 11,3 805 Ja
16 Tarmvej 256 455.991 6.183.984 2,1 1,5 6,0 20,0 10,9 519 Ja
16 8,0 20,0 12,0 498 Ja
17 Tarmvej 280 455.249 6.183.248 1,8 1,5 6,0 20,0 9,1 902 Ja
17 8,0 20,0 10,1 504 Ja
18 Tarmvej 290 454.790 6.183.455 2,0 1,5 6,0 20,0 10,6 748 Ja
18 8,0 20,0 11,5 716 Ja
19 Sdr Bork blandet bolig og erhverv 455.692 6.185.251 5,0 1,5 6,0 20,0 9,3 959 Ja
19 8,0 20,0 10,2 925 Ja
20 Nr Nebel Boligområde 455.414 6.182.618 5,0 1,5 6,0 20,0 6,6 1.064 Ja
20 8,0 20,0 7,6 789 Ja
21 Lønne sommerhusområde 1 453.574 6.182.557 5,0 1,5 6,0 20,0 9,8 1.715 Ja
21 8,0 20,0 10,7 1.630 Ja
22 Lønne rekreativt område 1 453.348 6.182.635 5,0 1,5 6,0 20,0 9,8 1.730 Ja
22 8,0 20,0 10,7 1.643 Ja
23 Lønne rekreativet område 2 453.046 6.183.014 4,1 1,5 6,0 20,0 6,1 1.816 Ja
23 8,0 20,0 7,0 1.773 Ja
24 Gravensbjerg sommerhusområde 451.979 6.183.412 5,0 1,5 6,0 20,0 8,9 1.761 Ja
24 8,0 20,0 9,8 1.694 Ja
25 Bork hytteby sommerhus område 1 454.941 6.187.242 0,3 1,5 6,0 20,0 8,5 2.092 Ja
25 8,0 20,0 9,4 2.006 Ja
26 Nr Bork boligområde 457.033 6.187.958 5,0 1,5 6,0 20,0 0,0 3.945 Ja
26 8,0 20,0 1,0 3.910 Ja
27 Nr Lydumvej 11a 457.163 6.184.771 5,0 1,5 6,0 20,0 7,9 863 Ja
27 8,0 20,0 8,8 839 Ja
28 Kærvej 1 457.363 6.184.645 5,0 1,5 6,0 20,0 7,5 779 Ja
28 8,0 20,0 8,5 756 Ja

Afstande (m)
Vindmølle

SFO 6 7 8 9 10 11 12 M1 M2 M3 M4 M5
01 4070 4163 4359 4576 3909 4292 3812 1002 1312 1686 2078 2483
02 4061 4159 4361 4583 3910 4316 3794 938 1269 1658 2058 2470
03 3971 4068 4268 4490 3817 4221 3708 887 1197 1577 1972 2382
04 3491 3579 3774 3992 3323 3726 3243 727 851 1152 1516 1909
05 3284 3364 3550 3762 3100 3483 3053 820 809 1021 1344 1717
06 3139 3210 3386 3589 2936 3294 2927 957 855 977 1249 1593
07 2985 3047 3214 3411 2766 3104 2790 1089 914 943 1153 1465
08 2243 2231 2317 2452 1895 2038 2195 2038 1688 1397 1214 1171
09 1769 1754 1849 2002 1421 1678 1745 2233 1827 1448 1135 923
10 1602 1585 1681 1840 1252 1555 1594 2333 1915 1515 1167 895
11 1472 1428 1496 1637 1081 1342 1519 2542 2119 1711 1343 1028
12 1228 1147 1179 1308 786 1062 1357 2827 2394 1969 1574 1204
13 1196 1196 1333 1539 887 1434 1190 2490 2049 1613 1203 818
14 909 844 928 1120 497 1100 1051 2898 2453 2011 1590 1177
15 928 901 1028 1244 582 1242 1005 2762 2316 1872 1448 1033
16 591 608 819 1105 386 1337 682 2910 2460 2009 1574 1139
17 970 1214 1558 1907 1307 2360 518 2695 2275 1870 1503 1185
18 1412 1636 1970 2312 1648 2647 975 2228 1825 1452 1144 944
19 1559 1409 1316 1311 1052 744 1741 2383 1994 1637 1349 1153
20 1133 1378 1700 2031 1615 2665 803 3269 2869 2487 2142 1837
21 2653 2904 3249 3598 3017 4061 2210 2493 2336 2259 2227 2269
22 2963 3210 3554 3904 3284 4304 2512 2359 2302 2255 2265 2359
23 3183 3420 3760 4105 3446 4422 2732 2094 2038 2048 2149 2329
24 4223 4447 4777 5113 4422 5325 3780 2168 2316 2536 2801 3105
25 4013 3973 4003 4062 3619 3430 3984 2616 2591 2620 2705 2853
26 4563 4399 4240 4102 4053 3260 4764 4678 4482 4325 4214 4144

Fortsættes næste side...
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DECIBEL - Hoved resultat
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...fortsat fra sidste side
Vindmølle

SFO 6 7 8 9 10 11 12 M1 M2 M3 M4 M5
27 1649 1423 1176 988 1164 143 2003 3867 3444 3029 2641 2269
28 1680 1439 1152 904 1230 201 2067 4079 3652 3231 2835 2450
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Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som
følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader,
uanset form, højst kunne beløbe sig
til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat
rådgiverforsikring med udvidet
forsikringsdækning kan aftales
særskilt. Omkostningerne for en
sådan rådgiverforsikring afholdes af
kunden

DECIBEL -
Kort 6,0 m/s Standardbygninger

Beregning:
L2a LF

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk lavfrekvens 2019. Vindhastighed: 6,0 m/s Standardbygninger

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

17

20
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Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som
følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader,
uanset form, højst kunne beløbe sig
til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat
rådgiverforsikring med udvidet
forsikringsdækning kan aftales
særskilt. Omkostningerne for en
sådan rådgiverforsikring afholdes af
kunden

DECIBEL -
Kort 6,0 m/s Sommerhusområder

Beregning:
L2a LF

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk lavfrekvens 2019. Vindhastighed: 6,0 m/s Sommerhusområder

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

17

20
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Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som
følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader,
uanset form, højst kunne beløbe sig
til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat
rådgiverforsikring med udvidet
forsikringsdækning kan aftales
særskilt. Omkostningerne for en
sådan rådgiverforsikring afholdes af
kunden

DECIBEL -
Kort 8,0 m/s Standardbygninger

Beregning:
L2a LF

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk lavfrekvens 2019. Vindhastighed: 8,0 m/s Standardbygninger

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

17

20
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Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som
følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader,
uanset form, højst kunne beløbe sig
til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat
rådgiverforsikring med udvidet
forsikringsdækning kan aftales
særskilt. Omkostningerne for en
sådan rådgiverforsikring afholdes af
kunden

DECIBEL -
Kort 8,0 m/s Sommerhusområder

Beregning:
L2a LF

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk lavfrekvens 2019. Vindhastighed: 8,0 m/s Sommerhusområder

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: L2a normal
Støjberegningsmetode:
Dansk 2019

Beregning er baseret på "BEK nr 135 af 07/02/2019" fra Miljøministeriet.

Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i
10 m højde)
1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden
beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land:

a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til
eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller
kolonihaveformål eller som rekreative områder:

a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 dB indendørs ved vindhastigheder 6 og 8
m/s.
Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e).

Alle koordinater er i
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

© Kort & matrikelstyrelsen

Skala 1:200.000
Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område

Vindmøller
Vindmølletype Støj data

Øst Nord Z Række data/Beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Skaber Navn Første LwaRef Sidste LwaRef
nominel vindhastighed vindhastighed

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)] [m/s] [dB(A)]
10 457.724 6.190.121 0,0 570715000000095252: 3000 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 USER Mode 6 - 103.0-103.7 dB(A) - 12-2009 PRELIMINARY 6,0 101,0 8,0 103,0
11 457.537 6.190.470 0,2 570715000000095283: 3000 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1
12 457.419 6.190.791 0,0 570715000000095290: 3000 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1
13 457.928 6.190.503 2,8 570715000000095306: 3000 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1
14 457.766 6.190.870 1,4 570715000000095313: 3000 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1
15 457.633 6.191.162 0,0 570715000000095320: 3000 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1
16 456.371 6.183.918 0,7 571313134402395191: 25 kW Solid Wind Powe...Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,0 EMD SWP-25 6,0 84,1 8,0 84,4
17 457.163 6.184.629 5,0 571313134402408532: 25 kW Solid Wind Powe...Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,0 EMD SWP-25 6,0 84,1 8,0 84,4
18 458.349 6.189.557 1,8 571313134499093680: 3600 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9
19 458.208 6.189.875 0,3 571313134499093703: 3600 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9
20 458.068 6.190.192 1,1 571313134499093727: 3600 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9
21 457.997 6.189.470 0,3 571313134499093741: 3600 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9
22 457.847 6.189.809 0,0 571313134499093765: 3600 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations - 2016-02 6,0 102,5 8,0 103,0
23 458.149 6.189.127 1,9 571313134499093789: 3600 kW Vestas Wind S...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9
24 455.758 6.183.343 1,0 THY MØLLE TWP40-10kW 10 7.1 !#! nav: 21,4 ...Ja THY MØLLE TWP40-10kW-10 10 7,1 21,4 USER P6.029.13, Grontmij 6,0 84,3 8,0 86,8
6 456.201 6.183.432 0,0 570715000000033735: 225 kW Ukendt - Geste... Nej VESTAS V27-225/50 225 27,0 31,5 KST Kildestøjsprojekt 6,0 96,8 8,0 98,1
7 456.423 6.183.556 1,2 570715000000033926: 225 kW Ukendt - Geste... Nej VESTAS V29-225/50 225 29,0 31,5 KST Kildestøjsprojekt 6,0 96,1 8,0 97,2
8 456.748 6.183.671 2,9 570715000000034220: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f
9 457.078 6.183.787 5,0 570715000000034237: 600 kW Vestas Wind Sy...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f
M1 453.312 6.185.122 0,0 VESTAS V150-4.0/4.2 MW 4000 150.0 !O! nav: ...Ja VESTAS V150-4.0/4.2 MW-4.000 4.000 150,0 105,0 USER PO1 - serrations - 2017-12 6,0 104,4 8,0 104,9
M2 453.723 6.184.936 0,1 VESTAS V150-4.0/4.2 MW 4000 150.0 !O! nav: ...Ja VESTAS V150-4.0/4.2 MW-4.000 4.000 150,0 105,0 USER PO1 - serrations - 2017-12 6,0 104,4 8,0 104,9
M3 454.133 6.184.750 0,4 VESTAS V150-4.0/4.2 MW 4000 150.0 !O! nav: ...Ja VESTAS V150-4.0/4.2 MW-4.000 4.000 150,0 105,0 USER PO1 - serrations - 2017-12 6,0 104,4 8,0 104,9
M4 454.529 6.184.568 0,0 VESTAS V150-4.0/4.2 MW 4000 150.0 !O! nav: ...Ja VESTAS V150-4.0/4.2 MW-4.000 4.000 150,0 105,0 USER PO1 - serrations - 2017-12 6,0 104,4 8,0 104,9
M5 454.926 6.184.389 0,0 VESTAS V150-4.0/4.2 MW 4000 150.0 !O! nav: ...Ja VESTAS V150-4.0/4.2 MW-4.000 4.000 150,0 105,0 USER PO1 - serrations - 2017-12 6,0 104,4 8,0 104,9
f) Fra anden navhøjde

Beregningsresultater

Lydniveau
Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Antal Navn Øst Nord Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand Støj

vindmøller til
støjkrav

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)] [m]
01 Mærskhusvej 2 453.136 6.186.093 1,3 1,5 6,0 42,0 35,7 536 Ja
01 8,0 44,0 36,3 615 Ja
02 Mærskvej 5 453.085 6.186.016 1,2 1,5 6,0 42,0 36,2 478 Ja
02 8,0 44,0 36,7 556 Ja
03 Mærskvej 3 453.172 6.185.983 1,6 1,5 6,0 42,0 36,8 421 Ja
03 8,0 44,0 37,3 499 Ja
04 Mærskvej 6 453.613 6.185.768 1,7 1,5 6,0 42,0 39,5 202 Ja
04 8,0 44,0 40,0 300 Ja
05 Mærskvej 4 453.857 6.185.719 1,7 1,5 6,0 42,0 39,6 212 Ja
05 8,0 44,0 40,1 320 Ja
06 Mærskvej 2 454.050 6.185.710 1,3 1,5 6,0 42,0 39,2 262 Ja
06 8,0 44,0 39,7 374 Ja
07 Mærskvej 1 454.236 6.185.674 1,3 1,5 6,0 42,0 39,0 293 Ja
07 8,0 44,0 39,5 409 Ja
08 Henninggårdsvej 2 455.312 6.185.479 2,3 1,5 6,0 42,0 36,2 605 Ja
08 8,0 44,0 36,7 712 Ja
09 Henninggårdsvej 1 455.535 6.185.063 3,0 1,5 6,0 42,0 37,2 431 Ja
09 8,0 44,0 37,7 520 Ja
10 Henninggårdsvej 3 455.626 6.184.923 2,9 1,5 6,0 42,0 37,2 417 Ja

Fortsættes næste side...
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DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: L2a normal

...fortsat fra sidste side
Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Antal Navn Øst Nord Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand Støj

vindmøller til
støjkrav

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)] [m]
10 8,0 44,0 37,8 500 Ja
11 Tarmvej 234B 455.827 6.184.852 3,7 1,5 6,0 42,0 36,0 557 Ja
11 8,0 44,0 36,6 642 Ja
12 Tarmvej 240 456.086 6.184.653 3,3 1,5 6,0 42,0 35,1 723 Ja
12 8,0 44,0 35,8 740 Ja
13 Tarmvej 244 455.717 6.184.529 3,5 1,5 6,0 42,0 37,7 358 Ja
13 8,0 44,0 38,3 438 Ja
14 Tarmvej 252 456.087 6.184.337 3,1 1,5 6,0 42,0 36,1 455 Ja
14 8,0 44,0 36,8 469 Ja
15 Tarmvej 254 455.943 6.184.328 2,9 1,5 6,0 42,0 36,5 542 Ja
15 8,0 44,0 37,2 557 Ja
16 Tarmvej 256 455.977 6.183.989 2,4 1,5 6,0 42,0 37,3 338 Ja
16 8,0 44,0 38,1 360 Ja
17 Tarmvej 280 455.245 6.183.263 1,3 1,5 6,0 42,0 35,2 503 Ja
17 8,0 44,0 35,9 501 Ja
18 Tarmvej 290 454.793 6.183.470 1,4 1,5 6,0 42,0 37,0 448 Ja
18 8,0 44,0 37,6 538 Ja
19 Sdr Bork blandet bolig og erhverv 455.692 6.185.251 5,0 1,5 6,0 37,0 35,3 220 Ja
19 8,0 39,0 35,9 378 Ja
20 Nr Nebel Boligområde 455.414 6.182.618 5,0 1,5 6,0 37,0 31,7 665 Ja
20 8,0 39,0 32,5 685 Ja
21 Lønne sommerhusområde 1 453.574 6.182.557 5,0 1,5 6,0 37,0 30,2 1.116 Ja
21 8,0 39,0 30,8 1.290 Ja
22 Lønne rekreativt område 1 453.348 6.182.635 5,0 1,5 6,0 37,0 30,1 1.124 Ja
22 8,0 39,0 30,7 1.300 Ja
23 Lønne rekreativet område 2 453.046 6.183.014 4,1 1,5 6,0 37,0 31,2 913 Ja
23 8,0 39,0 31,7 1.088 Ja
24 Gravensbjerg sommerhusområde 451.979 6.183.412 5,0 1,5 6,0 37,0 29,2 1.238 Ja
24 8,0 39,0 29,7 1.393 Ja
25 Bork hytteby sommerhus område 1 454.941 6.187.242 0,3 1,5 6,0 37,0 29,6 1.480 Ja
25 8,0 39,0 30,7 1.657 Ja
26 Nr Bork boligområde 457.343 6.188.179 5,0 1,5 6,0 37,0 34,6 325 Ja
26 8,0 39,0 36,4 353 Ja
27 Nr Lydumvej 11a 457.162 6.184.756 5,0 1,5 6,0 42,0 34,9 100 Ja
27 8,0 44,0 35,5 117 Ja
28 Kærvej 1 457.348 6.184.642 5,0 1,5 6,0 42,0 33,6 131 Ja
28 8,0 44,0 34,3 147 Ja

Afstande (m)
Vindmølle

SFO 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 M1 M2 M3
01 4059 4152 4349 4566 6105 6207 6357 6512 6652 6776 3898 4284 6259 6327 6413 5919 6000 5859 3800 987 1297 1673
02 4048 4147 4350 4573 6194 6297 6448 6602 6743 6868 3899 4307 6344 6414 6502 6005 6088 5943 3781 923 1255 1644
03 3960 4057 4258 4480 6151 6260 6415 6561 6707 6835 3807 4214 6290 6364 6456 5953 6041 5886 3695 872 1183 1563
04 3486 3576 3772 3991 5987 6125 6302 6406 6579 6728 3321 3728 6065 6163 6279 5738 5853 5644 3238 712 839 1143
05 3275 3356 3543 3756 5860 6010 6198 6282 6467 6625 3093 3481 5909 6017 6144 5587 5715 5481 3043 808 794 1008
06 3133 3205 3382 3587 5740 5901 6096 6165 6359 6524 2932 3295 5769 5885 6019 5451 5588 5336 2919 943 840 964
07 2981 3045 3213 3411 5652 5823 6026 6079 6282 6455 2764 3108 5657 5782 5925 5344 5490 5219 2784 1076 899 930
08 2231 2221 2309 2445 5232 5465 5715 5665 5923 6139 1886 2037 5085 5264 5460 4811 5018 4621 2182 2031 1679 1386
09 1762 1749 1847 2002 5511 5765 6030 5943 6220 6450 1418 1684 5302 5504 5720 5048 5279 4831 1735 2224 1817 1436
10 1598 1582 1681 1843 5605 5867 6136 6036 6320 6554 1251 1564 5375 5584 5807 5128 5367 4902 1586 2323 1903 1503
11 1469 1427 1498 1643 5600 5872 6148 6029 6322 6563 1081 1354 5338 5558 5791 5102 5353 4864 1511 2530 2106 1697
12 1226 1148 1184 1316 5708 5995 6281 6134 6440 6691 788 1077 5401 5637 5883 5183 5449 4927 1350 2813 2380 1955
13 1199 1203 1342 1550 5941 6213 6489 6370 6664 6904 895 1449 5675 5898 6132 5442 5694 5201 1187 2476 2035 1599
14 912 850 939 1133 6012 6302 6590 6436 6746 6998 506 1115 5690 5930 6181 5477 5749 5215 1047 2883 2439 1996
15 933 910 1040 1258 6061 6345 6629 6486 6791 7040 593 1256 5756 5991 6237 5537 5802 5281 1003 2747 2301 1858
16 601 622 834 1119 6376 6666 6953 6800 7109 7361 401 1347 6052 6294 6546 5841 6113 5577 683 2895 2445 1994
17 971 1214 1558 1907 7293 7563 7836 7722 8014 8252 1303 2354 7018 7246 7482 6790 7045 6543 519 2682 2262 1856
18 1409 1633 1966 2307 7269 7519 7778 7701 7975 8200 1641 2638 7050 7259 7478 6803 7037 6578 974 2219 1815 1440
19 1559 1409 1316 1311 4481 4772 5062 4906 5215 5468 1052 744 4184 4412 4656 3958 4221 3709 1741 2383 1994 1637
20 1133 1378 1700 2031 7851 8134 8416 8277 8581 8828 1615 2665 7535 7776 8026 7323 7592 7060 803 3269 2869 2487
21 2653 2904 3249 3598 8628 8850 9087 9061 9310 9514 3017 4061 8467 8659 8859 8203 8417 7998 2210 2493 2336 2259

Fortsættes næste side...
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DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: L2a normal

...fortsat fra sidste side
Vindmølle

SFO 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 M1 M2 M3
22 2963 3210 3554 3904 8671 8884 9115 9104 9345 9543 3284 4304 8539 8719 8910 8266 8468 8074 2512 2359 2302 2255
23 3183 3420 3760 4105 8508 8704 8922 8940 9165 9351 3446 4422 8422 8586 8761 8136 8320 7963 2732 2094 2038 2048
24 4223 4447 4777 5113 8833 8984 9167 9256 9440 9594 4422 5325 8851 8976 9113 8539 8681 8410 3780 2168 2316 2536
25 4013 3973 4003 4062 3762 3888 4066 4176 4341 4493 3619 3430 3912 3973 4063 3568 3648 3526 3984 2616 2591 2620
26 4563 4399 4240 4102 1971 2278 2585 2394 2710 2977 4053 3260 1706 1903 2139 1447 1706 1244 4764 4678 4482 4325
27 1636 1410 1162 973 5394 5726 6040 5798 6144 6423 1152 128 4946 5224 5511 4787 5099 4480 1992 3867 3444 3028
28 1667 1427 1141 896 5492 5831 6150 5890 6242 6527 1215 186 5017 5303 5597 4872 5192 4556 2053 4064 3637 3216

Vindmølle
SFO M4 M5

01 2065 2471
02 2045 2457
03 1960 2370
04 1509 1904
05 1333 1707
06 1238 1585
07 1143 1458
08 1200 1156
09 1121 908
10 1153 880
11 1329 1013
12 1559 1189
13 1188 803
14 1575 1162
15 1434 1018
16 1559 1124
17 1489 1170
18 1130 929
19 1349 1153
20 2142 1837
21 2227 2269
22 2265 2359
23 2149 2329
24 2801 3105
25 2705 2853
26 4214 4144
27 2639 2265
28 2820 2435
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Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som
følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader,
uanset form, højst kunne beløbe sig
til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat
rådgiverforsikring med udvidet
forsikringsdækning kan aftales
særskilt. Omkostningerne for en
sådan rådgiverforsikring afholdes af
kunden

DECIBEL -
Kort 6,0 m/s
Beregning:
L2a normal

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2019. Vindhastighed: 6,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

37

42
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Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som
følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader,
uanset form, højst kunne beløbe sig
til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat
rådgiverforsikring med udvidet
forsikringsdækning kan aftales
særskilt. Omkostningerne for en
sådan rådgiverforsikring afholdes af
kunden

DECIBEL -
Kort 8,0 m/s
Beregning:
L2a normal

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2019. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: L2f LF
Støjberegningsmetode:
Dansk lavfrekvens 2019

Beregning er baseret på "BEK nr 135 af 07/02/2019" fra Miljøministeriet.

Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i
10 m højde)
1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden
beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land:

a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til
eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller
kolonihaveformål eller som rekreative områder:

a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 dB indendørs ved vindhastigheder 6 og 8
m/s.
Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e).
Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 dB ved vindhastigheder på
6 og 8 m/s i 10 m højde

Alle koordinater er i
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

© Kort & matrikelstyrelsen

Skala 1:125.000
Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område

Vindmøller
Vindmølletype Støj data

Øst Nord Z Række data/Beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Skaber Navn Første LwaRef Sidste LwaRef
nominel vindhastighed vindhastighed

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)] [m/s] [dB(A)]
10 456.371 6.183.918 0,7 571313134402395191: 25 kW Solid Win...Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,0 EMD SWP-25 6,0 72,2 8,0 72,9
11 457.163 6.184.629 5,0 571313134402408532: 25 kW Solid Win...Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,0 EMD SWP-25 6,0 72,2 8,0 72,9
12 455.758 6.183.343 1,0 THY MØLLE TWP40-10kW 10 7.1 !#! na...Ja THY MØLLE TWP40-10kW-10 10 7,1 21,4 USER P6.029.13, Grontmij 6,0 69,6 8,0 76,7
6 456.201 6.183.432 0,0 570715000000033735: 225 kW Ukendt ... Nej VESTAS V27-225/50 225 27,0 31,5 KST Kildestøjsprojekt 6,0 85,4 b 8,0 86,9 b
7 456.423 6.183.556 1,2 570715000000033926: 225 kW Ukendt ... Nej VESTAS V29-225/50 225 29,0 31,5 KST Kildestøjsprojekt 6,0 85,4 b 8,0 86,9 b
8 456.748 6.183.671 2,9 570715000000034220: 600 kW Vestas ... Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
9 457.078 6.183.787 5,0 570715000000034237: 600 kW Vestas ... Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b
M1 453.312 6.185.122 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 9... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER V162-PO6000 - STE - 2020-06 6,0 93,2 f 8,0 93,7 f
M2 453.723 6.184.936 0,1 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 9... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER V162-PO6000 - STE - 2020-06 6,0 93,2 f 8,0 93,7 f
M3 454.133 6.184.750 0,4 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 9... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER V162-PO6000 - STE - 2020-06 6,0 93,2 f 8,0 93,7 f
M4 454.529 6.184.568 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 9... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER V162-PO6000 - STE - 2020-06 6,0 93,2 f 8,0 93,7 f
M5 454.926 6.184.389 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 9... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER V162-PO6000 - STE - 2020-06 6,0 93,2 f 8,0 93,7 f
f) Fra anden navhøjde
b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse

Beregningsresultater

Lydniveau
Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Antal Navn Øst Nord Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand Støj

vindmøller til
støjkrav

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)] [m]
01 Mærskhusvej 2 453.134 6.186.108 1,9 1,5 6,0 20,0 8,9 824 Ja
01 8,0 20,0 9,4 807 Ja
02 Mærskvej 5 453.081 6.186.031 1,4 1,5 6,0 20,0 9,2 760 Ja
02 8,0 20,0 9,8 742 Ja
03 Mærskvej 3 453.170 6.185.998 1,6 1,5 6,0 20,0 9,7 709 Ja
03 8,0 20,0 10,3 692 Ja
04 Mærskvej 6 453.619 6.185.781 1,6 1,5 6,0 20,0 12,0 541 Ja
04 8,0 20,0 12,6 522 Ja
05 Mærskvej 4 453.859 6.185.734 2,0 1,5 6,0 20,0 12,1 602 Ja
05 8,0 20,0 12,7 579 Ja
06 Mærskvej 2 454.056 6.185.724 1,7 1,5 6,0 20,0 11,8 650 Ja
06 8,0 20,0 12,4 628 Ja
07 Mærskvej 1 454.244 6.185.686 1,3 1,5 6,0 20,0 11,7 706 Ja
07 8,0 20,0 12,3 684 Ja
08 Henninggårdsvej 2 455.317 6.185.493 3,1 1,5 6,0 20,0 9,5 979 Ja
08 8,0 20,0 10,1 960 Ja
09 Henninggårdsvej 1 455.545 6.185.075 3,0 1,5 6,0 20,0 10,3 741 Ja
09 8,0 20,0 10,9 722 Ja
10 Henninggårdsvej 3 455.638 6.184.932 3,0 1,5 6,0 20,0 10,3 713 Ja
10 8,0 20,0 10,9 697 Ja
11 Tarmvej 234B 455.841 6.184.860 3,9 1,5 6,0 20,0 9,5 850 Ja
11 8,0 20,0 10,1 831 Ja
12 Tarmvej 240 456.100 6.184.656 3,5 1,5 6,0 20,0 9,0 1.025 Ja

Fortsættes næste side...
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DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: L2f LF

...fortsat fra sidste side
Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Antal Navn Øst Nord Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand Støj

vindmøller til
støjkrav

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)] [m]
12 8,0 20,0 9,8 1.008 Ja
13 Tarmvej 244 455.731 6.184.532 3,3 1,5 6,0 20,0 10,7 640 Ja
13 8,0 20,0 11,4 623 Ja
14 Tarmvej 252 456.102 6.184.336 3,2 1,5 6,0 20,0 9,8 768 Ja
14 8,0 20,0 10,7 748 Ja
15 Tarmvej 254 455.958 6.184.327 3,1 1,5 6,0 20,0 10,0 824 Ja
15 8,0 20,0 10,8 806 Ja
16 Tarmvej 256 455.991 6.183.984 2,1 1,5 6,0 20,0 10,7 519 Ja
16 8,0 20,0 11,7 498 Ja
17 Tarmvej 280 455.249 6.183.248 1,8 1,5 6,0 20,0 8,8 902 Ja
17 8,0 20,0 9,6 504 Ja
18 Tarmvej 290 454.790 6.183.455 2,0 1,5 6,0 20,0 10,2 759 Ja
18 8,0 20,0 10,8 742 Ja
19 Sdr Bork blandet bolig og erhverv 455.692 6.185.251 5,0 1,5 6,0 20,0 8,9 971 Ja
19 8,0 20,0 9,6 952 Ja
20 Nr Nebel Boligområde 455.414 6.182.618 5,0 1,5 6,0 20,0 6,3 1.064 Ja
20 8,0 20,0 7,1 789 Ja
21 Lønne sommerhusområde 1 453.574 6.182.557 5,0 1,5 6,0 20,0 9,4 1.751 Ja
21 8,0 20,0 10,0 1.704 Ja
22 Lønne rekreativt område 1 453.348 6.182.635 5,0 1,5 6,0 20,0 9,4 1.767 Ja
22 8,0 20,0 10,0 1.719 Ja
23 Lønne rekreativet område 2 453.046 6.183.014 4,1 1,5 6,0 20,0 5,7 1.831 Ja
23 8,0 20,0 6,3 1.809 Ja
24 Gravensbjerg sommerhusområde 451.979 6.183.412 5,0 1,5 6,0 20,0 8,5 1.788 Ja
24 8,0 20,0 9,1 1.753 Ja
25 Bork hytteby sommerhus område 1 454.941 6.187.242 0,3 1,5 6,0 20,0 8,1 2.129 Ja
25 8,0 20,0 8,7 2.081 Ja
26 Nr Bork boligområde 457.033 6.187.958 5,0 1,5 6,0 20,0 -0,3 3.957 Ja
26 8,0 20,0 0,4 3.938 Ja
27 Nr Lydumvej 11a 457.163 6.184.771 5,0 1,5 6,0 20,0 7,7 863 Ja
27 8,0 20,0 8,6 839 Ja
28 Kærvej 1 457.363 6.184.645 5,0 1,5 6,0 20,0 7,4 780 Ja
28 8,0 20,0 8,3 757 Ja

Afstande (m)
Vindmølle

SFO 6 7 8 9 10 11 12 M1 M2 M3 M4 M5
01 4070 4163 4359 4576 3909 4292 3812 1002 1312 1686 2078 2483
02 4061 4159 4361 4583 3910 4316 3794 938 1269 1658 2058 2470
03 3971 4068 4268 4490 3817 4221 3708 887 1197 1577 1972 2382
04 3491 3579 3774 3992 3323 3726 3243 727 851 1152 1516 1909
05 3284 3364 3550 3762 3100 3483 3053 820 809 1021 1344 1717
06 3139 3210 3386 3589 2936 3294 2927 957 855 977 1249 1593
07 2985 3047 3214 3411 2766 3104 2790 1089 914 943 1153 1465
08 2243 2231 2317 2452 1895 2038 2195 2038 1688 1397 1214 1171
09 1769 1754 1849 2002 1421 1678 1745 2233 1827 1448 1135 923
10 1602 1585 1681 1840 1252 1555 1594 2333 1915 1515 1167 895
11 1472 1428 1496 1637 1081 1342 1519 2542 2119 1711 1343 1028
12 1228 1147 1179 1308 786 1062 1357 2827 2394 1969 1574 1204
13 1196 1196 1333 1539 887 1434 1190 2490 2049 1613 1203 818
14 909 844 928 1120 497 1100 1051 2898 2453 2011 1590 1177
15 928 901 1028 1244 582 1242 1005 2762 2316 1872 1448 1033
16 591 608 819 1105 386 1337 682 2910 2460 2009 1574 1139
17 970 1214 1558 1907 1307 2360 518 2695 2275 1870 1503 1185
18 1412 1636 1970 2312 1648 2647 975 2228 1825 1452 1144 944
19 1559 1409 1316 1311 1052 744 1741 2383 1994 1637 1349 1153
20 1133 1378 1700 2031 1615 2665 803 3269 2869 2487 2142 1837
21 2653 2904 3249 3598 3017 4061 2210 2493 2336 2259 2227 2269
22 2963 3210 3554 3904 3284 4304 2512 2359 2302 2255 2265 2359
23 3183 3420 3760 4105 3446 4422 2732 2094 2038 2048 2149 2329
24 4223 4447 4777 5113 4422 5325 3780 2168 2316 2536 2801 3105
25 4013 3973 4003 4062 3619 3430 3984 2616 2591 2620 2705 2853

Fortsættes næste side...
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...fortsat fra sidste side
Vindmølle

SFO 6 7 8 9 10 11 12 M1 M2 M3 M4 M5
26 4563 4399 4240 4102 4053 3260 4764 4678 4482 4325 4214 4144
27 1649 1423 1176 988 1164 143 2003 3867 3444 3029 2641 2269
28 1680 1439 1152 904 1230 201 2067 4079 3652 3231 2835 2450
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Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
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DECIBEL -
Kort 6,0 m/s Standardbygninger

Beregning:
L2f LF

© Kort & matrikelstyrelsen
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Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk lavfrekvens 2019. Vindhastighed: 6,0 m/s Standardbygninger

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

17

20
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Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som
følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader,
uanset form, højst kunne beløbe sig
til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat
rådgiverforsikring med udvidet
forsikringsdækning kan aftales
særskilt. Omkostningerne for en
sådan rådgiverforsikring afholdes af
kunden

DECIBEL -
Kort 6,0 m/s Sommerhusområder

Beregning:
L2f LF

© Kort & matrikelstyrelsen
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Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk lavfrekvens 2019. Vindhastighed: 6,0 m/s Sommerhusområder

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som
følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader,
uanset form, højst kunne beløbe sig
til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat
rådgiverforsikring med udvidet
forsikringsdækning kan aftales
særskilt. Omkostningerne for en
sådan rådgiverforsikring afholdes af
kunden

DECIBEL -
Kort 8,0 m/s Standardbygninger

Beregning:
L2f LF

© Kort & matrikelstyrelsen
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Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk lavfrekvens 2019. Vindhastighed: 8,0 m/s Standardbygninger

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som
følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader,
uanset form, højst kunne beløbe sig
til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat
rådgiverforsikring med udvidet
forsikringsdækning kan aftales
særskilt. Omkostningerne for en
sådan rådgiverforsikring afholdes af
kunden

DECIBEL -
Kort 8,0 m/s Sommerhusområder

Beregning:
L2f LF

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk lavfrekvens 2019. Vindhastighed: 8,0 m/s Sommerhusområder

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

17

20
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det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden

Brugerlicens:
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Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

23/03/2021 15.05/3.4.415

DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: L2f normal
Støjberegningsmetode:
Dansk 2019

Beregning er baseret på "BEK nr 135 af 07/02/2019" fra Miljøministeriet.

Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i
10 m højde)
1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden
beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land:

a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til
eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller
kolonihaveformål eller som rekreative områder:

a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 dB indendørs ved vindhastigheder 6 og 8
m/s.
Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e).

Alle koordinater er i
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

© Kort & matrikelstyrelsen

Skala 1:200.000
Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område

Vindmøller
Vindmølletype Støj data

Øst Nord Z Række data/Beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Skaber Navn Første LwaRef Sidste LwaRef
nominel vindhastighed vindhastighed

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)] [m/s] [dB(A)]
10 457.724 6.190.121 0,0 570715000000095252: 3000 kW Vestas Win... Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 USER Mode 6 - 103.0-103.7 dB(A) - 12-2009 PRELIMINARY 6,0 101,0 8,0 103,0
11 457.537 6.190.470 0,2 570715000000095283: 3000 kW Vestas Win... Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1
12 457.419 6.190.791 0,0 570715000000095290: 3000 kW Vestas Win... Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1
13 457.928 6.190.503 2,8 570715000000095306: 3000 kW Vestas Win... Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1
14 457.766 6.190.870 1,4 570715000000095313: 3000 kW Vestas Win... Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1
15 457.633 6.191.162 0,0 570715000000095320: 3000 kW Vestas Win... Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 USER Mode 0 - octave - 107 dB(A) - 12-2009 6,0 104,2 8,0 107,1
16 456.371 6.183.918 0,7 571313134402395191: 25 kW Solid Wind Po... Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,0 EMD SWP-25 6,0 84,1 8,0 84,4
17 457.163 6.184.629 5,0 571313134402408532: 25 kW Solid Wind Po... Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,0 EMD SWP-25 6,0 84,1 8,0 84,4
18 458.349 6.189.557 1,8 571313134499093680: 3600 kW Vestas Win... Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9
19 458.208 6.189.875 0,3 571313134499093703: 3600 kW Vestas Win... Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9
20 458.068 6.190.192 1,1 571313134499093727: 3600 kW Vestas Win... Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9
21 457.997 6.189.470 0,3 571313134499093741: 3600 kW Vestas Win... Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9
22 457.847 6.189.809 0,0 571313134499093765: 3600 kW Vestas Win... Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations - 2016-02 6,0 102,5 8,0 103,0
23 458.149 6.189.127 1,9 571313134499093789: 3600 kW Vestas Win... Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 USER Mode PO1 - serrations - 2016-12 6,0 103,3 8,0 104,9
24 455.758 6.183.343 1,0 THY MØLLE TWP40-10kW 10 7.1 !#! nav: 21... Ja THY MØLLE TWP40-10kW-10 10 7,1 21,4 USER P6.029.13, Grontmij 6,0 84,3 8,0 86,8
6 456.201 6.183.432 0,0 570715000000033735: 225 kW Ukendt - Ges...Nej VESTAS V27-225/50 225 27,0 31,5 KST Kildestøjsprojekt 6,0 96,8 8,0 98,1
7 456.423 6.183.556 1,2 570715000000033926: 225 kW Ukendt - Ges...Nej VESTAS V29-225/50 225 29,0 31,5 KST Kildestøjsprojekt 6,0 96,1 8,0 97,2
8 456.748 6.183.671 2,9 570715000000034220: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f
9 457.078 6.183.787 5,0 570715000000034237: 600 kW Vestas Wind ...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f
M1 453.312 6.185.122 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m...Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER V162-PO6000 - STE - 2020-06 6,0 103,7 f 8,0 104,3 f
M2 453.723 6.184.936 0,1 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m...Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER V162-PO6000 - STE - 2020-06 6,0 103,7 f 8,0 104,3 f
M3 454.133 6.184.750 0,4 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m...Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER V162-PO6000 - STE - 2020-06 6,0 103,7 f 8,0 104,3 f
M4 454.529 6.184.568 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m...Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER V162-PO6000 - STE - 2020-06 6,0 103,7 f 8,0 104,3 f
M5 454.926 6.184.389 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m...Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER V162-PO6000 - STE - 2020-06 6,0 103,7 f 8,0 104,3 f
f) Fra anden navhøjde

Beregningsresultater

Lydniveau
Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Antal Navn Øst Nord Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand Støj

vindmøller til
støjkrav

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)] [m]
01 Mærskhusvej 2 453.136 6.186.093 1,3 1,5 6,0 42,0 35,1 573 Ja
01 8,0 44,0 35,7 642 Ja
02 Mærskvej 5 453.085 6.186.016 1,2 1,5 6,0 42,0 35,6 513 Ja
02 8,0 44,0 36,1 583 Ja
03 Mærskvej 3 453.172 6.185.983 1,6 1,5 6,0 42,0 36,1 457 Ja
03 8,0 44,0 36,7 527 Ja
04 Mærskvej 6 453.613 6.185.768 1,7 1,5 6,0 42,0 38,9 246 Ja
04 8,0 44,0 39,4 335 Ja
05 Mærskvej 4 453.857 6.185.719 1,7 1,5 6,0 42,0 39,0 259 Ja
05 8,0 44,0 39,5 360 Ja
06 Mærskvej 2 454.050 6.185.710 1,3 1,5 6,0 42,0 38,6 312 Ja
06 8,0 44,0 39,1 415 Ja
07 Mærskvej 1 454.236 6.185.674 1,3 1,5 6,0 42,0 38,4 344 Ja
07 8,0 44,0 38,9 452 Ja
08 Henninggårdsvej 2 455.312 6.185.479 2,3 1,5 6,0 42,0 35,6 653 Ja
08 8,0 44,0 36,2 751 Ja
09 Henninggårdsvej 1 455.535 6.185.063 3,0 1,5 6,0 42,0 36,6 468 Ja
09 8,0 44,0 37,2 554 Ja
10 Henninggårdsvej 3 455.626 6.184.923 2,9 1,5 6,0 42,0 36,6 456 Ja

Fortsættes næste side...
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DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: L2f normal

...fortsat fra sidste side
Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt ?
Antal Navn Øst Nord Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand Støj

vindmøller til
støjkrav

[m] [m] [m/s] [dB(A)] [dB(A)] [m]
10 8,0 44,0 37,2 529 Ja
11 Tarmvej 234B 455.827 6.184.852 3,7 1,5 6,0 42,0 35,5 595 Ja
11 8,0 44,0 36,1 668 Ja
12 Tarmvej 240 456.086 6.184.653 3,3 1,5 6,0 42,0 34,7 724 Ja
12 8,0 44,0 35,4 741 Ja
13 Tarmvej 244 455.717 6.184.529 3,5 1,5 6,0 42,0 37,1 391 Ja
13 8,0 44,0 37,7 462 Ja
14 Tarmvej 252 456.087 6.184.337 3,1 1,5 6,0 42,0 35,7 455 Ja
14 8,0 44,0 36,4 470 Ja
15 Tarmvej 254 455.943 6.184.328 2,9 1,5 6,0 42,0 36,1 543 Ja
15 8,0 44,0 36,8 558 Ja
16 Tarmvej 256 455.977 6.183.989 2,4 1,5 6,0 42,0 37,0 339 Ja
16 8,0 44,0 37,9 360 Ja
17 Tarmvej 280 455.245 6.183.263 1,3 1,5 6,0 42,0 34,7 505 Ja
17 8,0 44,0 35,4 503 Ja
18 Tarmvej 290 454.793 6.183.470 1,4 1,5 6,0 42,0 36,4 487 Ja
18 8,0 44,0 37,0 570 Ja
19 Sdr Bork blandet bolig og erhverv 455.692 6.185.251 5,0 1,5 6,0 37,0 34,8 288 Ja
19 8,0 39,0 35,4 436 Ja
20 Nr Nebel Boligområde 455.414 6.182.618 5,0 1,5 6,0 37,0 31,3 674 Ja
20 8,0 39,0 32,1 690 Ja
21 Lønne sommerhusområde 1 453.574 6.182.557 5,0 1,5 6,0 37,0 29,6 1.191 Ja
21 8,0 39,0 30,2 1.358 Ja
22 Lønne rekreativt område 1 453.348 6.182.635 5,0 1,5 6,0 37,0 29,5 1.201 Ja
22 8,0 39,0 30,1 1.367 Ja
23 Lønne rekreativet område 2 453.046 6.183.014 4,1 1,5 6,0 37,0 30,6 990 Ja
23 8,0 39,0 31,1 1.156 Ja
24 Gravensbjerg sommerhusområde 451.979 6.183.412 5,0 1,5 6,0 37,0 28,6 1.307 Ja
24 8,0 39,0 29,1 1.452 Ja
25 Bork hytteby sommerhus område 1 454.941 6.187.242 0,3 1,5 6,0 37,0 29,2 1.557 Ja
25 8,0 39,0 30,3 1.726 Ja
26 Nr Bork boligområde 457.343 6.188.179 5,0 1,5 6,0 37,0 34,5 326 Ja
26 8,0 39,0 36,3 354 Ja
27 Nr Lydumvej 11a 457.162 6.184.756 5,0 1,5 6,0 42,0 34,8 100 Ja
27 8,0 44,0 35,4 118 Ja
28 Kærvej 1 457.348 6.184.642 5,0 1,5 6,0 42,0 33,5 131 Ja
28 8,0 44,0 34,2 148 Ja

Afstande (m)
Vindmølle

SFO 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 M1 M2 M3
01 4059 4152 4349 4566 6105 6207 6357 6512 6652 6776 3898 4284 6259 6327 6413 5919 6000 5859 3800 987 1297 1673
02 4048 4147 4350 4573 6194 6297 6448 6602 6743 6868 3899 4307 6344 6414 6502 6005 6088 5943 3781 923 1255 1644
03 3960 4057 4258 4480 6151 6260 6415 6561 6707 6835 3807 4214 6290 6364 6456 5953 6041 5886 3695 872 1183 1563
04 3486 3576 3772 3991 5987 6125 6302 6406 6579 6728 3321 3728 6065 6163 6279 5738 5853 5644 3238 712 839 1143
05 3275 3356 3543 3756 5860 6010 6198 6282 6467 6625 3093 3481 5909 6017 6144 5587 5715 5481 3043 808 794 1008
06 3133 3205 3382 3587 5740 5901 6096 6165 6359 6524 2932 3295 5769 5885 6019 5451 5588 5336 2919 943 840 964
07 2981 3045 3213 3411 5652 5823 6026 6079 6282 6455 2764 3108 5657 5782 5925 5344 5490 5219 2784 1076 899 930
08 2231 2221 2309 2445 5232 5465 5715 5665 5923 6139 1886 2037 5085 5264 5460 4811 5018 4621 2182 2031 1679 1386
09 1762 1749 1847 2002 5511 5765 6030 5943 6220 6450 1418 1684 5302 5504 5720 5048 5279 4831 1735 2224 1817 1436
10 1598 1582 1681 1843 5605 5867 6136 6036 6320 6554 1251 1564 5375 5584 5807 5128 5367 4902 1586 2323 1903 1503
11 1469 1427 1498 1643 5600 5872 6148 6029 6322 6563 1081 1354 5338 5558 5791 5102 5353 4864 1511 2530 2106 1697
12 1226 1148 1184 1316 5708 5995 6281 6134 6440 6691 788 1077 5401 5637 5883 5183 5449 4927 1350 2813 2380 1955
13 1199 1203 1342 1550 5941 6213 6489 6370 6664 6904 895 1449 5675 5898 6132 5442 5694 5201 1187 2476 2035 1599
14 912 850 939 1133 6012 6302 6590 6436 6746 6998 506 1115 5690 5930 6181 5477 5749 5215 1047 2883 2439 1996
15 933 910 1040 1258 6061 6345 6629 6486 6791 7040 593 1256 5756 5991 6237 5537 5802 5281 1003 2747 2301 1858
16 601 622 834 1119 6376 6666 6953 6800 7109 7361 401 1347 6052 6294 6546 5841 6113 5577 683 2895 2445 1994
17 971 1214 1558 1907 7293 7563 7836 7722 8014 8252 1303 2354 7018 7246 7482 6790 7045 6543 519 2682 2262 1856
18 1409 1633 1966 2307 7269 7519 7778 7701 7975 8200 1641 2638 7050 7259 7478 6803 7037 6578 974 2219 1815 1440
19 1559 1409 1316 1311 4481 4772 5062 4906 5215 5468 1052 744 4184 4412 4656 3958 4221 3709 1741 2383 1994 1637
20 1133 1378 1700 2031 7851 8134 8416 8277 8581 8828 1615 2665 7535 7776 8026 7323 7592 7060 803 3269 2869 2487
21 2653 2904 3249 3598 8628 8850 9087 9061 9310 9514 3017 4061 8467 8659 8859 8203 8417 7998 2210 2493 2336 2259

Fortsættes næste side...
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DECIBEL - Hoved resultat
Beregning: L2f normal

...fortsat fra sidste side
Vindmølle

SFO 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 M1 M2 M3
22 2963 3210 3554 3904 8671 8884 9115 9104 9345 9543 3284 4304 8539 8719 8910 8266 8468 8074 2512 2359 2302 2255
23 3183 3420 3760 4105 8508 8704 8922 8940 9165 9351 3446 4422 8422 8586 8761 8136 8320 7963 2732 2094 2038 2048
24 4223 4447 4777 5113 8833 8984 9167 9256 9440 9594 4422 5325 8851 8976 9113 8539 8681 8410 3780 2168 2316 2536
25 4013 3973 4003 4062 3762 3888 4066 4176 4341 4493 3619 3430 3912 3973 4063 3568 3648 3526 3984 2616 2591 2620
26 4563 4399 4240 4102 1971 2278 2585 2394 2710 2977 4053 3260 1706 1903 2139 1447 1706 1244 4764 4678 4482 4325
27 1636 1410 1162 973 5394 5726 6040 5798 6144 6423 1152 128 4946 5224 5511 4787 5099 4480 1992 3867 3444 3028
28 1667 1427 1141 896 5492 5831 6150 5890 6242 6527 1215 186 5017 5303 5597 4872 5192 4556 2053 4064 3637 3216

Vindmølle
SFO M4 M5

01 2065 2471
02 2045 2457
03 1960 2370
04 1509 1904
05 1333 1707
06 1238 1585
07 1143 1458
08 1200 1156
09 1121 908
10 1153 880
11 1329 1013
12 1559 1189
13 1188 803
14 1575 1162
15 1434 1018
16 1559 1124
17 1489 1170
18 1130 929
19 1349 1153
20 2142 1837
21 2227 2269
22 2265 2359
23 2149 2329
24 2801 3105
25 2705 2853
26 4214 4144
27 2639 2265
28 2820 2435
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Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
software. Ved eventuelle krav, som
følge af denne konsulentopgave, vil
EMD´s ansvar for eventuelle skader,
uanset form, højst kunne beløbe sig
til størrelsen af det aftalte honorar
for konsulentopgaven. En separat
rådgiverforsikring med udvidet
forsikringsdækning kan aftales
særskilt. Omkostningerne for en
sådan rådgiverforsikring afholdes af
kunden

DECIBEL -
Kort 6,0 m/s
Beregning:
L2f normal

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2019. Vindhastighed: 6,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]

37

42
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forsikringsdækning kan aftales
særskilt. Omkostningerne for en
sådan rådgiverforsikring afholdes af
kunden

DECIBEL -
Kort 8,0 m/s
Beregning:
L2f normal

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716

Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område
Støjberegningsmetode: Dansk 2019. Vindhastighed: 8,0 m/s

Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Støj [dB(A)]
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PARK - Hovedresultat
Beregning: Sdr Bork V162-6.0
PARKvirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Wake-beregning udført i UTM (north)-WGS84 Zone: 32
Ved pladscentrum er forskellen mellem net-nord og sand-nord: -0,6°

Effektkurve korrektionsmetode
Ny windPRO metode (justeret IEC metode, bedre til at matche turbinekontrol) <ANBEFALET>
Luftmassefylde-beregningsmetode
Højdeafhængig, temperatur fra klimastation
Station: TARM DENMARK V3 2014
Basistemperatur: 7,5 °C ved 7,0 m
Basistryk: 1013,3 hPa ved 0,0 m
Luftmassefylde for pladscentrum i nøgle-navhøjde: 0,0 m + 105,0 m = 1,245 kg/m³ -> 101,6 % af Std
Relativ luftfugtighed: 0,0 %

Parametre for PARKvirkningsmodel
Terræntype Spredningskonstant
Brugerdefineret 0,060

PARKvirkningsindstillinger
Vinkel [°] Vindhastighed [m/s]
start slut Skridt start slut Skridt
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Vindstatistikker DK EmdConwx_N55.820_E008.270 (21) - I Scale 105.00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.06.0028
© Kort & matrikelstyrelsen

Skala 1:25.000
Ny vindmølle Terrændata

Nøgletal for højden 105,0 m over terræn
Terræn UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

Øst Nord Navn på Type/version Vindenergi Middel vindhast. Ækvivalent ruhed
vindhastighedsfordeling

[kWh/m²] [m/s]
A 454.324 6.184.764 Pladsdata: WAsP (23) WAsP (WAsP 11 Version 11.06.0028) 4.492 8,0 1,4

Beregnet årlig produktion for vindmøllepark
Specifikke resultater¤)

Vindmølle kombination Resultat BRUTTO (ingen tab) Wake-tab Kapacitets- Middel vindmølle Fuldlast Middelvindshastighed
PARK Vindmøller faktor resultat timer @navhøjde

[MWh/y] [MWh/y] [%] [%] [MWh/y] [Timer/år] [m/s]
Vindmøllepark 117.984,5 128.903,6 8,5 44,9 23.596,9 3.933 7,8
¤) Based on wake reduced results and any curtailments.

Beregnet årlig produktion for hver af 5 nye parkvindmøller med en samlet effekt på 30,0 MW
Vindmølletype Effektkurve Årlig energiproduktion

Links Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Skaber Navn Resultat Wake-tab Fri
nominel middelvindhastighed
[kW] [m] [m] [MWh/y] [%] [m/s]

M1 A Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER PO6000/PO6000-0S 24.493,5 5,4 7,85
M2 A Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER PO6000/PO6000-0S 23.455,5 9,2 7,83
M3 A Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER PO6000/PO6000-0S 23.086,7 10,4 7,82
M4 A Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER PO6000/PO6000-0S 23.146,7 10,1 7,81
M5 A Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 USER PO6000/PO6000-0S 23.802,1 7,3 7,79

Annual Energy result includes shown losses. Additional losses and uncertainty must be considered for an investment decision.

Vindmølleplaceringer
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

Øst Nord Z Række data/Beskrivelse
[m]

M1 Ny 453.312 6.185.122 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (33)
M2 Ny 453.723 6.184.936 0,1 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (34)
M3 Ny 454.133 6.184.750 0,4 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (35)
M4 Ny 454.529 6.184.568 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (32)
M5 Ny 454.926 6.184.389 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (31)
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PARK - Vinddataanalyse
Beregning: Sdr Bork V162-6.0Vinddata: A - Pladsdata: WAsP (23); Navhøjde: 99,0
Placeringskoordinater
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32
Øst: 454.324 Nord: 6.184.764
Vindstatistikker
DK EmdConwx_N55.820_E008.270 (21) - I Scale 105.00 m.wws

Weibull data
Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1

Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling
parameter parameter parameter parameter

[m/s] [m/s] [%] [m/s] [%]
0 N 7,27 6,44 2,189 3,7 7,05 2,343 3,4
1 NNØ 7,19 6,39 2,705 3,7 7,33 2,734 3,8
2 ØNØ 7,56 6,74 2,877 5,0 7,98 2,855 5,0
3 Ø 8,56 7,65 3,100 6,7 9,01 3,077 6,8
4 ØSØ 9,07 8,12 3,186 7,9 9,53 3,171 7,9
5 SSØ 8,57 7,68 3,221 7,1 9,10 3,272 7,2
6 S 9,07 8,05 2,436 8,4 9,53 2,437 8,2
7 SSV 9,35 8,29 2,436 11,9 10,18 2,456 12,0
8 VSV 9,26 8,20 2,287 12,4 9,57 2,343 12,6
9 V 9,15 8,10 2,123 12,0 9,19 2,191 12,2
10 VNV 8,98 7,95 2,240 12,9 9,06 2,320 12,9
11 NNV 8,59 7,61 2,158 8,3 8,49 2,211 8,1
Alle 8,82 7,82 2,381 100,0 9,13 2,434 100,0

Weibull fordeling
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PARK - Vindmølleafstande
Beregning: Sdr Bork V162-6.0

Skala 1:25.000
Ny vindmølle

Vindmølleafstande
Z Nærmeste Z Vandret afstand Afstand i

vindmølle rotordiametre
[m] [m] [m]

M1 0,0 M2 0,1 451 2,8
M2 0,1 M1 0,0 451 2,8
M3 0,4 M4 0,0 435 2,7
M4 0,0 M3 0,4 435 2,7
M5 0,0 M4 0,0 436 2,7
Min 0,0 0,0 435 2,7
Max 0,4 0,4 451 2,8
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PARK - Vindstatistik info
Beregning: Sdr Bork V162-6.0

Hoved data for vindstatistik
Fil D:\EMD\Klientopgaver arkiv\19157_Planenergi-Midtjylland_S--nder-Bork\WindPRO\DK EmdConwx_N55.820_E008.270 (21) - I Scale 105.00 m.wws
Navn EmdConwx_N55.820_E008.270 (21) - I Scale 105.00 m
Land Denmark
Kilde USER
Mast koordinater UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.260 Nord: 6.186.287
Oprettet 29/10/2019
Redigeret 29/10/2019
Sektorer 12
WAsP version WAsP 11 Version 11.06.0028
Koordinatsystem UTM (north)-WGS84 Zone: 32
Forskydningshøjde Ingen

Ekstra info til vindstatistik
Inddata objekter EmdConwx_N55.820_E008.270 (21)
Data fra 01/01/1999
Data til 01/01/2019
Måle højde 240,0 Måneder
Tilgængelighed 100,0 %
Effektiv måleperiode 240,0 Måneder

Kommentar
For at få de mest korrekte resultater bør vindstatistikken beregnes med samme model og modelparametre som angivet i beregningen. For WAsP
versioner før 10.0 er modellen uændret, men herefter ses flere modelændringer der influerer vindstatistikken. På tilsvarende vis bør WAsP-CFD altid
benytte WAsP-CFD beregnede vindstatistikker
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PARK - Kort
Beregning: Sdr Bork V162-6.0

© Kort & matrikelstyrelsen

0 100 200 300 400 m
Kort: KMS - Topografisk 1:100.000 , Udskriftsmålestok 1:10.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.119 Nord: 6.184.756
Ny vindmølle
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SHADOW - Hovedresultat
Beregning: 0-løsning indendørsskyggekast
Forudsætninger for skyggeberegning
Maksimal afstand for påvirkning
Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen
Se venligst vindmølletabellen

Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 °
Dagstep for beregning 1 dage
Tidsskridt til beregning 1 minutter

Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) []
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1,50 2,50 4,70 6,60 7,60 8,00 7,50 6,30 5,40 3,60 1,90 1,50

Driftstid
N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV Sum

315 316 424 574 670 606 713 1.009 1.057 1.021 1.103 708 8.514

For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI
beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på
følgende forudsætninger
Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1)
Lægivere ikke anvendt i beregning
Øjenhøjde for kort: 1,5 m
Netopløsning: 1,0 m

Alle koordinater er i
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

© Kort & matrikelstyrelsen

Skala 1:125.000
Eksisterende vindmølle Skyggemodtager

Vindmøller
Vindmølletype Skyggedata

Øst Nord Z Række data/Beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr
nominel

[m] [kW] [m] [m] [m] [Omdr]
1 456.201 6.183.432 0,0 570715000000033735: 225...Nej VESTAS V27-225/50 225 27,0 31,50 548 43,1
2 456.423 6.183.556 1,2 570715000000033926: 225...Nej VESTAS V29-225/50 225 29,0 31,50 2.500 40,5
3 456.748 6.183.671 2,9 570715000000034220: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 772 28,0
4 457.078 6.183.787 5,0 570715000000034237: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 772 28,0
5 453.704 6.185.028 0,0 570715000000034367: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
6 453.596 6.184.819 0,0 570715000000034374: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
7 453.992 6.185.115 0,0 570715000000034381: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
8 453.885 6.184.906 0,0 570715000000034398: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
9 453.776 6.184.697 0,0 570715000000034404: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0

10 454.173 6.184.993 0,0 570715000000034411: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
11 454.066 6.184.784 0,0 570715000000034428: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
12 453.957 6.184.574 0,0 570715000000034435: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
13 454.355 6.184.870 0,0 570715000000034442: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
14 454.246 6.184.661 0,0 570715000000034459: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
15 454.138 6.184.452 0,0 570715000000034466: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
16 454.536 6.184.749 0,0 570715000000034473: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
17 454.427 6.184.539 0,0 570715000000034480: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
18 454.320 6.184.330 0,0 570715000000034497: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
19 454.897 6.184.504 0,0 570715000000034534: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
20 454.716 6.184.626 0,0 570715000000034664: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 772 28,0
21 454.500 6.184.208 0,0 570715000000034671: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 772 28,0
22 454.607 6.184.418 0,0 570715000000035500: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 772 28,0
23 454.681 6.184.086 0,0 570715000000035517: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 772 28,0
24 457.724 6.190.121 0,0 570715000000095252: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 1.507 16,1
25 457.537 6.190.470 0,2 570715000000095283: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 1.507 16,1
26 457.419 6.190.791 0,0 570715000000095290: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 1.507 16,1
27 457.928 6.190.503 2,8 570715000000095306: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 1.507 16,1
28 457.766 6.190.870 1,4 570715000000095313: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 1.507 16,1
29 457.633 6.191.162 0,0 570715000000095320: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 1.507 16,1
30 456.371 6.183.918 0,7 571313134402395191: 25 ... Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,00 2.500 0,0
31 457.163 6.184.629 5,0 571313134402408532: 25 ... Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,00 2.500 0,0
32 458.349 6.189.557 1,8 571313134499093680: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 1.722 0,0
33 458.208 6.189.875 0,3 571313134499093703: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 1.722 0,0
34 458.068 6.190.192 1,1 571313134499093727: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 1.722 0,0
35 457.997 6.189.470 0,3 571313134499093741: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 1.722 0,0
36 457.847 6.189.809 0,0 571313134499093765: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 1.722 0,0
37 458.149 6.189.127 1,9 571313134499093789: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 1.722 0,0
38 455.758 6.183.343 1,0 THY MØLLE TWP40-10kW ... Ja THY MØLLE TWP40-10kW-10 10 7,1 21,40 2.500 0,0
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Skyggemodtager-Inddata
Antal Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Vinduets Retningsmetode Øjenhøjde for ZVI

højde over hældning
terræn

[m] [m] [m] [m] [°] [m]
1 Mærskhusvej 2 453.128 6.186.109 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
2 Mærskvej 5 453.078 6.186.031 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
3 Mærskvej 3 453.166 6.186.001 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
4 Mærskvej 6 453.614 6.185.784 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
5 Mærskvej 4 453.843 6.185.740 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
6 Mærskvej 2 454.041 6.185.730 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
7 Mærskvej 1 454.249 6.185.684 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
8 Henninggårdsvej 2 455.327 6.185.490 3,3 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
9 Henninggårdsvej 1 455.555 6.185.072 2,9 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0

10 Henninggårdsvej 3 455.648 6.184.929 2,4 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
11 Tarmvej 234B 455.847 6.184.858 2,9 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
12 Tarmvej 240 456.101 6.184.665 3,1 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
13 Tarmvej 244 455.732 6.184.539 1,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
14 Tarmvej 252 456.102 6.184.345 1,7 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
15 Tarmvej 254 455.958 6.184.333 1,1 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
16 Tarmvej 256 455.991 6.183.980 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
17 Tarmvej 280 455.254 6.183.246 1,5 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
18 Tarmvej 290 454.786 6.183.450 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
19 Sdr Bork blandet bolig og erhverv 455.693 6.185.252 4,3 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
20 Nr Nebel Boligområde 455.414 6.182.612 5,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
21 Lønne sommerhusområde 1 453.567 6.182.555 5,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
22 Lønne rekreativt område 1 453.072 6.182.722 4,9 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
23 Lønne rekreativet område 2 453.045 6.183.009 3,8 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
24 Gravensbjerg sommerhusområde 451.979 6.183.410 4,9 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
25 Bork hytteby sommerhus område 1 454.940 6.187.241 0,7 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
26 Nr Bork boligområde 457.232 6.188.209 5,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
27 Nr Lydumvej 11a 457.163 6.184.771 5,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
28 Kærvej 1 457.363 6.184.645 5,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
29 Kirkehøj fælled sommerhusumråde 455.642 6.189.580 1,3 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0

Beregningsresultater
Skyggemodtager

Skygge, worst case Skygge, forventede værdier
Antal Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år

pr. år timer pr dag
[h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år]

1 Mærskhusvej 2 0:00 0 0:00 0:00
2 Mærskvej 5 0:00 0 0:00 0:00
3 Mærskvej 3 0:00 0 0:00 0:00
4 Mærskvej 6 0:00 0 0:00 0:00
5 Mærskvej 4 0:00 0 0:00 0:00
6 Mærskvej 2 0:00 0 0:00 0:00
7 Mærskvej 1 0:00 0 0:00 0:00
8 Henninggårdsvej 2 0:00 0 0:00 0:00
9 Henninggårdsvej 1 0:00 0 0:00 0:00

10 Henninggårdsvej 3 0:00 0 0:00 0:00
11 Tarmvej 234B 0:00 0 0:00 0:00
12 Tarmvej 240 0:00 0 0:00 0:00
13 Tarmvej 244 0:00 0 0:00 0:00
14 Tarmvej 252 0:00 0 0:00 0:00
15 Tarmvej 254 0:00 0 0:00 0:00
16 Tarmvej 256 2:14 24 0:10 0:19
17 Tarmvej 280 0:00 0 0:00 0:00
18 Tarmvej 290 0:00 0 0:00 0:00
19 Sdr Bork blandet bolig og erhverv 0:00 0 0:00 0:00
20 Nr Nebel Boligområde 0:00 0 0:00 0:00
21 Lønne sommerhusområde 1 0:00 0 0:00 0:00
22 Lønne rekreativt område 1 0:00 0 0:00 0:00
23 Lønne rekreativet område 2 0:00 0 0:00 0:00
24 Gravensbjerg sommerhusområde 0:00 0 0:00 0:00
25 Bork hytteby sommerhus område 1 0:00 0 0:00 0:00
26 Nr Bork boligområde 0:00 0 0:00 0:00

Fortsættes næste side...
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...fortsat fra sidste side
Skygge, worst case Skygge, forventede værdier

Antal Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år
pr. år timer pr dag

[h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år]
27 Nr Lydumvej 11a 0:00 0 0:00 0:00
28 Kærvej 1 4:37 22 0:18 1:15
29 Kirkehøj fælled sommerhusumråde 0:00 0 0:00 0:00

Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle
Antal Navn Værste scenarie Forventet

[h/år] [h/år]
1 570715000000033735: 225 kW Ukendt - Gestengene 0:00 0:00
2 570715000000033926: 225 kW Ukendt - Gestengene 1:54 0:14
3 570715000000034220: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Gestengene 0:00 0:00
4 570715000000034237: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Gestengene 0:00 0:00
5 570715000000034367: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
6 570715000000034374: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
7 570715000000034381: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
8 570715000000034398: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
9 570715000000034404: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00

10 570715000000034411: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
11 570715000000034428: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
12 570715000000034435: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
13 570715000000034442: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
14 570715000000034459: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
15 570715000000034466: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
16 570715000000034473: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
17 570715000000034480: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
18 570715000000034497: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
19 570715000000034534: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
20 570715000000034664: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
21 570715000000034671: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
22 570715000000035500: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Bork by 0:00 0:00
23 570715000000035517: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Bork by 0:00 0:00
24 570715000000095252: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
25 570715000000095283: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
26 570715000000095290: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Nr. Bork 0:00 0:00
27 570715000000095306: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
28 570715000000095313: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
29 570715000000095320: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
30 571313134402395191: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern 0:20 0:05
31 571313134402408532: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern 4:37 1:15
32 571313134499093680: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
33 571313134499093703: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
34 571313134499093727: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
35 571313134499093741: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Nr. Bork 0:00 0:00
36 571313134499093765: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
37 571313134499093789: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Nr. Bork 0:00 0:00
38 THY MØLLE TWP40-10kW 10 7.1 !#! nav: 21,40 m (TOT:24,95 m) (171) 0:00 0:00

Total tid angivet i receptor- og vindmølle-tabel kan afvige idet en vindmølle kan forårsage skyggekast ved to eller flere receptorer på samme tid. På samme måde kan en receptor modtage skyggekast fra
to eller flere vindmøller samtidigt.
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12: Tarmvej 240

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

Vindmøller
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Projekt:

Sdr Bork
Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

09/12/2019 17.06/3.3.274

SHADOW - Kalender, grafisk
Beregning: 0-løsning indendørsskyggekast

13: Tarmvej 244

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
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17.00

16.30
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15.30
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10.30

10.00
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05.00

14: Tarmvej 252

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30
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09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

15: Tarmvej 254

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id
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21.30
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19.00
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14.00
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11.00
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09.30
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08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

16: Tarmvej 256

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id
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14.30
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13.30
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12.30
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11.30
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10.30
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08.30
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07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

17: Tarmvej 280

Måned
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T
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08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

18: Tarmvej 290

Måned
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16.30
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15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

Vindmøller

2: 570715000000033926: 225 kW Ukendt - Gestengene 30: 571313134402395191: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern
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Projekt:

Sdr Bork
Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

09/12/2019 17.06/3.3.274

SHADOW - Kalender, grafisk
Beregning: 0-løsning indendørsskyggekast

19: Sdr Bork blandet bolig og erhverv

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00
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19.00
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17.30
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16.30
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15.30

15.00
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14.00

13.30
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07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

20: Nr Nebel Boligområde

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30
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21: Lønne sommerhusområde 1

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30
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20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

22: Lønne rekreativt område 1

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00
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18.00

17.30
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15.00

14.30

14.00
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11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30
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07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

23: Lønne rekreativet område 2

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

24: Gravensbjerg sommerhusområde

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30
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09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

Vindmøller
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Projekt:

Sdr Bork
Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

09/12/2019 17.06/3.3.274

SHADOW - Kalender, grafisk
Beregning: 0-løsning indendørsskyggekast

25: Bork hytteby sommerhus område 1

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id
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21.00
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20.00
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14.00
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12.00
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10.00
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07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

26: Nr Bork boligområde

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

27: Nr Lydumvej 11a

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00
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09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

28: Kærvej 1

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00
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14.00

13.30

13.00

12.30
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09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30
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29: Kirkehøj fælled sommerhusumråde

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

Vindmøller

31: 571313134402408532: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern
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Projekt:

Sdr Bork
Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

09/12/2019 17.06/3.3.274

SHADOW - Kort
Beregning: 0-løsning indendørsskyggekast

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716
Eksisterende vindmølle Skyggemodtager

Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1)

Timer per år,
reelt tilfælde
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Projekt:

Sdr Bork
Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

09/12/2019 16.34/3.3.274

SHADOW - Hovedresultat
Beregning: 0-løsning udendørsskyggekast
Forudsætninger for skyggeberegning
Maksimal afstand for påvirkning
Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen
Se venligst vindmølletabellen

Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 °
Dagstep for beregning 1 dage
Tidsskridt til beregning 1 minutter

Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) []
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1,50 2,50 4,70 6,60 7,60 8,00 7,50 6,30 5,40 3,60 1,90 1,50

Driftstid
N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV Sum

315 316 424 574 670 606 713 1.009 1.057 1.021 1.103 708 8.514

For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI
beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på
følgende forudsætninger
Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1)
Lægivere ikke anvendt i beregning
Øjenhøjde for kort: 1,5 m
Netopløsning: 1,0 m

Alle koordinater er i
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

© Kort & matrikelstyrelsen

Skala 1:125.000
Eksisterende vindmølle Skyggemodtager

Vindmøller
Vindmølletype Skyggedata

Øst Nord Z Række data/Beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr
nominel

[m] [kW] [m] [m] [m] [Omdr]
1 456.201 6.183.432 0,0 570715000000033735: 225...Nej VESTAS V27-225/50 225 27,0 31,50 548 43,1
2 456.423 6.183.556 1,2 570715000000033926: 225...Nej VESTAS V29-225/50 225 29,0 31,50 2.500 40,5
3 456.748 6.183.671 2,9 570715000000034220: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 772 28,0
4 457.078 6.183.787 5,0 570715000000034237: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 772 28,0
5 453.704 6.185.028 0,0 570715000000034367: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
6 453.596 6.184.819 0,0 570715000000034374: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
7 453.992 6.185.115 0,0 570715000000034381: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
8 453.885 6.184.906 0,0 570715000000034398: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
9 453.776 6.184.697 0,0 570715000000034404: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0

10 454.173 6.184.993 0,0 570715000000034411: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
11 454.066 6.184.784 0,0 570715000000034428: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
12 453.957 6.184.574 0,0 570715000000034435: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
13 454.355 6.184.870 0,0 570715000000034442: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
14 454.246 6.184.661 0,0 570715000000034459: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
15 454.138 6.184.452 0,0 570715000000034466: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
16 454.536 6.184.749 0,0 570715000000034473: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
17 454.427 6.184.539 0,0 570715000000034480: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
18 454.320 6.184.330 0,0 570715000000034497: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
19 454.897 6.184.504 0,0 570715000000034534: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 46,00 772 28,0
20 454.716 6.184.626 0,0 570715000000034664: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 772 28,0
21 454.500 6.184.208 0,0 570715000000034671: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 772 28,0
22 454.607 6.184.418 0,0 570715000000035500: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 772 28,0
23 454.681 6.184.086 0,0 570715000000035517: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,00 772 28,0
24 457.724 6.190.121 0,0 570715000000095252: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 1.507 16,1
25 457.537 6.190.470 0,2 570715000000095283: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 1.507 16,1
26 457.419 6.190.791 0,0 570715000000095290: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 1.507 16,1
27 457.928 6.190.503 2,8 570715000000095306: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 1.507 16,1
28 457.766 6.190.870 1,4 570715000000095313: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 1.507 16,1
29 457.633 6.191.162 0,0 570715000000095320: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,00 1.507 16,1
30 456.371 6.183.918 0,7 571313134402395191: 25 ... Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,00 2.500 0,0
31 457.163 6.184.629 5,0 571313134402408532: 25 ... Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,00 2.500 0,0
32 458.349 6.189.557 1,8 571313134499093680: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 1.722 0,0
33 458.208 6.189.875 0,3 571313134499093703: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 1.722 0,0
34 458.068 6.190.192 1,1 571313134499093727: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 1.722 0,0
35 457.997 6.189.470 0,3 571313134499093741: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 1.722 0,0
36 457.847 6.189.809 0,0 571313134499093765: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 1.722 0,0
37 458.149 6.189.127 1,9 571313134499093789: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,00 1.722 0,0
38 455.758 6.183.343 1,0 THY MØLLE TWP40-10kW ... Ja THY MØLLE TWP40-10kW-10 10 7,1 21,40 2.500 0,0
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Skyggemodtager-Inddata
Antal Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Vinduets Retningsmetode Øjenhøjde for ZVI

højde over hældning
terræn

[m] [m] [m] [m] [°] [m]
01 Mærskhusvej 2 453.130 6.186.102 1,6 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
02 Mærskvej 5 453.080 6.186.024 1,4 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
03 Mærskvej 3 453.167 6.185.993 1,6 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
04 Mærskvej 6 453.611 6.185.777 1,6 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
05 Mærskvej 4 453.842 6.185.732 1,8 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
06 Mærskvej 2 454.039 6.185.723 1,6 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
07 Mærskvej 1 454.245 6.185.678 1,3 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
08 Henninggårdsvej 2 455.325 6.185.483 2,5 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
09 Henninggårdsvej 1 455.550 6.185.066 3,0 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
10 Henninggårdsvej 3 455.643 6.184.924 2,9 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
11 Tarmvej 234B 455.840 6.184.854 3,8 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
12 Tarmvej 240 456.094 6.184.664 3,4 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
13 Tarmvej 244 455.725 6.184.537 3,3 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
14 Tarmvej 252 456.095 6.184.345 3,1 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
15 Tarmvej 254 455.951 6.184.333 3,0 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
16 Tarmvej 256 455.984 6.183.983 2,3 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
17 Tarmvej 280 455.252 6.183.253 1,6 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
18 Tarmvej 290 454.787 6.183.457 1,6 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
19 Sdr Bork blandet bolig og erhverv 455.693 6.185.252 4,3 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
20 Nr Nebel Boligområde 455.414 6.182.612 5,0 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
21 Lønne sommerhusområde 1 453.567 6.182.555 5,0 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
22 Lønne rekreativt område 1 453.072 6.182.722 4,9 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
23 Lønne rekreativet område 2 453.045 6.183.009 3,8 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
24 Gravensbjerg sommerhusområde 451.979 6.183.410 4,9 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
25 Bork hytteby sommerhus område 1 454.940 6.187.241 0,7 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
26 Nr Bork boligområde 457.232 6.188.209 5,0 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
27 Nr Lydumvej 11a 457.162 6.184.756 5,0 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
28 Kærvej 1 457.348 6.184.642 5,0 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
29 Kirkehøj fælled sommerhusumråde 455.642 6.189.580 1,3 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0

Beregningsresultater
Skyggemodtager

Skygge, worst case Skygge, forventede værdier
Antal Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år

pr. år timer pr dag
[h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år]

01 Mærskhusvej 2 0:00 0 0:00 0:00
02 Mærskvej 5 0:00 0 0:00 0:00
03 Mærskvej 3 0:00 0 0:00 0:00
04 Mærskvej 6 0:00 0 0:00 0:00
05 Mærskvej 4 0:00 0 0:00 0:00
06 Mærskvej 2 0:00 0 0:00 0:00
07 Mærskvej 1 0:00 0 0:00 0:00
08 Henninggårdsvej 2 0:00 0 0:00 0:00
09 Henninggårdsvej 1 0:00 0 0:00 0:00
10 Henninggårdsvej 3 0:00 0 0:00 0:00
11 Tarmvej 234B 0:00 0 0:00 0:00
12 Tarmvej 240 0:00 0 0:00 0:00
13 Tarmvej 244 0:00 0 0:00 0:00
14 Tarmvej 252 0:00 0 0:00 0:00
15 Tarmvej 254 0:00 0 0:00 0:00
16 Tarmvej 256 2:49 32 0:11 0:23
17 Tarmvej 280 0:00 0 0:00 0:00
18 Tarmvej 290 0:00 0 0:00 0:00
19 Sdr Bork blandet bolig og erhverv 0:00 0 0:00 0:00
20 Nr Nebel Boligområde 0:00 0 0:00 0:00
21 Lønne sommerhusområde 1 0:00 0 0:00 0:00
22 Lønne rekreativt område 1 0:00 0 0:00 0:00
23 Lønne rekreativet område 2 0:00 0 0:00 0:00
24 Gravensbjerg sommerhusområde 0:00 0 0:00 0:00
25 Bork hytteby sommerhus område 1 0:00 0 0:00 0:00
26 Nr Bork boligområde 0:00 0 0:00 0:00

Fortsættes næste side...
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...fortsat fra sidste side
Skygge, worst case Skygge, forventede værdier

Antal Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år
pr. år timer pr dag

[h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år]
27 Nr Lydumvej 11a 17:46 25 0:48 2:10
28 Kærvej 1 13:03 37 0:31 3:35
29 Kirkehøj fælled sommerhusumråde 0:00 0 0:00 0:00

Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle
Antal Navn Værste scenarie Forventet

[h/år] [h/år]
1 570715000000033735: 225 kW Ukendt - Gestengene 0:00 0:00
2 570715000000033926: 225 kW Ukendt - Gestengene 2:30 0:18
3 570715000000034220: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Gestengene 0:00 0:00
4 570715000000034237: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Gestengene 0:00 0:00
5 570715000000034367: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
6 570715000000034374: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
7 570715000000034381: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
8 570715000000034398: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
9 570715000000034404: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00

10 570715000000034411: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
11 570715000000034428: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
12 570715000000034435: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
13 570715000000034442: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
14 570715000000034459: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
15 570715000000034466: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
16 570715000000034473: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
17 570715000000034480: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
18 570715000000034497: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
19 570715000000034534: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
20 570715000000034664: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
21 570715000000034671: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Sdr. Bork 0:00 0:00
22 570715000000035500: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Bork by 0:00 0:00
23 570715000000035517: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Bork by 0:00 0:00
24 570715000000095252: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
25 570715000000095283: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
26 570715000000095290: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Nr. Bork 0:00 0:00
27 570715000000095306: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
28 570715000000095313: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
29 570715000000095320: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
30 571313134402395191: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern 0:19 0:04
31 571313134402408532: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern 30:49 5:46
32 571313134499093680: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
33 571313134499093703: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
34 571313134499093727: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
35 571313134499093741: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Nr. Bork 0:00 0:00
36 571313134499093765: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
37 571313134499093789: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Nr. Bork 0:00 0:00
38 THY MØLLE TWP40-10kW 10 7.1 !#! nav: 21,40 m (TOT:24,95 m) (171) 0:00 0:00

Total tid angivet i receptor- og vindmølle-tabel kan afvige idet en vindmølle kan forårsage skyggekast ved to eller flere receptorer på samme tid. På samme måde kan en receptor modtage skyggekast fra
to eller flere vindmøller samtidigt.
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T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

12: Tarmvej 240

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

Vindmøller
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Projekt:

Sdr Bork
Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

09/12/2019 16.34/3.3.274

SHADOW - Kalender, grafisk
Beregning: 0-løsning udendørsskyggekast

13: Tarmvej 244

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

14: Tarmvej 252

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

15: Tarmvej 254

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

16: Tarmvej 256

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

17: Tarmvej 280

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

18: Tarmvej 290

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

Vindmøller

2: 570715000000033926: 225 kW Ukendt - Gestengene 30: 571313134402395191: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern
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Projekt:

Sdr Bork
Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

09/12/2019 16.34/3.3.274

SHADOW - Kalender, grafisk
Beregning: 0-løsning udendørsskyggekast

19: Sdr Bork blandet bolig og erhverv

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

20: Nr Nebel Boligområde

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

21: Lønne sommerhusområde 1

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

22: Lønne rekreativt område 1

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

23: Lønne rekreativet område 2

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

24: Gravensbjerg sommerhusområde

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

Vindmøller
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Projekt:

Sdr Bork
Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

09/12/2019 16.34/3.3.274

SHADOW - Kalender, grafisk
Beregning: 0-løsning udendørsskyggekast

25: Bork hytteby sommerhus område 1

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

26: Nr Bork boligområde

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

27: Nr Lydumvej 11a

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

28: Kærvej 1

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

29: Kirkehøj fælled sommerhusumråde

Måned
JanDecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

T
id

22.00

21.30

21.00

20.30

20.00

19.30

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

09.30

09.00

08.30

08.00

07.30

07.00

06.30

06.00

05.30

05.00

Vindmøller

31: 571313134402408532: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern
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Projekt:

Sdr Bork
Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

09/12/2019 16.34/3.3.274

SHADOW - Kort
Beregning: 0-løsning udendørsskyggekast

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716
Eksisterende vindmølle Skyggemodtager

Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1)

Timer per år,
reelt tilfælde

0

5

10

25
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Projekt:

Sdr Bork

Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

23/03/2021 16.01/3.4.415

SHADOW - Hovedresultat
Beregning: L2f indendørsskyggekast
Forudsætninger for skyggeberegning
Maksimal afstand for påvirkning
Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen
Se venligst vindmølletabellen

Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 °
Dagstep for beregning 1 dage
Tidsskridt til beregning 1 minutter

Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) []
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1,50 2,50 4,70 6,60 7,60 8,00 7,50 6,30 5,40 3,60 1,90 1,50

Driftstid
N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV Sum

315 316 424 574 670 606 713 1.009 1.057 1.021 1.103 708 8.514

For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI
beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på
følgende forudsætninger
Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1)
Lægivere ikke anvendt i beregning
Øjenhøjde for kort: 1,5 m
Netopløsning: 1,0 m

Alle koordinater er i
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

© Kort & matrikelstyrelsen

Skala 1:125.000
Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Skyggemodtager

Vindmøller
Vindmølletype Skyggedata

Øst Nord Z Række data/Beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr
nominel

[m] [kW] [m] [m] [m] [Omdr]
10 457.724 6.190.121 0,0 570715000000095252: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 1.507 16,1
11 457.537 6.190.470 0,2 570715000000095283: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 1.507 16,1
12 457.419 6.190.791 0,0 570715000000095290: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 1.507 16,1
13 457.928 6.190.503 2,8 570715000000095306: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 1.507 16,1
14 457.766 6.190.870 1,4 570715000000095313: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 1.507 16,1
15 457.633 6.191.162 0,0 570715000000095320: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 1.507 16,1
16 456.371 6.183.918 0,7 571313134402395191: 25 ... Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,0 2.500 0,0
17 457.163 6.184.629 5,0 571313134402408532: 25 ... Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,0 2.500 0,0
18 458.349 6.189.557 1,8 571313134499093680: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 1.722 0,0
19 458.208 6.189.875 0,3 571313134499093703: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 1.722 0,0
20 458.068 6.190.192 1,1 571313134499093727: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 1.722 0,0
21 457.997 6.189.470 0,3 571313134499093741: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 1.722 0,0
22 457.847 6.189.809 0,0 571313134499093765: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 1.722 0,0
23 458.149 6.189.127 1,9 571313134499093789: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 1.722 0,0
24 455.758 6.183.343 1,0 THY MØLLE TWP40-10kW ... Ja THY MØLLE TWP40-10kW-10 10 7,1 21,4 2.500 0,0
6 456.201 6.183.432 0,0 570715000000033735: 225...Nej VESTAS V27-225/50 225 27,0 31,5 548 43,1
7 456.423 6.183.556 1,2 570715000000033926: 225...Nej VESTAS V29-225/50 225 29,0 31,5 2.500 40,5
8 456.748 6.183.671 2,9 570715000000034220: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,0 772 28,0
9 457.078 6.183.787 5,0 570715000000034237: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,0 772 28,0
M1 453.312 6.185.122 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 16... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 2.045 0,0
M2 453.723 6.184.936 0,1 VESTAS V162-6.0 6000 16... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 2.045 0,0
M3 454.133 6.184.750 0,4 VESTAS V162-6.0 6000 16... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 2.045 0,0
M4 454.529 6.184.568 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 16... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 2.045 0,0
M5 454.926 6.184.389 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 16... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 2.045 0,0

Skyggemodtager-Inddata
Antal Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Vinduets Retningsmetode Øjenhøjde for ZVI

højde over hældning
terræn

[m] [m] [m] [m] [°] [m]
1 Mærskhusvej 2 453.128 6.186.109 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
2 Mærskvej 5 453.078 6.186.031 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
3 Mærskvej 3 453.166 6.186.001 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
4 Mærskvej 6 453.614 6.185.784 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
5 Mærskvej 4 453.843 6.185.740 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
6 Mærskvej 2 454.041 6.185.730 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
7 Mærskvej 1 454.249 6.185.684 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
8 Henninggårdsvej 2 455.327 6.185.490 3,3 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0

Fortsættes næste side...
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...fortsat fra sidste side
Antal Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Vinduets Retningsmetode Øjenhøjde for ZVI

højde over hældning
terræn

[m] [m] [m] [m] [°] [m]
9 Henninggårdsvej 1 455.555 6.185.072 2,9 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0

10 Henninggårdsvej 3 455.648 6.184.929 2,4 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
11 Tarmvej 234B 455.847 6.184.858 2,9 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
12 Tarmvej 240 456.101 6.184.665 3,1 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
13 Tarmvej 244 455.732 6.184.539 1,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
14 Tarmvej 252 456.102 6.184.345 1,7 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
15 Tarmvej 254 455.958 6.184.333 1,1 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
16 Tarmvej 256 455.991 6.183.980 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
17 Tarmvej 280 455.254 6.183.246 1,5 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
18 Tarmvej 290 454.786 6.183.450 0,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
19 Sdr Bork blandet bolig og erhverv 455.693 6.185.252 4,3 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
20 Nr Nebel Boligområde 455.414 6.182.612 5,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
21 Lønne sommerhusområde 1 453.567 6.182.555 5,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
22 Lønne rekreativt område 1 453.072 6.182.722 4,9 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
23 Lønne rekreativet område 2 453.045 6.183.009 3,8 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
24 Gravensbjerg sommerhusområde 451.979 6.183.410 4,9 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
25 Bork hytteby sommerhus område 1 454.940 6.187.241 0,7 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
26 Nr Bork boligområde 457.232 6.188.209 5,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
27 Nr Lydumvej 11a 457.163 6.184.771 5,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
28 Kærvej 1 457.363 6.184.645 5,0 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0
29 Kirkehøj fælled sommerhusumråde 455.642 6.189.580 1,3 1,0 1,0 1,0 90,0 Drivhustilstand 2,0

Beregningsresultater
Skyggemodtager

Skygge, worst case Skygge, forventede værdier
Antal Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år

pr. år timer pr dag
[h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år]

1 Mærskhusvej 2 27:14 52 0:47 3:22
2 Mærskvej 5 50:03 64 1:06 6:07
3 Mærskvej 3 56:16 70 1:14 6:55
4 Mærskvej 6 128:22 82 2:18 15:55
5 Mærskvej 4 122:15 106 1:52 15:41
6 Mærskvej 2 84:25 119 1:23 11:25
7 Mærskvej 1 81:12 130 1:12 11:32
8 Henninggårdsvej 2 40:35 137 0:33 6:12
9 Henninggårdsvej 1 65:58 187 0:42 11:06

10 Henninggårdsvej 3 51:13 134 0:43 10:35
11 Tarmvej 234B 31:29 93 0:37 7:12
12 Tarmvej 240 19:35 66 0:30 5:10
13 Tarmvej 244 47:38 81 0:53 13:07
14 Tarmvej 252 20:00 50 0:39 5:46
15 Tarmvej 254 27:09 54 0:48 7:50
16 Tarmvej 256 22:14 77 0:35 5:59
17 Tarmvej 280 0:00 0 0:00 0:00
18 Tarmvej 290 0:00 0 0:00 0:00
19 Sdr Bork blandet bolig og erhverv 45:14 160 0:35 7:18
20 Nr Nebel Boligområde 0:00 0 0:00 0:00
21 Lønne sommerhusområde 1 0:00 0 0:00 0:00
22 Lønne rekreativt område 1 0:00 0 0:00 0:00
23 Lønne rekreativet område 2 0:00 0 0:00 0:00
24 Gravensbjerg sommerhusområde 0:00 0 0:00 0:00
25 Bork hytteby sommerhus område 1 0:00 0 0:00 0:00
26 Nr Bork boligområde 0:00 0 0:00 0:00
27 Nr Lydumvej 11a 0:00 0 0:00 0:00
28 Kærvej 1 4:37 22 0:18 1:15
29 Kirkehøj fælled sommerhusumråde 0:00 0 0:00 0:00
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Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle
Antal Navn Værste scenarie Forventet

[h/år] [h/år]
10 570715000000095252: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
11 570715000000095283: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
12 570715000000095290: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Nr. Bork 0:00 0:00
13 570715000000095306: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
14 570715000000095313: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
15 570715000000095320: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
16 571313134402395191: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern 0:20 0:05
17 571313134402408532: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern 4:37 1:15
18 571313134499093680: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
19 571313134499093703: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
20 571313134499093727: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
21 571313134499093741: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Nr. Bork 0:00 0:00
22 571313134499093765: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
23 571313134499093789: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Nr. Bork 0:00 0:00
24 THY MØLLE TWP40-10kW 10 7.1 !#! nav: 21,4 m (TOT:24,9 m) (171) 0:00 0:00
6 570715000000033735: 225 kW Ukendt - Gestengene 0:00 0:00
7 570715000000033926: 225 kW Ukendt - Gestengene 1:54 0:14
8 570715000000034220: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Gestengene 0:00 0:00
9 570715000000034237: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Gestengene 0:00 0:00

M1 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (33) 196:30 27:15
M2 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (34) 175:50 23:32
M3 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (35) 98:57 17:54
M4 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (32) 145:23 27:27
M5 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (31) 199:48 39:09

Total tid angivet i receptor- og vindmølle-tabel kan afvige idet en vindmølle kan forårsage skyggekast ved to eller flere receptorer på samme tid. På samme måde kan en receptor modtage skyggekast fra
to eller flere vindmøller samtidigt.
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Vindmøller

M1: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (33)

M2: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (34)

M3: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (35)

M4: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (32)

M5: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (31)
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12: Tarmvej 240
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Vindmøller

M1: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (33)

M2: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (34)

M3: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (35)

M4: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (32)

M5: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (31)
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Vindmøller

M3: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (35)

M4: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (32)

M5: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (31)

7: 570715000000033926: 225 kW Ukendt - Gestengene

16: 571313134402395191: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern
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20: Nr Nebel Boligområde
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21: Lønne sommerhusområde 1
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22: Lønne rekreativt område 1
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23: Lønne rekreativet område 2

Måned
JanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

T
id

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

08.00

06.00

24: Gravensbjerg sommerhusområde

Måned
JanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

T
id

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

08.00

06.00

Vindmøller

M2: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (34)

M3: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (35)

M4: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (32)

M5: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (31)
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25: Bork hytteby sommerhus område 1
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26: Nr Bork boligområde
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27: Nr Lydumvej 11a
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28: Kærvej 1
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29: Kirkehøj fælled sommerhusumråde
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Vindmøller

17: 571313134402408532: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern
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Beregning: L2f indendørsskyggekast

© Kort & matrikelstyrelsen

0 500 1000 1500 2000 m
Kort: KMS - Topografisk 1:25.000 , Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Øst: 454.098 Nord: 6.184.716
Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Skyggemodtager

Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1)

Timer per år,
reelt tilfælde
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25
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SHADOW - Hovedresultat
Beregning: L2f udendørsskyggekast
Forudsætninger for skyggeberegning
Maksimal afstand for påvirkning
Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen
Se venligst vindmølletabellen

Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 °
Dagstep for beregning 1 dage
Tidsskridt til beregning 1 minutter

Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) []
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1,50 2,50 4,70 6,60 7,60 8,00 7,50 6,30 5,40 3,60 1,90 1,50

Driftstid
N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV Sum

315 316 424 574 670 606 713 1.009 1.057 1.021 1.103 708 8.514

For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI
beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på
følgende forudsætninger
Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1)
Lægivere ikke anvendt i beregning
Øjenhøjde for kort: 1,5 m
Netopløsning: 1,0 m

Alle koordinater er i
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

© Kort & matrikelstyrelsen

Skala 1:125.000
Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Skyggemodtager

Vindmøller
Vindmølletype Skyggedata

Øst Nord Z Række data/Beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr
nominel

[m] [kW] [m] [m] [m] [Omdr]
10 457.724 6.190.121 0,0 570715000000095252: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 1.507 16,1
11 457.537 6.190.470 0,2 570715000000095283: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 1.507 16,1
12 457.419 6.190.791 0,0 570715000000095290: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 1.507 16,1
13 457.928 6.190.503 2,8 570715000000095306: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 1.507 16,1
14 457.766 6.190.870 1,4 570715000000095313: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 1.507 16,1
15 457.633 6.191.162 0,0 570715000000095320: 300...Ja VESTAS V90-3.000 3.000 90,0 80,0 1.507 16,1
16 456.371 6.183.918 0,7 571313134402395191: 25 ... Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,0 2.500 0,0
17 457.163 6.184.629 5,0 571313134402408532: 25 ... Ja Solid Wind Power SWP-25-25 25 14,0 18,0 2.500 0,0
18 458.349 6.189.557 1,8 571313134499093680: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 1.722 0,0
19 458.208 6.189.875 0,3 571313134499093703: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 1.722 0,0
20 458.068 6.190.192 1,1 571313134499093727: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 1.722 0,0
21 457.997 6.189.470 0,3 571313134499093741: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 1.722 0,0
22 457.847 6.189.809 0,0 571313134499093765: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 1.722 0,0
23 458.149 6.189.127 1,9 571313134499093789: 360...Ja VESTAS V126-3.45 HTq-3.450 3.450 126,0 87,0 1.722 0,0
24 455.758 6.183.343 1,0 THY MØLLE TWP40-10kW ... Ja THY MØLLE TWP40-10kW-10 10 7,1 21,4 2.500 0,0
6 456.201 6.183.432 0,0 570715000000033735: 225...Nej VESTAS V27-225/50 225 27,0 31,5 548 43,1
7 456.423 6.183.556 1,2 570715000000033926: 225...Nej VESTAS V29-225/50 225 29,0 31,5 2.500 40,5
8 456.748 6.183.671 2,9 570715000000034220: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,0 772 28,0
9 457.078 6.183.787 5,0 570715000000034237: 600...Nej VESTAS V44-600 600 44,0 45,0 772 28,0
M1 453.312 6.185.122 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 16... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 2.045 0,0
M2 453.723 6.184.936 0,1 VESTAS V162-6.0 6000 16... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 2.045 0,0
M3 454.133 6.184.750 0,4 VESTAS V162-6.0 6000 16... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 2.045 0,0
M4 454.529 6.184.568 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 16... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 2.045 0,0
M5 454.926 6.184.389 0,0 VESTAS V162-6.0 6000 16... Ja VESTAS V162-6.0-6.000 6.000 162,0 99,0 2.045 0,0

Skyggemodtager-Inddata
Antal Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Vinduets Retningsmetode Øjenhøjde for ZVI

højde over hældning
terræn

[m] [m] [m] [m] [°] [m]
01 Mærskhusvej 2 453.130 6.186.102 1,6 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
02 Mærskvej 5 453.080 6.186.024 1,4 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
03 Mærskvej 3 453.167 6.185.993 1,6 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
04 Mærskvej 6 453.611 6.185.777 1,6 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
05 Mærskvej 4 453.842 6.185.732 1,8 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
06 Mærskvej 2 454.039 6.185.723 1,6 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
07 Mærskvej 1 454.245 6.185.678 1,3 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
08 Henninggårdsvej 2 455.325 6.185.483 2,5 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0

Fortsættes næste side...



windPRO 3.4.415 af EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO23/03/2021 16.12 / 2

Projekt:

Sdr Bork

Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

23/03/2021 15.33/3.4.415

SHADOW - Hovedresultat
Beregning: L2f udendørsskyggekast

...fortsat fra sidste side
Antal Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Vinduets Retningsmetode Øjenhøjde for ZVI

højde over hældning
terræn

[m] [m] [m] [m] [°] [m]
09 Henninggårdsvej 1 455.550 6.185.066 3,0 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
10 Henninggårdsvej 3 455.643 6.184.924 2,9 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
11 Tarmvej 234B 455.840 6.184.854 3,8 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
12 Tarmvej 240 456.094 6.184.664 3,4 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
13 Tarmvej 244 455.725 6.184.537 3,3 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
14 Tarmvej 252 456.095 6.184.345 3,1 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
15 Tarmvej 254 455.951 6.184.333 3,0 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
16 Tarmvej 256 455.984 6.183.983 2,3 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
17 Tarmvej 280 455.252 6.183.253 1,6 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
18 Tarmvej 290 454.787 6.183.457 1,6 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
19 Sdr Bork blandet bolig og erhverv 455.693 6.185.252 4,3 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
20 Nr Nebel Boligområde 455.414 6.182.612 5,0 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
21 Lønne sommerhusområde 1 453.567 6.182.555 5,0 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
22 Lønne rekreativt område 1 453.072 6.182.722 4,9 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
23 Lønne rekreativet område 2 453.045 6.183.009 3,8 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
24 Gravensbjerg sommerhusområde 451.979 6.183.410 4,9 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
25 Bork hytteby sommerhus område 1 454.940 6.187.241 0,7 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
26 Nr Bork boligområde 457.232 6.188.209 5,0 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
27 Nr Lydumvej 11a 457.162 6.184.756 5,0 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
28 Kærvej 1 457.348 6.184.642 5,0 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0
29 Kirkehøj fælled sommerhusumråde 455.642 6.189.580 1,3 15,0 15,0 1,0 0,0 Drivhustilstand 1,0

Beregningsresultater
Skyggemodtager

Skygge, worst case Skygge, forventede værdier
Antal Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år

pr. år timer pr dag
[h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år]

01 Mærskhusvej 2 32:02 54 0:57 3:58
02 Mærskvej 5 57:52 66 1:14 7:04
03 Mærskvej 3 64:56 72 1:23 7:59
04 Mærskvej 6 147:08 84 2:33 18:14
05 Mærskvej 4 139:33 108 2:06 17:55
06 Mærskvej 2 97:34 121 1:34 13:13
07 Mærskvej 1 93:16 135 1:24 13:13
08 Henninggårdsvej 2 49:07 159 0:35 7:46
09 Henninggårdsvej 1 75:24 190 0:47 12:43
10 Henninggårdsvej 3 58:27 137 0:47 12:06
11 Tarmvej 234B 35:39 95 0:40 8:12
12 Tarmvej 240 22:11 68 0:33 5:52
13 Tarmvej 244 54:38 89 0:58 15:03
14 Tarmvej 252 21:41 52 0:40 6:15
15 Tarmvej 254 29:12 56 0:49 8:25
16 Tarmvej 256 25:09 89 0:36 6:43
17 Tarmvej 280 0:00 0 0:00 0:00
18 Tarmvej 290 0:00 0 0:00 0:00
19 Sdr Bork blandet bolig og erhverv 50:52 166 0:37 8:13
20 Nr Nebel Boligområde 0:00 0 0:00 0:00
21 Lønne sommerhusområde 1 0:00 0 0:00 0:00
22 Lønne rekreativt område 1 0:00 0 0:00 0:00
23 Lønne rekreativet område 2 0:00 0 0:00 0:00
24 Gravensbjerg sommerhusområde 0:00 0 0:00 0:00
25 Bork hytteby sommerhus område 1 0:00 0 0:00 0:00
26 Nr Bork boligområde 0:00 0 0:00 0:00
27 Nr Lydumvej 11a 17:46 25 0:48 2:10
28 Kærvej 1 13:03 37 0:31 3:35
29 Kirkehøj fælled sommerhusumråde 0:00 0 0:00 0:00
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Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle
Antal Navn Værste scenarie Forventet

[h/år] [h/år]
10 570715000000095252: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
11 570715000000095283: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
12 570715000000095290: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Nr. Bork 0:00 0:00
13 570715000000095306: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
14 570715000000095313: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
15 570715000000095320: 3000 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
16 571313134402395191: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern 0:19 0:04
17 571313134402408532: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern 30:49 5:46
18 571313134499093680: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
19 571313134499093703: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
20 571313134499093727: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
21 571313134499093741: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Nr. Bork 0:00 0:00
22 571313134499093765: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Hemmet 0:00 0:00
23 571313134499093789: 3600 kW Vestas Wind Systems A/S - Nr. Bork 0:00 0:00
24 THY MØLLE TWP40-10kW 10 7.1 !#! nav: 21,4 m (TOT:24,9 m) (171) 0:00 0:00
6 570715000000033735: 225 kW Ukendt - Gestengene 0:00 0:00
7 570715000000033926: 225 kW Ukendt - Gestengene 2:30 0:18
8 570715000000034220: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Gestengene 0:00 0:00
9 570715000000034237: 600 kW Vestas Wind Systems A/S - Gestengene 0:00 0:00

M1 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (33) 219:41 30:48
M2 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (34) 204:23 27:44
M3 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (35) 112:24 20:04
M4 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (32) 160:29 30:07
M5 VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (31) 223:02 43:46

Total tid angivet i receptor- og vindmølle-tabel kan afvige idet en vindmølle kan forårsage skyggekast ved to eller flere receptorer på samme tid. På samme måde kan en receptor modtage skyggekast fra
to eller flere vindmøller samtidigt.
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Vindmøller

M1: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (33)

M2: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (34)

M3: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (35)

M4: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (32)

M5: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (31)



windPRO 3.4.415 af EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO23/03/2021 16.12 / 5

Projekt:

Sdr Bork

Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i
det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag.
Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder,
begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne
konsulentopgave, vil EMD´s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen
af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning
kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden

Brugerlicens:

EMD International A/S
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
+45 9635 4444
Thomas Sørensen / ts@emd.dk
Beregnet:

23/03/2021 15.33/3.4.415

SHADOW - Kalender, grafisk
Beregning: L2f udendørsskyggekast

07: Mærskvej 1

Måned
JanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

T
id

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

08.00

06.00

08: Henninggårdsvej 2

Måned
JanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

T
id

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

08.00

06.00

09: Henninggårdsvej 1

Måned
JanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

T
id

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

08.00

06.00

10: Henninggårdsvej 3

Måned
JanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

T
id

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

08.00

06.00

11: Tarmvej 234B

Måned
JanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

T
id

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

08.00

06.00

12: Tarmvej 240

Måned
JanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

T
id

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

08.00

06.00

Vindmøller

M1: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (33)

M2: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (34)

M3: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (35)

M4: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (32)

M5: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (31)
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Vindmøller

M2: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (34)

M3: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (35)

M4: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (32)

M5: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (31)

7: 570715000000033926: 225 kW Ukendt - Gestengene

16: 571313134402395191: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern
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Vindmøller

M2: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (34)

M3: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (35)

M4: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (32)

M5: VESTAS V162-6.0 6000 162.0 !-! nav: 99,0 m (TOT:180,0 m) (31)
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17: 571313134402408532: 25 kW Solid Wind Power A/S - Ringkøbing-Skjern
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1. Om udtalelsen 

Denne udtalelse fastlægger i henhold til § 23, stk. 1 i miljøvurderingsloven1, hvor 
omfattende og detaljerede oplysninger bygherres miljøkonsekvensrapport skal in-
deholde, for, at Miljøstyrelsen samlet kan vurdere anlæggets miljømæssige konse-
kvenser og træffe afgørelse på et oplyst grundlag. 

Udtalelsen er udarbejdet på baggrund af sagens oplysninger, bemærkninger fra 
offentligheden og andre myndigheder i idéfasen samt Miljøstyrelsens erfaringer og 
viden om potentielle miljøpåvirkninger fra lignende projekter.  
 

2. Lovkrav til indholdet af miljøkonsekvensrapporten 

Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes således, at den dækker kravene efter 
miljøvurderingslovens § 20, stk. 1-6 og bilag 7.  

Der kan i løbet af arbejdet med miljøkonsekvensrapporten opstå emner eller pro-
blemstillinger, der bør belyses som en del af det endelige beslutningsgrundlag. 
Hvis dette behov skulle opstå, vil Miljøstyrelsen gå i dialog med bygherre, Sdr. 
Bork Vindkraft K/S. 
  

3. Miljøkonsekvensrapportens form og struktur 

Miljøstyrelsens krav og forventninger til miljøkonsekvensrapporten fremgår af ne-
denstående emnetabel.  

Miljøkonsekvensrapporten behøver ikke følge samme struktur som tabellen, men 
det er afgørende, at krav stillet i denne udtalelse er dækket ind i rapporten. 

Miljøstyrelsen ønsker, at miljøkonsekvensrapporten formidler projektet og resulta-
terne af miljøundersøgelserne på en læsevenlig måde. Der lægges vægt på, at 
det ”Ikke-tekniske resumé” skal kunne læses og forstås af personer uden faglig vi-
den om miljøpåvirkninger. I resten af miljøkonsekvensrapporten lægger Miljøsty-
relsen mere vægt på, at der ikke gås på kompromis med det faglige indhold og 
kvalitet end at øge læsevenligheden. 

Eventuelle teknisk tunge afsnit, der er relevante og understøtter miljøkonsekvens-
rapporten, kan vedlægges som bilag i form af baggrundsrapporter. Beskrivelser, 
vurderinger og konklusioner fra sådanne bilag kan indgå i en kondenseret form i 
selve miljøkonsekvensrapporten.  

                                                             
1 Bekendtgørelse af lov nr. 1225 af 25. november 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM) 
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4. Krav om miljøvurdering  

Der er ansøgt om opstilling af 5 vindmøller med en totalhøjde på op til 180 meter, 
2 målemaster med en totalhøjde på op til 130 meter, samt serviceveje og teknik-
bygninger. 

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. pkt. 3j (Anlæg til udnyttelse 
af vindkraft til energiproduktion (vindmøller), bortset fra enkeltstående vindmøller i 
landzone med en totalhøjde på op til 25 m) hvilket betyder, at projektet som ud-
gangspunkt skal screenes jf. lovens § 16. Dog har bygherre jf. § 18, stk. 2 i miljø-
vurderingsloven anmodet om, at projektet skal miljøvurderes. Det betyder, at myn-
digheden igangsætter en miljøvurdering og ikke først screener projektet for at se, 
om projektet er eller ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 

Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingsprocessen, jf. § 3, stk. 1, nr. 5 i mil-
jøvurderingsbekendtgørelsen2, idet vindmøllerne har en totalhøjde på over 150 
meter. 

Miljøstyrelsen skal skriftligt meddele tilladelse til at påbegynde projektet efter mil-
jøvurderingen af projektets indvirkning på miljøet, jf. § 15, stk. 1, nr. 1 i miljøvurde-
ringsloven. 

Kravet om miljøvurdering indebærer, at projektet først kan realiseres, når Miljøsty-
relsen har gennemgået projektets miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurde-
ringslovens § 24, stk. 1, og offentligheden og berørte myndigheder har haft mulig-
hed for at fremkomme med kommentarer hertil jf. miljøvurderingslovens § 24, stk. 
2. Desuden skal Miljøstyrelsen have udstedt en tilladelse til projektet jf. miljøvurde-
ringslovens § 25, stk. 1. 
 

5. Det anmeldte projekt 

Sdr. Bork Vindkraft K/S ønsker at opstille 5 stk. 4,2 MW vindmøller med en total-
højde på op til 180 meter. Herudover skal der opstilles 2 stk. målemaster med en 
totalhøjde på op til 130 meter samt serviceveje og teknikbygninger. 

Området, hvor de 5 vindmøller ønskes opstillet, ligger inden for et eksisterende 
vindmølleområde, hvor der i dag står 19 stk. 0,6 MW vindmøller med en totalhøjde 
på 69 meter. De 19 eksisterende vindmøller udskiftes med de 5 nye vindmøller. 

Der er tale om 5 testmøller, som opstilles i samarbejde med Vestas. 

                                                             
2 Bekendtgørelse nr. 121 af 4.februar 2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening 
m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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Vindmøllerne ønskes opført i en ret linje under hensyn til landskabelige forhold og 
natur. 

Vindmøllerne afmærkes med lys af hensyn til lufttrafikken. 

Projektområdet ligger i landzone og anvendes til landbrugsformål. Området skal 
forblive i landzone.  

 

 
 
Placering af 5 nye vindmøller (blå punkter) og 19 eksisterende vindmøller, som nedtages (grønne 
punkter). Kommunegrænsen (sort punkteret linje). 

 
 

 
 
Placering af 5 nye vindmøller (blå punkter), 2 målemaster (røde kryds) samt veje (orange streger). 
Kommunegrænsen (sort punkteret linje). 
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6. Forholdet til planlægning, anden lovgivning og berørte myndigheder.  

Kommuneplantillæg og lokalplan 
Ringkøbing-Skjern Kommune skal sikre plangrundlaget for projektet ved udarbej-
delse af kommuneplantillæg og lokalplan jf. §§ 11a, stk. 1, nr. 5 og 15 i planloven3.  

I forbindelse med kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdes der en miljørapport, 
som belyser de miljømæssige konsekvenser af nævnte planer.  

Kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport vil blive sendt i of-
fentlig høring samtidigt med miljøkonsekvensrapporten.  

Anden lovgivning 
For projektområdet er særligt følgende arealmæssige bindinger og udpegninger 
relevante: 

x Landskabsudpegninger (bevaringsværdigt) 

x Beskyttet vandløb 

x Geologiske og hydrologiske interesser  

x Bygge- og beskyttelseslinjer 

 
I de tilfælde, hvor der er konflikter med de arealmæssige bindinger og beskyttel-
sesmæssige interesser, skal der inden anlægsarbejdet igangsættes, ansøges om 
dispensation/tilladelser fra de relevante love og bekendtgørelser hos de pågæl-
dende myndigheder. Af relevant lovgivning i forhold til dette projekt kan nævnes: 

x Naturbeskyttelsesloven4 

x Planloven 

x Vandløbsloven5 

 
For projektet vil det primært være Ringkøbing-Skjern kommune, der er berørt 
myndighed, fordi kommunen skal give en række tilladelser og dispensationer til 
projektet.  

Øvrige relevante myndigheder er Varde Kommune, idet vindmøllerne placeres tæt 
ved kommunegrænsen, Vejdirektoratet, hvis veje bliver benyttet til transport af 
vindmøllerne samt nærliggende lufthavne, som kan have indflyvningsruter over 

                                                             
3 Bekendtgørelse af lov nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning 
4 Bekendtgørelse af lov nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse 
5 Bekendtgørelse af lov nr. 127 af 26. januar 2017 om vandløb 
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projektområdet. Herudover er der statslige myndigheder, såsom Ribe Stift, Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Forsvaret.  

 

7. Idéfase og høringen af berørte myndigheder 

Der har været gennemført en idéfase (1. offentlighedsfase) med indkaldelse af 
ideer og forslag til miljøkonsekvensrapporten i perioden 26. november til 31. de-
cember 2018. 

Idéfasen er foretaget sammen med Ringkøbing-Skjern Kommunens idéfase i for-
bindelse med kommuneplantillæg og lokalplan. 
 
I forbindelse med idéfasen har bygherre, Sdr. Bork Vind K/S, afholdt et informati-
onsmøde den 11. december 2018 med deltagelse af Miljøstyrelsen. 

Miljøkonsekvensrapporten skal ud over de lovbestemte emner også behandle for-
hold fremkomme i idéfasen og ved høringen af berørte myndigheder. 

I forbindelse med idéfasen er der indkommet i alt 6 høringssvar.  

Høringssvarene er gengivet i nedenstående tabel 1, hvor det også fremgår, hvilke 
af de indkomne forhold, Miljøstyrelsen vurderer, skal beskrives og vurderes i miljø-
konsekvensrapporten. 

Tabel 1 

Vejdirektoratet påpeget, at der ikke er 
redegjort for, hvilken vej særtranspor-
terne med mølledele skal anvende, 
hvilket bør kortlægges og vurderes. 

I miljøkonsekvensrapporten skal de 
trafikale forhold belyses og vurderes. 

Ribe Stift gør i forbindelse med forslag 
til lokalplan og kommuneplantillæg op-
mærksom på, at påvirkningen af Søn-
der Bork kirkelandskab for nuværende 
ikke er visualiseret. Ribe Stift vil derfor 
afvente det visuelle materiale  

Miljøkonsekvensrapporten vil inde-
holde visualiseringer. 

En borger udtrykker utilfredshed med 
opstilling af vindmøllerne tæt på kom-
munegrænsen, hvilket begrænser 
lodsejere i nabokommunen. 

Med hensyn til begrænsninger for 
lodsejere i nabokommunen, sker der 
ingen direkte rådighedsindskrænknin-
ger, som følge af vindmølleprojektet. 
Miljøkonsekvensrapporten skal dog 
omfatte en undersøgelse og vurdering 
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Vedkommende ønsker endvidere op-
lyst, hvem der får økonomisk fordel af 
møllerne og henviser til at udbytte fra 
markafgrøderne det pågældende sted 
bør tilfalde dem som generes.  

Hvis der er tale om testmølle, mener 
vedkommende, at opsætning af én 
mølle må være tilstrækkelig.  

Vedkommende forstår ikke, hvordan 
det kan være lovligt at opstille vind-
møller et sted, hvor der ikke må ske 
skovrejsning og som er placeret op ad 
et fuglebeskyttelsesområde.  

af vindmøllernes påvirkning af nabo-
beboelser. Der henvises til emner, så-
som: støj, visuel påvirkning samt lys- 
og skyggepåvirkning. 

I miljøkonsekvensvurdering skal der 
kun foretages en undersøgelse af de 
miljømæssige påvirkninger. Hvem der 
får økonomisk fordel af projektet, ind-
går ikke.  

Bygherre har søgt om opstilling af 5 
vindmøller, hvilket derfor vil blive un-
dersøgt og vurderet i miljøkonse-
kvensrapporten. 

En borger ønsker, at de store møller 
skal ud på havet og ikke klemmes ned 
i et beboet landskab. Vedkommende 
er bekymret for generne for menne-
sker, synligheden i landskabet og på-
virkningen af kultur- og naturværdier.    

Miljøkonsekvensrapporten skal inde-
holde en undersøgelse og vurdering af 
vindmøllernes påvirkning set i forhold 
til friluftsliv og rekreative værdier, men-
neskers sundhed, herunder støj, lys- 
og skyggegener, trafik m.m., kulturarv, 
arkæologi samt landskab. 

En borger ønsker, at de nuværende 
vindmøller skal blive stående og når 
de skrottes, skal der ikke opsættes 
nye vindmøller.  

Bygherre har søgt om opstilling af 5 
vindmøller, som skal erstatte de 19 ek-
sisterende vindmøller, hvilket derfor vil 
blive undersøgt og vurderet i miljøkon-
sekvensrapporten. 

En borger er bekymret for lavfrekvens 
støj. 

Miljøkonsekvensrapporten skal inde-
holde en undersøgelse og vurdering af 
vindmøllernes støj, herunder lavfre-
kvens støj. 

 

 

8. Indhold og kvalitet i miljøkonsekvensrapporten 
 
Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at beskrive, analysere og vurdere pro-
jektets miljøpåvirkninger. Selve kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapporten 
er givet i henholdsvis § 20, stk. 1-6 og bilag 7 i miljøvurderingsloven. Bygherre 
skal derfor i processen med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten sikre sig, 
at disse krav er opfyldt. 
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I nedenstående emnetabel afgrænses, hvor omfattende og detaljerede oplysnin-
ger bygherre skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten, jf. miljøvurderingslovens 
§ 23, stk. 1. Miljøkonsekvensrapporten behøver ikke følge samme struktur som 
emnetabellen, men det er afgørende, at rapporten behandler de angivne miljøpa-
rametre i tilstrækkeligt omfang og opfylder de krav til kvaliteten af miljøkonse-
kvensrapporten, som fremgår af lovens § 20, stk. 1.  

Udtalelsen om afgrænsning kan revideres, hvis eventuelle ændringer i projektet 
bevirker, at nye oplysninger bør indgå i miljøkonsekvensrapporten, eller hvis Miljø-
styrelsen eller andre myndigheder får nye væsentlige oplysninger, som kan på-
virke miljøvurderingen. 

Særligt om væsentlige miljøpåvirkninger 
Miljøkonsekvensrapporten skal både behandle væsentlige negative og væsentlige 
positive virkninger. Karakteren af en påvirkning vil ofte være subjektiv, hvorfor det 
er vigtigt, at påvirkninger og konsekvenser ikke undlades, selvom de fra bygherres 
synspunkt er positive.  

Særligt om metode og dokumentationsgrundlaget 
Tabellen er emneopdelt, hvor de enkelte miljøparametre, som skal undersøges, er 
beskrevet. Hvert emne indeholder desuden en kort beskrivelse af dokumentations-
grundlag, dvs. det grundlag som miljøkonsekvensrapporten forventes at være ba-
seret på. 

De nævnte data- og informationskilder samt tekniske anvisninger og lignende er 
Miljøstyrelsens vurdering af, hvor relevant materiale til brug i miljøkonsekvensrap-
porten kan findes, men er ikke udtømmende. Miljøstyrelsen forudsætter således, 
at bygherre (eller rådgiverne til projektet) selv identificerer supplerende relevante 
kilder af høj kvalitet. 

Såfremt der er angivet nødvendigheden af feltundersøgelser, er det udtryk for, at 
Miljøstyrelsen vurderer, at der skal foretages konkrete undersøgelser i området for 
at give det bedst mulige grundlag for vurdering af det givne miljøforhold. Angivel-
sen betyder dog ikke, at feltundersøgelser ikke kan være nødvendige i vurderin-
gen af de øvrige miljøforhold, selvom det ikke måtte være beskrevet under doku-
mentationsgrundlag. 

Det er bygherres ansvar at sikre, at oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten er 
af tilstrækkelig høj faglig kvalitet og at oplysningerne er fyldestgørende. 

Det skal også klart beskrives i miljøkonsekvensrapporten, hvis der mangler oplys-
ninger for givne miljøforhold eller på anden måde er usikkerhed om konklusio-
nerne. 

Anlægs-, drifts og demonteringsfase 
Tabellen vedrører både anlægs-, drifts- og demonteringsfasen for projektet.  
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Det beskrevne forhold vedrørende arbejder i anlægsfasen dækker både montering 
og demontering af vindmøllerne, samt demontering af de eksisterende 19 vind-
møller som nedtages, medmindre andet er angivet. 
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Emnetabel 
 

Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

Befolkningen 
Enhver, hvis tilværelse kan tænkes påvirket væsentligt af projektets miljømæssige indvirkninger, uanset afstanden fra projektet. Befolkningen kan således 
omfatte mennesker, som bor langt fra projektet, hvis det vil indebære væsentlige ændringer af kendte landskaber og rekreative arealer.  

Påvirkning af friluftsliv og 
rekreative værdier 

Vindmøllernes synlighed i land-
skabet og støjende effekt vil 
kunne påvirke befolkningens na-
turoplevelser.  

I anlægsfasen vurderes påvirknin-
gen af friluftslivet at være ubety-
delig. Arbejderne foregår i en kort-
varig periode og vurderes ikke at 
begrænse den offentlige adgang 
til natur m.m. 

 

Det er for nuværende ikke kortlagt, 
hvorvidt der findes velbesøgte rekrea-
tive område i nærheden af vindmøl-
lerne og såfremt, hvorledes områderne 
vil blive påvirket.  

På det foreliggende grundlag kan en 
væsentlig påvirkning af friluftslivet i 
visse områder derfor ikke udelukkes. 

 

 

 

Skal indgå Miljøkonsekvensrapporten skal 
kortlægge ruter og områder i det 
åbne land, hvor den offentlige ad-
gang og friluftslivet kan blive på-
virket permanent. 

Vurderingen skal især rettes mod 
de områder i det åbne land, hvor 
der er offentlig adgang (vandreru-
ter, cykelruter, udkigspunkter, fri 
teltning og øvrige steder med mu-
lighed for overnatning i det fri) og 
som er forholdsvis velbesøgt af 
mange.  

Ud fra tilgængelig viden skal der 
gives en kvalificeret vurdering af, i 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

  

 

 

hvilket omfang vindmøllernes syn-
lighed i landskabet og støjende 
effekt forventes at påvirke befolk-
ningens brug af de rekreative om-
råder. 

De nævnte påvirkninger behand-
les selvstændigt i andre afsnit. 
Vurdering af påvirkningen af fri-
luftslivet forventes at tage ud-
gangspunkt i disse andre afsnit. 

Menneskers sundhed 
Miljømæssige faktorer som kan indvirke på menneskers sundhed. Det kan eksempelvis være støj, vibrationer, magnetfelter, røg, støv, lugt eller andre emissio-
ner, som kan påvirke sundheden, herunder sikkerheden/trygheden (tryghedsfornemmelsen). 

Støj  

 

Vindmøllerne afgiver støj, hvilket 
kan påvirker menneskers sund-
hed. 

For nuværende er der ikke oplysninger 
om vindmøllernes støjende effekt samt 
afstand til nærtliggende boliger. 

Skal indgå Miljøkonsekvensrapporten skal 
omfatte en undersøgelse og vur-
dering af støj fra hele vindmølle-
projektet. 

Der skal udarbejdes støjberegnin-
ger på baggrund af støjkilden og 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

I anlægsfasen kan der forekomme 
støj fra entreprenørmaskiner og 
transporter af materialer.  

 

 

 

Endvidere er der ikke konkrete oplys-
ninger om arbejdskørsel, herunder om-
fang og valg af ruter i anlægsfasen og 
hermed omfanget af støj.   

 

 

støjens udbredelse, både for nor-
mal og lavfrekvent støj. Støjbe-
regningerne skal vurdere og illu-
strere den forventede støjpåvirk-
ning og konsekvenserne heraf for 
nærtliggende boliger. I vurderin-
gen skal indgå kumulative effekter 
fra eksisterende støjende aktivite-
ter. Mulige afværgeforanstaltnin-
ger skal beskrives, hvad angår 
beskaffenhed og effekt.  

Støj skal også ses i relation til fri-
luftsliv/rekreative værdier (under 
Befolkning) 

Vibrationer Der forventes ingen vibrationer fra 
projektet.  

 Ingen  

Påvirkning af luftkvaliteten I anlægsfasen vil påvirkning af 
luftkvaliteten primært stamme fra 
støv fra arbejdsarealet og ar-

Påvirkningen vurderes ikke at være 
væsentlig, idet der er tale om en be-

Ubetydelig 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

bejdsveje samt forurenende par-
tikler fra entreprenørmaskiner og 
transporter af materialer. 

grænset periode og aktiviteterne fore-
går i det åbne land, hvor sprednings-
forholdene er gode.  

 

 

Lugt Projektet medfører ingen lugtge-
ner. 

 Ingen  

Lys (Lys i denne forbindelse karakteri-
seres som generende, reflekte-
rende uønsket lys). 

Vindmøllerne skal afmærkes med 
lys af hensyn til flytrafikken og vil 
kunne påvirke omgivelserne / 
nærliggende beboelsesejen-
domme og hermed menneskers 
sundhed. 

 

 

Lys på vindmøllerne er for nuværende 
ikke nærmere beskrevet, herunder ly-
sets effekt og afstand til beboelses-
ejendomme.  

På det foreliggende grundlag, kan det 
derfor ikke udelukkes, at lyset på vind-
møller kan have en væsentlig påvirk-
ning i visse områder.  

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøkonsekvensrapporten skal 
omfatte en undersøgelse og vur-
dering af lyspåvirkningen set i for-
hold til det omkringliggende land-
skab og nærtliggende boliger.  

I vurderingen skal indgå den ku-
mulative effekt fra lys fra eksiste-
rende aktiviteter. Mulige afværge-
foranstaltninger skal beskrives, 
hvad angår beskaffenhed og ef-
fekt.  

Vurderingen forventes også at 
indgå i vurderingen af de landska-
belige forhold og friluftslivet med 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

 hensyn til bl.a. rekreative arealer, 
hvor der eksempelvis er overnat-
ningsmuligheder. 

Trafik  

 

I anlægsfasen forventes der en 
øget trafik samt tung trafik på veje 
i og omkring anlægsområdet.  

I driftsfasen kan der forekomme 
trafik i forbindelse med tilsyn og 
reparationer af vindmøllerne. 

Øget og/eller tung trafik vil kunne 
påvirke trafiksikkerheden på ve-
jene. 

 

Der er for nuværende ikke konkrete 
oplysninger om arbejdskørsel, herun-
der antal kørsler, valg af rute og stør-
relsen på transporter. På det forelig-
gende grundlag, kan det derfor ikke 
udelukkes, at den øgede og/eller tunge 
trafik i anlægsfasen kan have en væ-
sentlig påvirkning i visse områder. 

Kørsel i forbindelse med tilsyn, repara-
tioner m.m. i driftsfasen vurderes at 
have et omfang og en hyppighed, som 
er beskedent og derfor ikke vil påvirke 
trafiksikkerheden og hermed menne-
skers sundhed nævneværdigt. Trafik i 
driftsfasen behøver derfor ikke medta-
ges i rapporten.   

Skal indgå 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøkonsekvensrapporten skal 
omfatte en undersøgelse og vur-
dering af den forventede trafik i 
anlægsfasen og dens påvirkning 
af de lokale trafikale forhold. Der 
skal ses på vejenes nuværende 
trafikbelastning, kapacitet og øget 
risiko for ulykker.  

Mulige afværgeforanstaltninger 
skal beskrives, hvad angår be-
skaffenhed og effekt.  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

Skyggepåvirkninger Skygger som kastes fra vindmøl-
lernes roterende vinger kan virke 
generende for nærtliggende bebo-
elsesejendomme. 

Endvidere kan skyggekast virke 
forstyrrende for bilister.  

Der er for nuværende ikke oplysninger 
om vindmøllernes skyggekast og af-
standen til nærtliggende beboelses-
ejendomme. På det foreliggende 
grundlag, kan det derfor ikke udeluk-
kes, at skyggekast fra vindmøllerne 
kan have en væsentlig påvirkning i 
visse områder. 

Skal indgå Der skal udarbejdes skyggekast-
kort som viser omfanget af skyg-
gekast og det beregnede antal ti-
mer med skyggekast pr. år ved 
nærtliggende boliger og veje. 

Mulige afværgeforanstaltninger 
skal beskrives, hvad angår be-
skaffenhed og effekt. 

Ulykker Vindmøllerne kan medføre en 
ændret fremkommelighed for fly-
trafikken og medføre risiko for 
uheld.  

For nuværende er det uklart hvorvidt 
flytrafikken kan blive påvirket og i hvil-
ket omfang. Det kan på det forelig-
gende grundlag derfor ikke afvises, at 
flytrafikken kan blive væsentlig påvir-
ket. 

 

Skal indgå Miljøkonsekvensrapporten skal in-
deholde en undersøgelse og vur-
dering af den nuværende flytrafik i 
området.  

Ud fra tilgængelig viden skal der 
gives en kvalificeret vurdering af, 
om der er en forøget risiko for 
uheld, herunder hvilke tiltag der 
kan anvendes for at afværge ri-
siko for uheld med flytrafikken.  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

Havari og nedkast af is.  Vindmøllerne kan havarere og ek-
sempelvis miste en vinge. Endvi-
dere kan der opstå is på vingerne, 
som kastes rundt i omgivelserne.  

 

Der er for nuværende ingen oplysnin-
ger om vindmøllernes driftssikkerhed 
m.m. Det kan på det foreliggende 
grundlag derfor ikke afvises, at sikker-
heden i området kan blive væsentlig 
påvirket. 

Skal indgå Miljøkonsekvensvurdering skal in-
deholde en undersøgelse og vur-
dering af risikoen for havari, her-
under et bud på uheldsfrekvens 
baseret på erfaring fra de sidste 
10 år med sammenlignelige vind-
møller. Endvidere en vurdering af 
den sandsynlig afstand, inden for 
hvilken man vil kunne blive ramt 
af en vingedel eller is fra vindmøl-
len. 

Mulige afværgeforanstaltninger 
skal beskrives, hvad angår be-
skaffenhed og effekt. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

Biodiversitet / biologisk mangfoldighed 
Omhandler primært de truede, sårbare, sjældne eller fredede arter og de internationale udpegede beskyttelsesområder.  

Biodiversitetsvurdering er en samlet stillingtagen til, om projektet helt eller delvist vil forringe økosystemer, vil føre til tab eller degenerering af leve-, yngle- 
og/eller rasteområder, vil føre til tab af diversitet mellem arterne og tab af genetisk diversitet. (Som eksempel kan nævnes, at en forurening af et vandløb kan 
forringe vandløbets evne til at levere rent vand, som en forudsætning for, at fisk og vandplanter kan trives. Forureningen kan derfor medføre en forringelse for 
områdets erhvervsfiskere).  

Biodiversitetsbetragtningerne kan sammenlignes med kumulative overvejelser, men med inddragelsen af et relevant bredere spektrum af mulige indvirknings- 
og påvirkningsfaktorer herunder bl.a. samspillet med samfund og kultur.  

Påvirkning af § 3-områ-
der, Bilag IV-arter/Rødli-
stede arter og Natura 
2000 

Etablering af vindmøllerne omfat-
ter forhold såsom: 

x inddragelse/opgravning af areal 
til vindmøllernes fundament 
 

x etablering af nye grusveje 
 

x eventuel grundvandssænkning 
i anlægsfasen 
 

Der er kortlagt beskyttet eng og mose i 
umiddelbar nærhed af projektområdet. 
For nuværende foreligger der ingen 
vurdering af den potentielle påvirkning. 
På det foreliggende grundlagt kan det 
derfor ikke afvises, at vindmøllerne kan 
have en væsentlig påvirkning på den 
beskyttede mose og eng (§3 områder), 
herunder i forbindelse med grund-
vandssænkningen i anlægsfasen.  

Skal indgå Beskyttet flora, fauna og naturty-
per, som kan blive påvirket direkte 
eller indirekte skal lokaliseres. 

Påvirkningens væsentlighed skal 
undersøges og vurderes. 

Datagrundlag: oplysninger om na-
turværdi for de enkelte områder 
indhentes fra kommunen og na-
turdata på Miljøportalen. Hvis det 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

x støj fra entreprenørmaskiner i 
anlægsfasen 
 

Ovenstående forhold kan alle 
komme i berøring med og hermed 
direkte eller indirekte påvirke 
beskyttet flora, fauna og 
naturtyper.  
 

Der findes beskyttet vandløb i umiddel-
bar nærhed af projektområdet. I forbin-
delse med opstilling af vindmøllerne vil 
der blive anlagt nye grusveje. Projekt-
området og vejene kommer ikke i di-
rekte kontakt med det beskyttede 
vandløb, som derfor ikke vurderes at 
kunne blive væsentlig påvirket.  

Vindmøllerne etableres cirka 800 me-
ter fra Natura2000 område nr. 69, 
Ringkøbing Fjord og Nymindestrøm-
men og vurderes, grundet afstanden, 
ikke at kunne blive væsentlig påvirket 
af vindmøllerne.  

viser sig nødvendigt, skal oplys-
ningerne suppleres med feltun-
dersøgelser. 

Kortlægning af § 3 beskyttet natur 
er kun vejledende og der skal der-
for også tages højde for § 3 be-
skyttet natur, som endnu ikke er 
kortlagt. 

Mulige afværgeforanstaltninger 
skal beskrives, hvad angår be-
skaffenhed og effekt.  

Påvirkning af fugle 

 

 

Fugle kan kollidere med vindmøl-
lerne. Et forhold som kan påvirke 
bestanden af fugle.  

Vindmøller etableres cirka 800 meter 
fra Natura2000 område nr. 69, Ringkø-
bing Fjord og Nymindestrømmen, som 
bl.a. skal sikre levesteder for en del 
trækfugle. For nuværende er der ikke 

Skal indgå Fuglearter, som kan blive påvirket 
direkte eller indirekte, skal lokali-
seres. 

Undersøgelsen skal inddrage for-
skellige arter og områder, hvor 
der er særlig risiko for kollision 



   

19 

Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

oplysninger om og vurdering af trækru-
ter i området. På det foreliggende 
grundlag kan en væsentlig påvirkning 
af fugle i visse områder derfor ikke 
udelukkes. 

med vindmøller for internationale, 
regionale og lokale fugletræk. Der 
skal særlig fokus på de internatio-
nale fuglebeskyttelsesområder 
udpeget omkring Ringkøbing 
Fjord og Nymindestrømmen.  

Data om fuglene kan bl.a. indhen-
tes i videnskabelige rapporter fra 
DCE vedr. størrelse og udvikling 
af fuglebestande i Danmark, samt 
rapport om den landsdækkende 
rapportering af fugle i forbindelse 
med det nationale program for 
overvågning af vandmiljøet og na-
turen (NOVANA). 

Mulige afværgeforanstaltninger 
skal beskrives, hvad angår be-
skaffenhed og effekt.  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

Vurderingen af projektets påvirk-
ning af fugle skal også ses i rela-
tion til afsnittet om befolkningen - 
friluftsliv og rekreativ værdier.  

Påvirkning af vandløb I forbindelse med en eventuel 
grundvandssænkning ved støb-
ning af vindmøllernes fundament, 
planlægges det oppumpede vand 
ledt direkte til vandløb i området. 
Dette kan påvirke vandløbets til-
stand. 

Der er for nuværende ingen oplysnin-
ger om indholdet i det vand, som even-
tuelt skal udledes til vandløb i området. 
Det kan på det foreliggende grundlag 
derfor ikke afvises, at en udledning kan 
påvirke vandløb i området væsentlig. 

Skal indgå Miljøkonsekvensrapporten skal in-
deholde en undersøgelse og vur-
dering af udledning til vandløb, 
herunder den hydrauliske belast-
ning og eventuel risiko for over-
svømmelser samt risikoen for for-
urening med miljøfremmende 
stoffer og okker.  

Mulige afværgeforanstaltninger 
skal beskrives, hvad angår be-
skaffenhed og effekt. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

Jordarealer  
Stillingtagen til arealanvendelsen, dvs. om projektet eksempelvis kræver, at der inddrages ubebyggede/ubefæstede arealer, som anvendes til f.eks. landbrugs-
land, fældning af skove og opland til Natura2000. Det kan også være inddragelse af arealer til infrastruktur enten som projektets hovedformål eller som en 
konsekvens af projektet.  

Inddragelse af jordarealer 

 

Der inddrages ingen jordarealer. 
Vindmøller opstilles på et areal, 
som i forvejen benyttes til vind-
møller og som i kommuneplanen 
er udlagt til vindmølleområde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

Jordbund 
Jordbundens permeabilitet og porøsitet kan påvirkes ved inddragelse af jordarealer til bymæssige funktioner. Her kan der blive tale om befæstelse, traktose 
m.v. som på sigt kan betyde øget erosion og dårlig sammensætning af jordbunden.  

Der kan også være tale om risiko for jordforurening samt eventuelt viden om jordforurening, som kan blive påvirket ved at den forurenede jord flyttes, opren-
ses, påvirkes eller ændres som følge af projektets tilstedeværelse og dermed medfører en indvirkning på miljøet. Ud over dette bør der også indgå en beskri-
velse af jordbundens og undergrundens sammensætning, for så vidt angår jordbundsforholdenes evne til at kunne forhindre eller forsinke en eventuel forure-
ning, som kunne tænkes at opstå som følge af projektets drift eller tilstedeværelsen af forurenende stoffer i produktionen.  

Påvirkning af jordbund 

 

I anlægsfasen kan der forekomme 
kørsel på arealer med tunge køre-
tøjer, hvilket kan påvirke jord-
bundsforholdene. 

. 

 

Der er for nuværende ikke konkrete 
oplysninger om arbejdskørsel, herun-
der valg af rute og størrelsen på trans-
porter. På det foreliggende grundlag, 
kan det derfor ikke udelukkes, at den 
tunge trafik i anlægsfasen kan have en 
væsentlig påvirkning af jordbundsfor-
holdene i visse områder. 

Der forventes ingen påvirkning af jord-
bundsforholdene i driftsfasen. 

Skal indgå Der skal redegøres for eksiste-
rende jordbundsforhold inden for 
og i umiddelbar nærhed af pro-
jektområderne.  

Der skal, ud fra tilgængelig viden, 
foretages en vurdering af sand-
synligheden for påvirkning af jord-
bundsforholdene og en beskri-
velse og vurdering af konsekven-
serne heraf. Mulige afværgeforan-
staltninger skal beskrives, hvad 
angår beskaffenhed og effekt.  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

Jordforurening Der er ikke registeret jordforure-
ning i området, som vil kunne 
blive påvirket i anlægsfasen. 

Vindmøllerne medfører ingen ri-
siko for jordforurening. 

 

 

 

Ingen  

Vand (hydromorfologiske forandringer, kvantitet og kvalitet) 
Vand omfatter både grundvand og overfladevand. I begge tilfælde er det vigtigt at beskrive mål for vandmiljø og -kvalitet samt vurdere, om projektet vil kunne 
indvirke på disse og i givet fald, om projektet vil udgøre en hindring for at nå de opstillede kvalitetsmål.  

Påvirkning af grund-
vand/overfaldevand 

 

I anlægsfasen kan der blive be-
hov for grundvandssænkning i for-
bindelse med støbning af funda-
ment til vindmøllerne, hvilket kan 
påvirke grundvandet i og nær pro-
jektområdet. 

Projektet vurderes ikke at påvirke 
grundvandet i driftsfasen. 

Der er for nuværende ikke konkret op-
lysninger om grundvandssænkning, 
herunder behov og omfang. På det fo-
religgende grundlag, kan det derfor 
ikke afvises, at en grundvandssænk-
ning kan have en væsentlig påvirkning 
på grundvandet.  

 

Skal indgå Der skal redegøres for drikke-
vandsinteresserne (OSD) og ind-
vindingsoplande, herunder boring-
snære beskyttelsesområder 
(BNBO) inden for og i nærheden 
af projektområderne. Der skal 
også redegøres for eventuelle øv-
rige indvindinger inden for projekt-
området, som kan blive påvirket.  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

 
 
 
 
 

En eventuel grundvandsænknings 
påvirkning af grundvandsforekom-
sternes tilstand skal undersøges 
og vurderes i forhold til lov om 
vandplanlægning. 

Mulige afværgeforanstaltninger 
skal beskrives, hvad angår be-
skaffenhed og effekt. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

Affald, herunder spildevand 
Bortskaffelse af affald omfatter også spildevand, samt affald til nyttiggørelse. Ved beskrivelse af spildevand vil en henvisning til, at dette håndteres af det kom-
munale rensningsanlæg kun være tilstrækkeligt, hvis det godtgøres, at det kommunale rensningsanlæg såvel med hensyn til kapacitet som teknologisk er i 
stand til at modtage spildevand og håndtere det på en miljømæssig acceptabel måde, hvilket vil sige uden øget eller ændret forurening til følge. 

Tilsvarende gælder for affaldshåndtering, hvor der skal være sikkerhed for en miljømæssig forsvarlig løsning. Hvis dette ikke umiddelbart er muligt, skal ind-
virkningen på miljøet beskrives nærmere. Det gælder både den forventede nyttiggørelse eller ved den forventede affaldsbehandling. En henvisning til, at affal-
det vil blive håndteret i henhold til affaldslovgivningen vil ikke være tilstrækkelig præcist til at opfylde kravet til at beskrive projektets indvirkning på miljøet, 
hvorimod en tilkendegivelse af, at affaldet vil blive afhændet til den kommunale affaldsordning og at kommunen har kapacitet til at håndtere såvel affaldsty-
perne som affaldsmængderne inden for godkendte eller lovligt eksisterende affaldsordninger, vil være acceptabelt.    

Spildevand 

 

Den eventuelle udledning af vand 
til vandløb i området i forbindelse 
med en grundvandssænkning – 
se emnet ”Biodiversitet” under af-
snittet ”Påvirkning af vandløb”. 

Projektet genererer ikke spilde-
vand i driftsfasen. 

 Behandles un-
der emnet 
”Biodiversitet” 
under afsnittet 
”Påvirkning af 
vandløb”. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

Øvrigt affald 

 

I anlægsfasen kan der frem-
komme affald fra byggeplads i 
form af overflødige byggemateria-
ler og almindeligt dagrenovation. 

Affald i forbindelse med projektet vur-
deres at udgøre en ubetydelig 
mængde. 

Ubetydelig   

 

Demontering  

 

 

Demontering af de nuværende 19 
vindmøllerne og de 5 fremtidige 
vindmøller vil medfører affald i 
form af stål, bly, aluminium, plast, 
beton m.m. 

Der er på nuværende tidspunkt ikke 
konkrete oplysninger om, hvorledes af-
fald i forbindelse med demontering af 
vindmøllerne håndteres, herunder op-
lysninger om kapacitetsforhold og gen-
brug. På det foreliggende grundlag, 
kan det derfor ikke afvises, at affald fra 
demontering kan have en væsentlig 
påvirkning.  

Skal indgå Der skal, ud fra tilgængelig viden, 
foretages en overordnet vurdering 
af mulige former for affaldshånd-
tering og kommunernes kapacitet.  

Mulige afværgeforanstaltninger 
skal beskrives, hvad angår be-
skaffenhed og effekt. 

Luft 
Omhandler luftens kvalitet i området samt en vurdering af hvilke miljømæssige konsekvenser projektet vil kunne medføre. Et eksempel kunne være øget trafik-
mængde og deraf øget luftforurening. Det vil ikke være tilstrækkeligt at konstatere, at projektet vil overholde vejledende grænseværdier.  

Luftforurening Se afsnittet ”Påvirkning af luftkva-
liteten” under emnet ”Menneskers 
sundhed”. 

 Ubetydelig  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

Klima 
Omhandler både indvirkninger, som er relevante for vurdering af indvirkningerne på klimaændringer og indvirkninger, som klimaændringerne vil have/forventes 
at få på projektet og projektets evne til at omstille sig til klimaændringerne. 

Det er de helt lokale mikroklimatiske forhold og projektets CO2 bidrag i øvrigt, som navnlig beskrives under klimaændringer. Dertil kommer konsekvenserne af 
fremtidige klimaændringer, som for eksempel vandstandsstigninger. Ændringer af terræn og opførelse af store eller høje bygningsanlæg kan være årsag til 
lokale klimapåvirkninger, som kan påvirke anvendelsen af naboarealer ganske væsentligt.  

 

Udledning af CO2 Udledning af CO2 kan påvirke kli-
maet og den globale opvarmning. 

Produktion af byggematerialer til 
vindmøllerne vil medføre udled-
ning af CO2. 

Endvidere vil brug af diesel- og 
benzindrevne motorkøretøjer i an-
lægs- og driftsfasen medfører ud-
ledning af CO2. 

Der er for nuværende ikke konkrete 
oplysninger om, hvor stor en CO2 ud-
ledning der vil forekomme i forbindelse 
med projektet.  

 

 

 

Skal indgå 

 

 

 

 

 

Der skal ud fra tilgængelig viden 
laves en samlet overslagsmæssig 
redegørelse for projektets effekt 
på CO2 udledning, herunder pro-
duktion af byggematerialer, bort-
skaffelse/genanvendelse af 
samme, samt transport i forbin-
delse med begge.  (CO2 ækviva-
lenter) 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

Materielle goder 
Materielle goder afgrænses ikke alene til at omfatte ”fysiske goder” men kan principielt også omfatte andre former for goder. Det kan være bredere betragtnin-
ger som samfundsmæssig eller lokalsamfundsmæssig indvirkninger.  Der skal dog kun foretages en undersøgelse af de miljømæssige indvirkninger på de 
materielle goder – men ikke den værdimæssige indvirkning. Det vil sige, at der ikke kræves en vurdering af, om projektet vil påvirke værdien af fast ejendom 
og i givet fald hvor stor en eventuel op- eller nedgang anslås at værre.    

Forbrug af ressourcer 

 

 

 

Etablering af vindmøllerne vil 
medfører et forbrug af materialer i 
form af stål, bly, aluminium, plast 
og beton m.m. 

 Skal indgå Miljøkonsekvensrapporten skal in-
deholde en beskrivelse og vurde-
ring af det planlagte forbrug af 
materialer. Ud fra tilgængelig vi-
den skal der foretages en over-
ordnet vurdering, hvorvidt forbru-
get kan påvirke den pågældende 
ressource og konsekvenserne 
heraf samt mulige afværgeforan-
staltninger, eksempelvis i form af 
alternativ materialevalg.  

Hvis der klart på baggrund af hen-
visning til tidligere vurdering af 
ressourcen kan afvises, at forbru-
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

get kan medføre en væsentlig på-
virkning, forventes dette at være 
et fyldestgørende grundlag for en 
vurdering i miljøkonsekvensrap-
porten. 

Kulturarv (herunder arkitektoniske og arkæologiske aspekter) 
Omhandler vor kulturarv i form af kirker, mindesmærker og andre menneskeskabte værdier. I vurdering af et projekts konsekvenser bør også indgå lokale 
værdier, som set i regionalt eller nationalt perspektiv ikke har en beskyttelsesværdi. Det kan eksempelvis være forsamlingshuset eller den lokale skole. 

Påvirkning af kulturarv og 
arkæologi 

 

I anlægsfasen kan der ske en på-
virkning af underjordiske fortids-
minder i forbindelse med opgrav-
ning til fundament.  

I driftsfasen kan der ske en visuel 
påvirkning af kulturhistoriske ele-
menter og miljøer såsom: 

x overjordiske fortidsminder 
x kirker 
x slotte og herregårde 
x lokalhistoriske bygninger  

Der er for nuværende ikke oplysninger 
om kulturhistoriske elementer og mil-
jøer i nærheden af vindmøllerne, hvor-
for det er uklart, hvilke kulturhistoriske 
elementer og miljøer som kan blive be-
rørt og i hvilket omfang. På det forelig-
gende grundlagt kan en væsentlig på-
virkning af kulturhistoriske elementer 
og miljøer derfor ikke udelukkes. 

Skal indgå Ud fra tilgængelig viden, skal der 
foretages en vurdering af sand-
synligheden for påvirkning af kul-
turhistoriske elementer og miljøer, 
samt en beskrivelse og vurdering 
af konsekvenserne heraf. Mulige 
afværgeforanstaltninger skal be-
skrives, hvad angår beskaffenhed 
og effekt.  

Kørsel kan beskadige fortidsmin-
der, som ligger begravet i jorden. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

 Potentialet belyses og inddrages i 
miljøkonsekvensrapporten i for-
hold til museernes anbefalinger.  

Ved gravning skal risikoen for be-
skadigelser af begravede arkæo-
logiske emner belyses og inddra-
ges i miljøkonsekvensrapporten i 
forhold til museernes anbefalin-
ger.  

Der skal indgå en redegørelse for 
påvirkninger af de kommuneplan-
lagte kulturmiljøer og de hensyn, 
der er taget for at undgå påvirk-
ning af kirkefredninger (inkl. 
Exner-fredninger), og især med 
hensyn til Exner-fredningerne, 
hvis nødvendigt udføres en sup-
plerende koordinering med de evt. 
berørte kirkestifter og evt. Kultur-
ministeriet. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

Landskab 
Landskabet og de landskabelige værdier indgår på forskellig led i forbindelse med vurderingen af et projekts indvirkning på dette. Landskabet skal betragtes ud 
fra den umiddelbare oplevelsesværdi forstået som det æstetiske landskab, landskabets kulturværdi, dets rekreative værdi og dets geologiske værdi. Disse 
forskellig værdier skal alle tages i betragtning. 

Visuel påvirkning af land-
skabet 

Området, hvor vindmøllerne øn-
skes opstillet, er i kommunepla-
nen udpeget som bevaringsvær-
digt landskab og umiddelbart nord 
for området ligger Ringkøbing 
Fjord, der er udpeget som geolo-
gisk interesseområde.  

Vindmøllerne vil være synlige på 
lang afstand og vil visuelt kunne 
påvirke landskabet, herunder re-
kreative værdier.  

For nuværende er det uklart, hvilke 
arealer der konkret blive påvirket og i 
hvilken grad. På det foreliggende 
grundlag kan en væsentlig påvirkning 
af landskabet derfor ikke udelukkes.  

 

Skal indgå Miljøkonsekvensrapporten skal in-
deholde en kortlægning af land-
skabskarakteren og særlige visu-
elle oplevelsesmuligheder med 
udgangspunkt i landskabskarak-
termetoden, herunder inddragelse 
af kommunernes landskabsud-
pegninger. 

Visualiseringer 
De visualiseringer, der skal indgå 
som grundlag for vurdering af 
virkninger på landskabet vil pri-
mært blive foretaget for at belyse 
særlige landskabelige værdier fra 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

områder med offentlig adgang el-
ler hvor der færdes mange men-
nesker. 

Kumulative effekter 

Indbyrdes forhold mellem 
ovenstående miljøfakto-
rer, samt med andre pro-
jekter i området  

Der vil være en indbyrdes påvirk-
ning mellem ovenstående fakto-
rer, samt med andre projekter i 
området. 

Den indbyrdes påvirkning kan være af 
et vist omfang. 

Skal indgå 

 

Der redegøres for sammenhæn-
gen mellem identificerede mulige 
effekter og kumulative effekter fra 
andre planlagte projekter og pla-
ner. 

For alle parametre foretages en 
vurdering og beskrivelse af even-
tuelle kumulative effekter, som 
projektet måtte have, når effekter 
fra andre planer eller projekter 
medregnes. Derudover skal ind-
byrdes sammenhæng mellem ef-
fekter og faktorer beskrives og 
vurderes, så det klart fremgår, 
hvilke effekter projektet medfører, 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurdering af af-
grænsning 

Vurdering af 
påvirkning  
Ingen/ ubety-
delig,  
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurde-
ring af miljøfaktorer, der kan 
inddrages i miljøkonsekvens-
rapporten 

herunder afledte og indirekte ef-
fekter. 
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