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Forord
Dette hæfte indeholder en VVM-redegørelse og en miljørapport for et projekt med en 99,9 m vindmølle ved
Widex domicil i Vassingerød Nord, Allerød Kommune.
Ifølge planloven skal der udarbejdes en vurdering af
virkning på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse, ved
et vindmølleprojekt, der rejser flere end tre vindmøller,
eller hvor møllens totalhøjde er over 80 meter. Endvidere skal lokalplan og kommuneplantillæg vurderes i
en miljørapport ifølge lov om miljøvurdering af planer
og programmer. En miljørapport indeholder en miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
De to miljøvurderinger er næsten identiske, så de er
her for overskuelighedens skyld samlet i ét hæfte, der
opfylder kravene til begge vurderinger.
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1

Indledning

På baggrund af en ansøgning fra høreapparatvirksomheden Widex, vedrørende tilladelse til opstilling af
vindmølle ved deres nye domicil i Vassingerød nord,
besluttede Økonomiudvalget i Allerød Kommune i maj
2009 at opstarte planprocessen med VVM. Planprocessen indledtes med offentlig debatfase fra den 16. juni til
den 14. august 2009. Efterfølgende er indkomne indsigelser fra debatfasen blevet indarbejdet i VVM-redegørelsen i det omfang, det er vurderet at have relevans
for VVM-redegørelsens indhold.

1.1 Projektforslag
Forslaget omhandler en enkelt vindmølle med totalhøjde på op til 99,9 m. Den vil have en rotordiameter på
80 meter og en navhøjde på 59,9 m. Forholdet mellem
navhøjde og rotordiameter vil være 1:1,34. Vindmøllen
bliver placeret i byzone, i et udlagt erhvervsområde, på
nordsiden af Nymøllevej, hvor Widex opfører nyt domicil. Vindmøllen placeres nord for domicilbygningen,
og den er en del af et vedvarende energisystem, som
skal levere energi til domicilet og elnettet.
Kort 1.1

Områdets beliggenhed

1.2 Hovedproblemer

Oplevelsen fra nærmeste byer

Inden for en afstand på tre kilometer fra projektområdet ligger de fire byer Vassingerød landsby, Lynge og
Lillerød, samt den nordligste del af Farum. Den visuelle oplevelse fra specielt boligområderne vil blive undersøgt i VVM-redegørelsen og miljørapporten.

Visuel påvirkning ved nabobeboelser

Inden for en afstand på 800 meter ligger 24 enkeltboliger samt den nordlige del af Vassingerød landsby med
ni boliger. Rapporten vurderer, hvorledes disse boliger
bliver påvirket visuelt af vindmøllen.

Støj og skyggekast ved naboboliger

Rapporten vurderer, hvordan nabobeboelserne i det åbne land samt boligområdet i Vassingerød landsby bliver
påvirket af støj og skyggekast fra vindmøllen.

Påvirkning af klima, geologi,
beskyttet natur og miljø

Rapporten vurderer vindmølleprojektets påvirkning af
klimaet ved at mindske udledningen af CO2.
Rapporten vil desuden vurdere projektets påvirkning af områdets geologi og påvirkningen af beskytte-

de vådområder i projektområdet. Rapporten skal vurdere, hvordan mølleprojektet vil påvirke dyre- og planteliv, herunder specielt fuglelivet og en række smådyr i
henhold til EFs Habitatdirektiv artikel 12, bilag IV. Det
drejer sig om flagermus, birkemus, odder, markfirben
med flere. Lokalt er det specielt flagermus, der eventuelt kan blive påvirket.
Ligeledes vurderer rapporten mølleprojektets betydning for drikkevandsinteresserne, og rapporten berører
affaldsforholdene ved energiproduktionen.

1.3 Rapportens opbygning
Denne VVM-redegørelse og miljørapport er opdelt i
ni kapitler:
Første kapitel, Indledning, redegør for valg af projektforslag samt for hovedproblemer og planlægningsmæssige forhold.
Andet kapitel, Ikke-teknisk resumé, er et resumé uden
tekniske detaljer af både VVM-redegørelsen og miljørapporten.
Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget, redegør nærmere for projektet og for de aktiviteter, der er forbundet med anlægs- og driftsfasen, og med en senere nedtagning af møllen.

Figur 1.1  Vindmøllers størrelse set i relation til andre lokale elementer
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Fjerde kapitel, Landskabelige forhold, beskriver,
analyserer og vurderer landskabet og vindmøllens påvirkning af landskabet. Analysen anvender blandt andet visualiseringer af møllen i landskabet.
Femte kapitel, Miljøkonsekvenser ved naboer, analyserer konsekvenserne ved naboboligerne i form af visuel påvirkning, støj og skyggekast.
Sjette kapitel, Øvrige miljøkonsekvenser, redegør for
påvirkning af luft, grundvand, flora og fauna, geologi
samt forbrug af ressourcer.
Syvende kapitel, Andre forhold, redegør for 0-alternativet samt for arealanvendelse, ledningsanlæg og telesignaler samt socioøkonomiske konsekvenser af projektet.
Ottende kapitel, Sundhed og overvågning, redegør
for, hvorledes projektet påvirker helbredet, og hvorledes det sikres, at miljøkrav til møllen bliver opfyldt i
anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen.
Niende kapitel, Henvisninger, indeholder referencer,
litteraturhenvisninger med videre.

1.4 Lovgivning og planlægning
En række love, bekendtgørelser og overordnede planer
kan have indflydelse på, hvor det bliver tilladt at opstille
vindmøller. Afsnit 1.4 gennemgår de, der specifikt berører projektet i Vassingerød, og afsnittet redegør for,
hvordan projektet forholder sig til dem.

Planloven

Anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt,
må ifølge planloven ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende
VVM-redegørelse. Reference /6/
Samtidig er det fastsat i Bekendtgørelse nr. 1335 af
6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af
lov om planlægning, at der ved planlægning for vindmøller med en totalhøjde over 80 m eller for mere end
tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en redegørelse, der indeholder en vurdering af projektets virkning
på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. Reference /7/

VVM-redegørelsen belyser projektets væsentlige miljømæssige konsekvenser og mulige gener for mennesker, natur og landskab, og har det dobbelte formål at
give offentligheden mulighed for at vurdere det konkrete projekt samt forbedre kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, før den tager endelig stilling til projektet.
VVM-bekendtgørelsens § 7 fastlægger, at VVM-redegørelsen på passende måde skal påvise, beskrive og
vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand,
luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv
samt samspillet mellem disse faktorer.
VVM-redegørelsen sikrer således en detaljeret vurdering af vindmølleprojektet og dets omgivende miljø, både på kort og lang sigt.
Ikke blot hovedprojektet, men også væsentlige alternativers konsekvenser, skal undersøges og beskrives på
det foreliggende grundlag. Herunder skal VVM-redegørelsen belyse et 0-alternativ, nul-alternativ, som er konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres.
Det er ligeledes et krav, at de foranstaltninger, der
tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og
om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet, bliver beskrevet i VVM-redegørelsen.

Kommuneplanen

Vindmøllen ved Vassingerød ligger i et erhvervsområde, omfattet af rammeområde LU.E.03 Vassingerød Nord, i Allerød Kommuneplan 2009-2021. Reference /9/ og /10/
For vindmøller over 80 m totalhøjde, højden fra terræn til øverste vingespids, skal der foreligge en VVMredegørelse med tilhørende kommuneplantillæg og lokalplan. Derfor skal der udarbejdes et særligt kommuneplantillæg med blandt andet angivelse af maksimal
totalhøjde, antal af vindmøller og omtrentlig beliggenhed samt et støjkonsekvensområde. Endvidere skal den
foreliggende lokalplan 349 Vassingerød Nord, suppleres
med et lokaplantillæg, så den giver mulighed for rejsning af vindmøllen med tilhørende krav til vindmøllens udseende og påvirkning af omgivelserne.
I Allerød Kommuneplan 2009 – 2021 er der specificeret følgende generelle retningslinjer for vindmøller:

6.1.1

Der kan kun opstilles store møller over 80 m
inden for de udpegede vindmølleområder.
6.1.2 I det udpegede vindmølleområde ved Vassingerød kan der kun opstilles én vindmølle med
en totalhøjde på maksimalt 110 meter.
6.1.4 Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter
skal for store møller med en totalhøjde på under 100 meter være mellem 1:1 og 1:1,1. For
møller med en totalhøjde på 100 meter og
derover skal forholdet være mellem 1:1,1 og
1:1,35.
6.1.5 Vindmøller må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde.
Omkring erhvervsområdet Vassingerød Nord ligger
der jordbrugsområde mod nordvest, nord og øst. Mod
syd ligger erhvervsområde Vassingerød syd, og på en
lille strækning mod sydvest ligger rekreativt område
ved Lynge Grusgrav LU.R.07. Se kort 1.2.
De nærmeste jordbrugsområder rummer mange enkeltboliger. Påvirkningen af disse samt påvirkning af
det rekreative område ved Lynge Grusgrav vil blive undersøgt i kapitel 4 og 5.

Vindmøllecirkulæret

I juni 2009 udsendte Miljøministeriet cirkulære nr. 9295
af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. Cirkulæret er kendt
som vindmøllecirkulæret. Cirkulæret er en revision af
tidligere cirkulære fra 1999. Reference /1/
Vindmøllecirkulæret pålægger kommunerne at tage
omfattende hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab,
kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vindmøller
på arealer, der er specifikt udpegede til formålet i en
kommuneplan.
Området ved Vassingerød er udpeget som erhvervsområde til erhverv med særlige beliggenhedskrav i den
gældende kommuneplan og er foreslået til placering af
en enkelt vindmølle i forslag til kommuneplan for Allerød Kommune, der var i offentlig høring fra 25. juni
til 15. september 2009. Reference /2/
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Kommuneplanen forventes endeligt vedtaget i 2009.
Planlægningen er udført efter strukturreformen, hvor
kommunerne har overtaget vindmølleplanlægningen.
Ifølge vindmøllecirkulæret skal arealernes størrelse tilpasses vindmøllernes forventede maksimale størrelse
og antal og den afstand, der skal være mellem vindmøllerne af hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien. Endvidere er arealudpegningerne et resultat
af en konkret politisk afvejning af de mangeartede interesser, der knytter sig til områderne.
Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til
kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne. Blandt andet, at vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde.
Regeringen nedsatte i efteråret 2006 et planlægningsudvalg for vindmøller på land for at finde områder til møller på 100 – 150 m i totalhøjde og revidere
retningslinjerne for planlægningen. Udvalgets konklusioner har på flere punkter medført en revision af bestemmelserne i Vindmøllecirkulæret og den dertil hørende vejledning nr 9296. Reference /3/
Blandt andet er det vejledende fastsat, at størrelsesforholdet mellem rotordiameter og navhøjde altid bør
vurderes i det enkelte projekt set i relation til landskabet og øvrige lokale forhold, mens det som udgangspunkt er mest harmonisk, hvis rotoren er fra 10 % til
maksimalt 35 % større end navhøjden.
Endvidere er det fastsat, at planlægningen for vindmøller, der står tættere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, skal belyse samspillet mellem møllerne og dets påvirkning af landskabet og oplyse, hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig.

holdsareal ved nabobeboelse i det åbne land ikke overstige 44 dB(A) ved en vindstyrke på 8 m/s og 42 dB(A)
ved en vindstyrke på 6 m/s.
Det mest støjbelastede punkt kan ligge op til 15 m
fra boligen.

grund af støjen i rapporten skal der foreligge en beregning af støjen ved nabobeboelser til det ansøgte projekt.
Kommunen kan kræve, at der bliver foretaget en støjmåling efter idriftsættelse af vindmøllen for at sikre, at
lovens krav bliver overholdt.

Støjfølsomme arealer

Naturbeskyttelsesloven

Støjfølsom arealanvendelse er områder, der i kommuneplanlægningen er udlagt til boliger, institutioner, sommerhuse, kolonihaver eller som rekreative områder.
I sådanne områder må der i det mest støjbelastede punkt maksimalt være en støjbelastning fra vindmøller på 39 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 37
dB(A) ved 6 m/s. Til sammenligning vil den naturlige
baggrundsstøj, der er forårsaget af vindstøj i bevoksning ved boliger, normalt ligge på 45 – 50 dB(A) ved
vindstyrker på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind.

Generelt

Når man ønsker at opføre vindmøllen, skal man indsende en anmeldelse til kommunen.
Anmeldelsen skal blandt andet indeholde en rapport
med godkendte målinger af støjudsendelsen fra et eller
flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype. På bag-

Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse er kendt som Naturbeskyttelsesloven, der har
til formål at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag
i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af
dyre- og plantelivet. Reference /5/
Loven regulerer i sine paragraffer betingelser for en
lang række naturtyper og naturområder. Ved Vassingerød er der inden for erhvervsområdet et par mindre
vandhuller vest for vindmølleplaceringen, der er beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven.
I Nordøstsjælland findes de største mængder af flagermus i Danmark. Erhvervsområdet ligger dog uden
for de mest optimale områder for flagermus, men rapporten vil særligt vurdere forekomsten og eventuel påvirkning af flagermus samt deraf eventuelle følgende
afværgeforanstaltninger.

Kort 1.2 Rammeområder

Vindmølleplacering

Støjbekendtgørelsen

Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i Bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006. I daglig tale kaldet Støjbekendtgørelsen. Reference /4/

Det åbne land

Ifølge bekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller i det mest støjbelastede punkt ved udendørs op6

N

Kort 1.2 viser de
eksisterende
rammeområder
med nummer.
Reference /10/

Kort 1.3 Skovrejsningsområde

Kort 1.4 Kommuneplanens transportkorridor

N
Vindmølleplacering

N
Ønsket skovrejsning
Uønsketskovrejsning

Vindmølleplacering

Reference /10/

Reference /10/

Rammer for område LU.E.03 Vassingerød Nord

Plannummer LU.E.03. Plannavn Vassingerød Nord. Anvendelse generelt: Erhvervsområde. Anvendelse specifik: Industri med særlige
beliggenhedskrav.
Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til virksomheder med særlige beliggenhedskrav så som større industri- og fremstillingsvirksomheder, slagterier,
entreprenør- og medicinalvirksomheder, samt administration hørende til den enkelte virksomhed
Fremtidig zonestatus: Byzone. Zonestatus: Byzone. Plandistrikt: Lynge−Uggeløse. Max. Bebygget grundareal i m2: 50%
Maksimal rumfang pr. kvadratmeter
Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte grund må ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal
Maksimal bygningshøjde: 15 m. Minimum miljøklasse: 6. Maksimal miljøklasse: 7.
Bæredygtigt byggeri
Nyt byggeri må kun opføres som lavenergiklasse 1 eller bedre.
Spildevand
For at undgå at den offentlige del af kloaksystemet bliver overbelastet, må der maksimalt afledes 60% overfladevand til kloaksystemet fra
matriklens samlede areal uden forsinkelse.

VVM-redegørelsen vurderer projektets påvirkning
af områdernes plante- og dyreliv, og beskriver eventuelle afværgeforanstaltninger. Herunder arter beskyttet af Habitatdirektivets kapitel 4, hvorunder flagermus også hører.

Rammer for område LU.E.03 Vassingerød Nord

Rammerne giver ikke mulighed for at opstille en vindmølle på op til 100 m, så der skal udarbejdes et nyt
kommuneplantillæg for området. Se kort 1.2 og fremhævet tekstfelt.
Andre kommuneplanforhold som berører vindmølleområdet:
Vest og nordvest for området er der udlagt en kile,
hvor der kan rejses skov, og vest for kilen et
bælte, hvor skovrejsning er uønsket. Se kort 1.3.
Vest for dette potentielle skovområde passerer en
reservation for en transportkorridor. Korridoren
er regional og skal sikre fremtidige behov for nye
infrastrukturanlæg. Se kort 1.4.
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VVM-tilladelse

Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og
lokalplanen vil Allerød Kommune udarbejde en VVMtilladelse til vindmøllen i Vassingerød Nord. Tilladelsen kan blandt andet rumme miljøkrav om eksempelvis skyggekast, højde og belysning.

Lov om miljøvurdering

Den kommunale planlægning for vindmøller skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer være vurderet i en miljørapport.
For at være fyldestgørende skal miljørapporten behandle „sundhed“ og „overvågning af miljøkravene“
foruden de emner, som VVM-redegørelsen indeholder
en vurdering af. Dette hæfte udgør både en VVM-redegørelse og en miljørapport.
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Ikke teknisk resume

Indledning
Høreapparatvirksomheden Widex bygger nyt domicil i
Allerød Kommune, nærmere bestemt nord for Nymøllevej i Vassingerød Nord. Ved byggeriet vil der blive
etableret flere vedvarende energiløsninger, så energiforbruget i domicilet kan dækkes af vedvarende energi. For at dække elforbruget har Widex ansøgt Allerød
Kommune om tilladelse til at opføre en vindmølle på
det erhvervsareal, hvor domicilet ligger. Vindmøllen
vil være på 2 MW med en navhøjde på 59,9 meter og
en vingelængde på 40 meter, så totalhøjden, højden til
øverste vingespids, bliver 99,9 meter.
For vindmøller over 80 meter totalhøjde skal der foreligge en VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg og lokalplan. Til planerne skal der endvidere

udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Rapporten Vindmølle i Vassingerød indeholder både en VVM-redegørelse og en miljørapport.
VVM-redegørelsen skal redegøre for anlæggets påvirkning af mennesker, flora, fauna, landskab og den
samlede påvirkning af disse samt for eventuelle afværgeforanstaltninger for miljøpåvirkningen. Endvidere
skal der redegøres for væsentlige alternativer samt for
0-alternativet, der er konsekvensen af ikke at opføre
anlægget.
Miljørapporten skal yderligere beskrive påvirkningen af sundhed samt redegøre for overvågning af eventuelle miljøkrav til vindmøllen.
Allerød Kommune har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg med blandt andet angivelse af maksimal totalhøjde samt beliggenhed.
Kommunen har endvidere udarbejdet et lokalplanforslag for et afgrænset område i Vassingerød Nord, hvor
vilkår for vindmøllen, som udseende og påvirkning af

omgivelserne, defineres. Kommuneplantillægget og lokalplanen foreligger som to selvstændige dokumenter.
I Allerød Kommuneplan 2009 – 2021 er der specificeret en række generelle retningslinjer for vindmøller. Vindmøllen ved Widex er ikke i konflikt med retningslinjerne.
Hovedkonklusionen fra VVM-redegørelsen og miljørapporten er, at den planlagte vindmølle vil have en
positiv effekt på drivhuseffekt og luftforurening ved
at fortrænge el produceret på traditionelle kraftværker.
Møllen vil medføre en landskabelig påvirkning, især i
visse dele af nærzonen, hvor møllen vil fremtræde markant eller dominerende. Set på større afstand vil den
landskabelige påvirkning være af mindre betydning.
Støjkravene er overholdt. To naboboliger vil blive påvirket af mere end ti timers skyggekast om året.
Ud fra en samlet miljømæssig vurdering anses påvirkningen dog at være acceptabel, og der er hverken i
anlægs-, drifts- eller afviklingsfasen fundet afgørende
forhold, der taler imod opstillingen.

Det tekniske anlæg
Vindmøllen er en traditionel dansk vindmølle med tre
vinger, der drejer med uret set med vinden i ryggen.
Den vil få en lys, grå farve og overfladen vil være antirefleksbehandlet.

Aktiviteter i anlægsfasen

Foto 2.1 Visualisering fra villavejen Gl. Nøglegårdsvej i Lynge. Afstand til den nye vindmølle er godt 1,7 km.

Anlægsfasen forventes at strække sig over fire til otte
uger. I anlægsfasen vil trafik- og støjbelastningen for
området være som fra den eksisterende byggeplads.
Fundamentet til vindmøllen bliver etableret omkring
en måned før, vindmøllen bliver rejst. Det er estimeret, at der til støbning af fundamentet skal bruges 50
læs beton af 8 m3.
På arbejds- og vendepladsen vil indtil tre kraner kunne operere samtidig. Kranerne har en arbejdsradius på
25 – 35 meter.
Tilkørsel til vindmøllen sker gennem erhvervsområdet med tilkørsel fra Nymøllevej.
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Der vil komme seks til syv lastvognstog med vindmølledele.
To – tre store kraner opererer i fire – seks dage ved
opsætningen. Efter opsætning forventes det at tage yderligere to til tre uger at køre vindmøllen ind i automatisk drift.

Brand

Aktiviteter i driftsfasen

Landskabelige forhold

Driftsaktiviteter drejer sig typisk om serviceeftersyn på
vindmøllen. Justering af vindmøllen vil kunne forekomme i mindre omfang. Anslået regnes der med to serviceeftersyn om året. Ud over dette forventes et meget begrænset antal ekstraordinære servicebesøg.

Til brug for vurdering af de landskabelige og visuelle forhold er der foretaget kort- og litteraturstudier, og
landskabet omkring vindmøllen er besigtiget og vurderet i en afstand op til cirka 10 kilometer. Der er udarbejdet synlighedskort, og der er foretaget visualiseringer fra punkter i landskabet, hvor folk bor og færdes, enten ved transport eller ved rekreation, det vil sige fra rekreative områder og udsigtspunkter, samt fra
og mod de kirker, hvor det er relevant. Visualiseringerne er lavet både med og uden løv på træer og buske.
Endvidere er samspil med eksisterende vindmøller visualiseret. Flere af visualiseringspunkterne er udvalgt
på grundlag af lokale beboeres holdninger samt ud fra
indkomne indsigelser. Punkterne ligger i forskellige afstande og retninger fra vindmølleprojektet.
Landskabsanalysen er opdelt på tre afstandszoner:
Nærzone 0 – 3 km., mellemzone 3 – 10 km. og fjernzone over 10 km.
Der er flest visualiseringspunkter i nærzonen, idet
vindmøllen er mest markant herfra. I mellemzonen er
der flest visualiseringer fra nordvest, da det er herfra,
vindmøllen er mest synlig. Der er i mellemzonen ikke visualiseret fra øst og nordøst, da der ikke er fundet
steder, hvor det vurderes, at vindmøllen kan blive set.
Der er ikke visualiseret fra fjernzonen over 10 km.
borte, da der ikke er fundet steder, hvor vindmøllen vil
blive opfattet i det lukkede landskab.

Sikkerhedsforhold
Havari

Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper. Vindmøllen
ved Widex er typegodkendt i henhold til gældende lovgivning.
Generelt er vindmøller meget sikre, og endnu er ingen mennesker blevet ramt af dele, som er faldet ned
fra vindmøller, selvom der er rejst mere end 100.000
vindmøller i verden.
Med den planlagte placering af vindmøllen ved
Widex er der ikke forhold, der vil kunne medføre en
uacceptabel risiko i forhold til ovennævnte..

Isnedfald

Om vinteren kan isslag under særlige forhold sætte sig
på vingerne, når møllen står stille. Isen vil blive rystet
af ved start, og falde lodret ned. Den vil således ikke
blive slynget ud fra møllen og give risici for boliger eller forbipasserende.
Vindmøllen er placeret mindst 400 meter fra nærmeste nabo og står på et sted, hvor risikoen for isbelægning er lille. I en radius på ca. 50 meter omkring vindmøllen bør ejeren af vindmøllen under relevante vejrforhold advare mod risiko for isnedfald ved stier, parkeringspladser og opholdsarealer af hensyn til den interne sikkerhed på arbejdspladsen.
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Brand i møller er meget sjældne. Sker det, vil møller
med kabineinddækning af glasfiber kunne brænde, og
store, lette dele vil kunne falde brændende til jorden.
Risiciene befinder sig internt på Widex´s område.

len, mens den fra områder i nord og syd oftere vil blive opfattet. Da anlægget kun består af en enkelt vindmølle, skal man ikke forholde sig til et mønster af opstillede møller eller en retning.

Oplevelsen af landskabet

Oplevelsen af landskabet i nærområdet er, at det er et
diffust landskab med mange funktioner og skiftende
skalaforhold. Det er i nærområdet, cirka inden for 800
meter, at vindmøllen kan virke stor og dominerende.
Længere væk, men stadig inden for nærzonen, vil andre elementer som lygtepæle, master og bygninger osv.
stå i kontrast til opfattelsen af vindmøllen, som ikke vil
stå entydigt i landskabet.
Fra afstande over tre km nord for området, vil vindmøllen syne lille og optage så lille en del af synsfeltet i
den samlede udsigt fra det åbne landskab, at vindmøllen ikke forandrer eller forstyrrer oplevelsen af landFigur 2.1 Principtegning af vindmølle med betegnelser

Vurdering af påvirkning af landskabet
Anlæggets fremtræden

Anlægget vil træde frem og være synligt i store dele af
nærzonen. I mellemzonen mod vest og øst er der store områder, hvorfra man slet ikke vil opfatte vindmøl-

Nav og tre vinger
udgør rotoren,
som er det på
møllen, der drejer.

skabet. I det mere lukkede landskab i syd vil der gælde det samme som i nord. Dog vil vindmøllen her ses
over bevoksningen i horisonten og vil på den måde være mere tydelig. Oplevelsen af vindmøllen afhænger fra
disse afstande også af vejret.

Visuel påvirkning af kulturlandskabet

Oplevelsen af kulturmiljøer vil ikke blive forstyrret af
vindmøllen, ligesom der ikke er nogen visuel påvirkning af Lynge Kirke.
Der findes ingen fredede forhistoriske spor i området omkring Widex domicil. Ved Vassingerød Old ligFigur 2.2

Støjtyper og grænseværdier

ger flere rund- og langhøje, men de vil ikke være udsat for nogen visuel gene i forbindelse med vindmøllen.

Rekreative forhold

VVM-rapporten vurderer, at vindmøllen ikke vil give
visuelle gener i rekreative områder som f.eks. Lynge
Bytorvs-kilen. I Lynge Grusgrav vil møllen blive opfattet forskelligt på grund af varierende terrænforhold,
men det vurderes, at møllen ikke vil forstyrre den rekreative oplevelse set i lyset af stedets historie og den
kommende udnyttelse af området.
Fra det nye, rekreative golfområde på Vassingerød
Old vil vindmøllen påvirke oplevelsen af omgivelserne til golfområdet, idet den er synlig, dog ikke dominerende, fra flere steder i området, herunder klubhuset. Vindmøllen vil fremtræde som det eneste tekniske
anlæg i det tillukkede grønne område.
Der vil ikke være gener fra vindmøllen i øvrige rekreative områder i nærheden.

levet markant fra dele af boligen og dele af haven på
grund af boligernes orientering og havernes orientering og åbne karakter.
Fra naboboligerne 3, Lyngevej 251, nabobolig 24, Svanevej 1, og nabobolig 9, Gl. Vassingerødvej 11, vil den
nye mølle til en vis grad blive oplevet markant på grund
af boligens og havens orientering eller nærhed til møllen.
Se i øvrigt kapitel 5 om miljøkonsekvenser ved naboer.

Støjpåvirkning

Kravene i „Støjbekendtgørelsen“ er overholdt for alle naboboliger i det åbne land og for naboboligerne i

Samspil med andre vindmøller

I de situationer, hvor vindmøllen vil blive set i samspil
med andre vindmøller, vil der ikke være problemer med
at adskille anlæggene fra hinanden. Der er ikke fundet
steder, hvor vindmøllen vil komme i visuel konflikt med
de eksisterende eller planlagte vindmøller.

Miljøkonsekvenser ved naboboliger
Afstande og visuelle forhold

Der er 24 boliger i det åbne land inden for en afstand
af 800 meter fra møllen. Desuden ligger ni boliger i
Vassingerød landsby inden for en afstand af 800 meter.
Afstandskravet på minimum fire gange totalhøjden
til bygninger med beboelse er overholdt for samtlige
naboboliger. Afstandskravet er 400 meter for møllen
ved Widex.
Nabobolig 15, Kærhøjgårdsvej 9, se kort 5.1, er den
nabobolig, hvor beboerne fra haven mest markant vil
opleve vindmøllen, da boligen er nærmeste nabobolig,
og haven er ret åben mod møllen. Fra nabobolig 16,
Lyngevej 259, nabobolig 17, Vrålyngen 2 - 4, og nabobolig 2, Lyngevej 224, vil den nye mølle også blive op-

Foto 2.3 Skyggekast
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Vassingerød landsby, ifølge støjberegningerne i VVMrapporten. For alle naboer i det åbne land ligger støjen
mindst 2,5 dB(A) under grænseværdien på 42 dB(A)
ved 6 m/s og mindst 2,3 dB(A) under grænseværdien
på 44 dB(A) ved 8 m/s. I Vassingerød landsby er støjen mindst 2,2 dB(A) under grænseværdierne på henholdsvis 37 og 39 dB(A).

ka i tidsrummet klokken 5.30 – 7.15 i sommerhalvåret.
Nabobolig 15 vil være mest udsat for skyggekastet.
Hvis skyggekastet giver gener, der er uacceptabelt
høje, kan der installeres et styreprogram, der stopper
vindmøllen i skyggekritiske perioder. Stop af vindmøllen i perioder med generende skyggekast ved naboboliger vil give et betydningsløst produktionstab.

Skyggekast

Øvrige miljøkonsekvenser

To naboboliger, nr. 14, Kærhøjgårdsvej 7A – D og nr.
15, Kærhøjgårdsvej 9, hvoraf nr. 14 indeholder tre beboelser, kan blive ramt af flere end ti timer skyggekast
både indendørs og udendørs. Skyggekastet falder cir-

Grundvand

Luftforurening, slagger og vandforbrug

Projektet vil i sin levetid spare atmosfæren for en udledning på i alt 40.000 tons CO2, eller ca. 2.000 t/år.

Antal møller

1

Kapacitet (MW)

2

Rotordiameter (meter)

80

Navhøjde (meter)

59,9

Totalhøjde, maksimum (meter)

99,9

Rotoromdrejninger pr. minut

11 – 19

Produktion pr. år, cirka (MWh)

3.400

Samlet produktion over 20 år, cirka (MWh)
Støj, maksimal dB(A) ved  naboboliger ved vindhastighed 6 m/s og 8 m/s
Skyggekast, reel tid, maksimalt ved naboer om året, indendørs og udendørs (timer:minutter)

68.000
39,5 og 41,7
15:50 og 19:52

Sparet udledning til miljøet over 20 år (tons)
40.000

Kuldioxid (CO2)
Svovldioxid (SO2)

8

Kvælstofoxider (NOx)

80

1

Slagger og aske (tons)
1
2
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Vindmøllen opstilles i et område med særlige drikkevandsinteresser, men opstillingen vurderes ikke at påvirke grundvandet negativt. Risikoen for forurening
af jord- eller grundvand som følge af aktiviteter i anlægs-, drifts eller nedtagningsfasen vil være minimal.

Geologi

Tabel 2.1 Projektet opsummeret

Sparet vand over 20 år (kubikmeter)

Desuden bliver atmosfæren sparet for otte ton svovldioxid og 80 ton kvælstofoxider i vindmøllens levetid,
der teoretisk sættes til 20 år.
Sammenlagt bliver miljøet desuden sparet for en affaldsproduktion på omkring 2.700 tons slagger og aske,
eller 135 tons pr. år. Endelig sparer projektet ca. 6.800
m3 ferskvand pr. år, hvis det antages, at vindmøllestrømmen fortrænger el baseret på kul.

2.700
2

Kvælstofoxider -  NOx - er kvælstofoxid - NO - og kvælstofdioxid - NO2
Hvis vindmøllestrømmen fortrænger strøm lavet på kul

136.000

Vindmøllen placeres i et erhvervsområde og ikke i et
’værdifuldt geologisk interesseområde’. Det nærmeste regionale geologiske interesseområde ligger cirka en km øst for vindmølleplaceringen og vil ikke blive påvirket.

Naturbeskyttelse

VVM-rapporten vurderer samlet, at opstilling af vindmøllen ikke vil få negative konsekvenser for områdets
flora og fauna, hverken i anlægs- eller driftsfasen.
Der er ved en undersøgelse fundet flere flagermusarter i området. Det anbefales, at der etableres en overvågning af mølledræbte flagermus. Ved tilfælde af dræbte flagermus kan det være nødvendigt at stoppe vindmøllen på visse tidspunkter.
Projektet vil ikke få negative konsekvenser for beskyttede naturområder, de såkaldte § 3-områder og
Natura 2000 områder, eller andre småbiotoper i nærområdet.
Den største effekt på miljøet skønnes at være positiv i form af fortrængning af CO2 fra konventionelle kraftværker.

Arbejdsmiljø

Birkholm Planteskole ligger lige nord for erhvervsområdet med Widex, cirka 50 m nord for vindmøllen. På ar-

bejdsområderne vil der forekomme en del skyggekast
på arealer nærmest og lige nord for vindmøllen Skyggekastet forekommer i størstedelen af året, midt på dagen
i området lige nord for vindmøllen, men aftager hurtigt,
når man bevæger sig mod øst, hvor det ligger senere på
dagen, mest udenfor arbejdstid. Mod nord og vest aftager det langsommere. Skyggekastets genevirkning vil
afhænge af bevoksning og arbejdets omfang. Hvis man
vil undgå arbejde i skyggetimerne, kan arbejdet fordeles over dagen, så man flytter sig efter skyggekastet.
De beregnede støjværdier ligger langt under værdier, hvor der er påbudt høreværn. Støjpåvirkningen fra
møllen vil maksimalt være 58 dB(A) i skel og falder
50 m fra skel til 54 dB(A), svarende til almindelig tale.

Heste

Heste kan reagere på vindmøllen ved at blive skræmte, men de vil meget hurtigt vænne sig til den, og det
vil efter tilvænning ikke være et problem for ryttere og
heste at passere vindmøllen.

Andre forhold
Nulalternativet

Ved 0-alternativet vil de eksisterende forhold bevares,
det vil sige, at der ikke bliver opstillet en vindmølle ved
Widex. Landskabet og naboer vil på denne måde ikke
blive påvirket af vindmøllen, hverken i forhold til det
visuelle, støj eller skygge.

Forhold til trafiksikkerhed

VVM-rapporten vurderer, at der ikke vil være gener
for trafiksikkerheden ved placeringen af vindmøllen.
Strækningen, hvor vindmøllen vil være i sigtelinie, ligger relativt langt fra vindmøllen og er kort.

Forhold til lufttrafik, radiokæder
og ledningsanlæg

I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM
er der rettet forespørgsel til Statens Luftfartsvæsen og
en lang række radiokædeoperatører og netoperatører
om projektets mulige interferens med deres respektive
signaler eller højspændingsledninger.

Ingen af de kontaktede har haft krav til - eller indvendinger mod - projektet.

Socioøkonomiske forhold

VVM-rapporten vurderer, at anlæggets forventede miljøpåvirkninger ikke vil have negative socioøkonomiske effekter, eksempelvis på turisme, fritidsinteresser,
råstofindvinding, landbrugsmæssige interesser, jagt eller fiskeri.

Sundhed og overvågning
Forurening

Vindmøllen ved Widex vil reducere udledningen af
CO2 samt svovl- og kvælstofoxider fra kraftværkerne.
Udledningerne fra kraftværkerne belaster både klimaet, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektricitet
fra vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning i
den grad, som el fra vindkraft erstatter el fra kraftværker.
For det enkelte menneske kan det betyde mindre sygdom og bedre miljømæssige livsvilkår.

ningstilladelse, vil der normalt foregå en besigtigelse
af forholdene.
Endvidere sikrer kommunen sig, at eventuelle krav
om støjmåling bliver overholdt ved at kræve dokumentation for støjmålingen inden for en given tidsperiode.
Ved Widex skal Allerød Kommune udarbejde et overvågningsprogram for flagermus i forhold til kollisionsdræbte flagermus.
Endvidere skal Allerød Kommune overvåge, at der
bliver udarbejdet en beregning af skyggekast for nabobolig 14 og 15, hvor der tages hensyn til bygninger
og bevoksning, så det kan afgøres, om der er behov for
etablering af skyggestop i møllen. Er der et sådant behov, skal kommunen sikre sig, at programmet bliver installeret og effektiviseret.

Støj

Støj kan give varige men på både sind og legeme. 65
dB(A) er anset for et kritisk niveau. Niveauet ligger mellem støjen fra almindelig tale og støjen fra legende børn.
Niveauet for støjgrænserne fra vindmøller svarer til
støjniveauet mellem ro og sagte tale. Vindmøllerne giver således en støjpåvirkning langt under det kritiske
niveau. Alligevel kan særlig følsomme mennesker føle sig generet.

Skyggekast

Skyggekast er genevirkningen fra vindmøllevingernes
passage mellem solen og opholdsarealet. Skyggekastet
kan virke stressende. Derfor er det vejledende fastsat, at
naboer ikke bør udsættes for mere end 10 timers skyggekast årligt. Under dette niveau skulle genevirkningen være minimal for nabobeboelser.

Overvågning

Kommunens miljøtilsyn skal sikre, at kravene i VVMtilladelsen overholdes. Inden der udstedes ibrugtag13

3

Beskrivelse af anlægget

Kort 3.2 Placering af mølle

3.1 Anlægget
Vindmøllen

Der vil blive opstillet én vindmølle i erhvervsområde Vassingerød Nord, nord for Nymøllevej. Vindmøllen placeres mellem Birkholm Planteskole, ca. 50 m
syd for denne, og den cirkulære bygning, der er domicil for Widex med både produktion og administration.

Kort 3.1 Vindressourcerne

Vindenergi i 70 meter
W/m2
500 –
450 – 500
400 – 450
350 – 400

N

300 – 350
250 – 300
200 – 250
– 200

Kort 3.1 Vindressourcerne ligger lokalt blandt de dårligste i Danmark. Men vindmøllen giver alligevel et væsentligt tilskud til dækning af energiforbruget ved produktion og administration i Widex domicil og er dermed et af de mange bidrag, som skal være med til at
sikre, at Danmark når sine mål for reduktion af CO2 .

Reference /1/
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N
Vindmølle

1:10.000

Alternativer

Der indgår i ansøgningen ingen alternativer bortset fra
0-alternativet, som beskriver den situation, hvor vindmøllen ikke opstilles. 0-alternativet er beskrevet i kapitel 7.

Nettilslutning

Alle nettilslutninger sker i jordkabler i lighed med de
øvrige installationer indenfor lokalplanområdet. Transformer installeres i en selvstændig lille bygning. Vindmøllen tilkobles installationerne på Widex domicil, så
produktionen af elektricitet bliver anvendt direkte til
forbruget. Overskud af elektricitet bliver solgt til det
offentlige net.

Produktion

Produktionen fra vindmøllen er beregnet til 3.400 MWh
årligt. Det svarer til 960 husstandes årlige elforbrug til
apparater og lys på hver 3,54 MWh. Reference /2/
Vindmøllen vil i dens tekniske levetid på 20 år producere 68.000 MWh.

3.2 Aktiviteter i anlægsfasen
Anlægsfasen forventes at strække sig over fire til otte uger.
I anlægsfasen vil trafik- og støjbelastningen for området være som fra den eksisterende byggeplads.

Møllefundament og vende- og arbejdsplads
Fundamentet til vindmøllen bliver etableret omkring en
måned før, vindmøllen bliver rejst. Fundamentet bliver
et pladefundament med en bredde på 14 – 16 meter. Det
er estimeret, at der til støbning af fundamentet skal bruges 50 læs beton af 8 m3. Endvidere skal der køre en til
to større lastbiler med fundamentsdele.
Arbejds- og vendeplads bliver ligeledes anlagt, inden vindmøllen bliver rejst. På arbejds- og vendepladsen vil indtil tre kraner kunne operere samtidig. Kranerne har en arbejdsradius på 25 – 35 m. Større vindmølledele kan blive opbevaret kortvarigt på pladsen.
Veje til møllen foregår gennem erhvervsområdet. Der
vil således ikke blive anlagt særlige veje til vindmøllen.
Eventuel overskudsjord fra anlægsarbejdet bliver
omfordelt indenfor matriklen eller bragt til depot som
kommunen anviser.

Figur 3.1 Principtegning af vindmølle med betegnelser

Vibrationer

Vindmøllerne opstilles på et pladefundament. Skulle
nærmere undersøgelser vise, at fundering er nødvendig, hvilket er særdeles tvivlsomt geologien taget i betragtning, kan dette ske ved nedramning af spuns eller
pæle. Der er dog ingen bygninger i umiddelbar nærhed
Tabel 3.1

Oversigt over projektforslag

Antal møller Navhøjde
m
1

Nav og tre vinger
udgør rotoren,
som er det på
møllen, der drejer.

59,9

RotorMaksimal
diameter   totalhøjde
m
m
80

99,9

Omdrejningstal
pr. minut

Effekt pr. mølle Årlig produktion   Produktion over 20 år
kW
MWh
MWh
maksimalt
maksimalt
maksimalt

11 – 19

2.000

3.400

68.000

Figur 3.2 Principtegning af pladefundament og hovedtilslutning

Dybde 2,0 m

Vindmøllen vil være 99,9 m høj til øverste vingespids. Navhøjden bliver 59,9 meter og rotordiameteren
80 meter. Vingerne vil dreje med en hastighed mellem
11 og 19 omdrejninger i minuttet, afhængig af vindhastigheden. Da vindmøllens totalhøjde er lige under 100
meter skal der ikke installeres belysning på møllen af
hensyn til flytrafikken.
Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger og
konisk rørtårn. Farven på møllen vil være lys grå. Vingerne bliver overfladebehandlet, så de fremstår med en
mat overflade.
Generatorstørrelsen vil være 2 MW.
Forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren vil
blive 1:1,34. Det ligger indenfor det anbefalede i vejledningen til vindmøllecirkulæret.

Fundamentbredde 14 - 16 m
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af området, som eventuelt ville kunne skades af de rystelser, der vil opstå i den forbindelse.

Tilslutning til offentlig vej

Tilkørsel til vindmøllen sker via erhvervsområde med
tilkørsel fra Nymøllevej.

Nettilslutning

DONG Energy S og D tilslutter vindmøllen til elnettet
via jordkabel. Sammen med elledningerne bliver der
fremført telekabel for fjernovervågning og fjernstyring.

Vindmøllens transport, opsætning og indkørsel

Der vil komme seks til syv lastvognstog med vindmølledele. To – tre store kraner opererer i fire – seks dage

ved opsætningen. Efter opsætning forventes det at tage
yderligere to til tre uger at køre vindmøllen ind i automatisk drift. Ved transporterne med store anlægsdele,
møller og kraner, vil politiet blive orienteret, så politiets krav om skiltning og andre forholdsregler sikrer,
at de store lastbiler kan passere under hensyntagen til
den øvrige trafik på landevejene.

3.3 Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar

Den til enhver tid værende ejer af vindmøllen har ansvaret for driften og sikkerheden på anlægget, herunder støjmålinger. Støjmålingerne foretages kun, hvis
miljømyndigheden kræver det.

Driftsaktiviteter

Driftsaktiviteter drejer sig typisk om serviceeftersyn
på vindmøllen. Justering af vindmøllen vil kunne forekomme i mindre omfang. Anslået regnes der med to
serviceeftersyn om året. Ud over dette må der forventes et meget begrænset antal ekstraordinære servicebesøg, da daglig tilsyn og kontrol normalt foregår via
fjernovervågningssystemer.
Trafikken i driftsperioden vil primært være med mindre varebiler og vil ikke kunne adskilles fra den øvrige trafik i området eller belaste området væsentligt.

3.4 Sikkerhedsforhold
Havari

Foto 3.1 Afmontering af en vindmøllevinge.
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Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er
det et krav, at vindmøllen typegodkendes i henhold til
Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesordning, inden de opstilles.
Typegodkendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse med gældende krav til sikkerhedssystemer,
mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og
elektrisk sikkerhed.
Der har i 2008 været et par større, spektakulære havarier af vindmøller omkring 600 kW i Danmark, formodentlig på grund af mangelfuld service. Blandt an-

det var der et havari på en vindmølle ved Halling den
22. februar 2008. Det har medført, at kravene til service på vindmøllen er blevet skærpet, så befolkningen
kan være sikker på, at bremsesystemer og øvrigt sikkerhedsudstyr bliver holdt i orden. Reference /3/
Generelt er vindmøller meget sikre, og endnu er ingen mennesker blevet ramt af dele, som er faldet ned
fra vindmøller, selvom der er rejst mere end 100.000
vindmøller i verden.
For de tidligste, små vindmøller er der set møller,
hvor hele vingen på ti meter er blevet kastet af møllen ved meget høje omdrejningstal under løbskørsel
og smidt 400 meter væk. Nye, større møller kører væsentlig langsommere rundt, og derfor vil en hel vinge,
eller dele af en vinge, kastet fra en større mølle ikke
kunne nå så langt ud. Der har også været vinger, der
er knækket af ved nominelt omdrejningstal, hvor møllen har været i drift med generatoren tilsluttet. I denne
situation falder vingen ned på jorden i en afstand fra
møllen på 0 til 50 meter.
Ved skaden på møllen ved Halling, der skete i meget stærk blæst, blev vingerne slået i stykker, og alle de
store dele faldt ned mindre end 100 m fra møllen, men
nogle lettere dele med stort areal, der ville kunne skade
en person, var i stand til at flyve længere væk. Afstanden fra møllen til Widexbygningen er omkring 120 m,
dog er der lige under 100 m til en tilbygning til opbevaring af affald m.m. Under møllen, indenfor vingespændet, er der planlagt et internt stiforløb samt parkeringsplads for ansatte ved Widex.
Ved overholdelse af reglementerede serviceeftersyn
er risikoen for havari minimal. Reference /4/

Isnedfald

Om vinteren kan isslag under særlige vejrforhold sætte sig på vingerne, når møllen står stille. Overisning
forekommer hyppigst i kystområder, hvor lun fugtig
luft fra havet afkøles over land. Vejrforekomster, hvor
man ser overisning, sker næsten altid ved svage vindforhold, og altså mens møllen står stille. Det er aldrig
set, at is er slynget længere væk fra møllen. Rystefølere i vingerne bevirker, at isbelastede vinger ikke vil rotere, med mindre alle vinger er ens overisede. Isen vil

ryste af ved start, og falde lodret ned. Den vil således
ikke blive slynget ud fra møllen og give risici for boliger eller forbipasserende.
I forhold til stiforløb og parkeringsplads under møllevingerne vil det være hensigtsmæssigt at opsætte advarselsskilte mod isnedfald i vinterhalvåret. Derudover
kan man ved de formentlig få tilfælde, hvor der er risiko for isnedfald, afspærre sti og parkeringsplads omkring møllen.
Yderligere behandling af dette hører under arbejdstilsynet, da færdsel under møllen hører under arbejdsmiljøsikkerhed.
Vindmøllen er placeret mindst 400 m fra nærmeste
nabo og omkring 50 m fra sti hos nabo, der ligger nord
for møllen. Desuden står vindmøllen på et sted, hvor
risikoen for isbelægning er lille.

Brand

Brand i møller er meget sjældne. Den hyppigste årsag til
brand har været lynnedslag. Der er tusinder af lynnedslag i vindmøller hvert år bare i Danmark. Men vindmøllerne er i dag så godt sikrede mod lynnedslag, at
det blot giver en mindre forstyrrelse af driften.
Hvis der opstår brand, vil møller med kabineinddækning og vinger af glasfiber kunne brænde, og store, lette
dele vil kunne falde brændende til jorden. Reference /4/.
Vindmøller er normalt placeret på åben mark, hvor
brand ikke har konsekvens for omgivelserne. Ved Widex
vil brændende dele af vingerne kunne falde ned på parkerede biler, og dermed sprede branden. Men da en
brand ikke udvikler sig eksplosivt, vil man formentlig
kunne flytte bilerne, inden brændende dele falder ned.
Vi vurderer, at der er en meget lille sandsynlighed
for, at der opstår brand. Hvis det sker, ligger ansvaret
hos ejeren af vindmøllen og i dette tilfælde hos virksomheden Widex.

Trafik

I driftsfasen vil tilkørslen ikke give nogen væsentlig
miljøbelastning, da der vil være en meget begrænset
trafik med mindre varevogne. Ved eventuel udskiftning af større dele vil sikkerheden for trafikken blive
varetaget som i anlægsfasen.

3.5 Retablering efter endt drift
Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllen på
afviklingstidspunktet forpligtiget til at fjerne alle anlæg i et omfang, som svarer til de krav, som lokalplanen fastsætter.
Der forskes i at opnå 100 % genanvendelse af vindmøllen. Det er i dag muligt at genanvende ca. 80 %.
Det er nu teknisk muligt at genanvende glasfiberdele fra
vindmøllen; men en egentlig udnyttelse er endnu ikke
sat i værk. Det forventes at ske inden for vindmøllens
tekniske levetid på 20 år.
Fjernelsen af henholdsvis vinger, møllehat og tårn
vurderes ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Ved
fjernelsen vil der blive anvendt samme typer kraner,
køretøjer og materiel, som bliver benyttet i forbindelse med opstillingen.
Møller, der ikke skal genopstilles, bliver ofte demonteret, så hovedkomponenterne kan blive genanvendt
som reservedele.
Fundamenter bliver normalt fjernet ved knusning,
hvorved der forekommer mindre rystelser. Hvis afstanden fra fundamentet til naboboliger gør det muligt at
sprænge fundamentet uden risiko for problemer for naboboligerne eller bygninger indenfor erhvervsområdet,
bliver der lagt en sprængmåtte over fundamentet for at
forhindre, at skærverne bliver spredt over området. Betonen bliver knust og armering separeret.
Beton og armering bortskaffes til genanvendelse i
henhold til affaldsregulativerne.
Nedgravede kabler og øvrige installationer bliver afkoblet fra netforbindelser og henligger spændingsløse
eller bliver opgravet og bortskaffet hos godkendt modtager med genbrug for øje.
Med en afstand til nærmeste naboer på minimum
400 m vurderes rystelserne ved sprængning af fundamentet ikke at være kritisk ved boligerne, men kan være det internt på fabrikken.
Demonteringen skønnes at vare op til en måned, og
påvirkningen af miljøet vil have nogenlunde samme
karakter som i anlægsfasen.
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4

Landskabelige forhold

4.1 Landskabsbeskrivelse
Landskabet og bevoksning

Vindmøllen placeres i det grønne anlæg, der etableres
i forbindelse med opførelse af Widex domicil på grunden. Her vil den stå øst for en lille eksisterende sø og
syd for den vestligste del af Birkholm Planteskole. IfølKort 4.1

Landskabskort

ge nuværende beplantningsplan for det grønne område plantes der træer i tre rækker mod vest og æbletræer
mod nordøst, nord for vindmøllen. Langs Nymøllevej
plantes træer i en række med tæt underbeplantning. I
det sydvestligste hjørne er der spredte grupper af hvidtjørn. Området omkring projektområdet betegnes, i en
kortlægning af landskaber i Allerød Kommune, som mosaikken. Reference /1/ . Mosaikken, se kort 4.1, omfatter
områder med forskellige anvendelsesformer. Her findes
spredt bebyggelse, erhvervsområder, landbrug, motorvej, tekniske anlæg, planteskoler, grusgrav, naturområ-

der, og landsbyer. Området er i forhold til det omkringliggende landskab forholdsvis fladt.
Landskabet omkring Lynge-Uggeløse og Lillerød er
tydeligt præget af sidste istid, idet det er en blanding af
dødislandskab, morænebakker, tunneldale og åsdannelser. Mod nord er det primært landbruget, der præger
landskabet med store dyrkningsflader på et let bølget
terræn, hvori der kan ses fladtoppede bakker. Bevoksning er primært lokaliseret omkring beboelser, som
levende hegn langs skel og som vejtræer, samt mindre
nåletræsbevoksninger. Vest for området ligger de visuelt sammenhængende byer Lynge og Uggeløse. Vest
for disse har landskabet stort set samme karakter som
nord for området. Mod sydøst, syd og sydvest ligger tunneldalslandskabet, der strækker sig fra Furesø og mod
nordvest til Buresø. Landskabet består her af bølgende moræneflader, der består af aflejringer af ler, sand,
grus og sten, der gennemskæres af dybtliggende øst/
vest og nord/sydgående tunneldale. Tunneldalene blev
dannet ved afsmeltning af isen. Vandet herfra trængte
ned gennem isen, og udgravede furer under denne, og
dannede derved tunneldalene. Imellem Bastrup sø og
Farum sø løber Mølleå. Umiddelbart vest for Bastrup
Sø findes vandskellet, hvorfra vandet enten strømmer
mod vest til Buresø og derfra til Roskilde Fjord, eller
mod øst til Bastrup Sø og derfra til Øresund. Moræne-

Foto 4.1 Lynge Grusgrav
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fladerne mellem dalene domineres af landbrug og flere skovklædte områder, mens tunneldalene indeholder
vandløb, langsøerne Buresø og Bastrup sø, moser og
engområder med spredt bevoksning. Fra de høje punkter
er der ofte vide udsigter over landskabet, især mod syd
og vest. Øst for området findes et stort set skovklædt,
højtliggende dødislandskab. Dødislandskabet er skabt
ved afslutningen af sidste istid af klumper af afbrækket is, der var dækket af jord, sand og grus, som gjorde, at de smeltede meget langsomt. Da isen smeltede,
efterlod det sig en del bakker og søer. De små bakker
ses især i den vestlige del af dette område, mens landskabet længere mod øst er præget af søer og moser. Hele dette område mod øst er temmelig lukket. Se kort 4.1

Kort 4.2 Eksisterende forhold, vindmøller og afstandszoner

10km
3km

Bebyggelse

Indenfor 1,5 km ligger de tre byer Vassingerød landsby, Lillerød og Lynge.
Vassingerød landsby, godt 750 m fra projektområdet, er
en gammel landsby, der nærmest er blevet opslugt af erhversområdet, der ligger mellem projektområdet og Vassingerød landsby. Bevoksning langs vejen og ved boliger
gør næsten området helt lukket af for udsyn mod nord og
vest, mens der ofte er holdt åbent over Vassingerød Old i
øst. Syd for Vassingerød landsby ligger et boligområde,
som går under betegnelsen Bøgevangen. Området består
af større og mindre grunde med lav bebyggelse af forskellig art. Haverne er meget grønne med høje træer, og
den omkringliggende bevoksning er tillige høj og skærmer af for udsyn til erhvervsområdet.
Lillerød begynder omtrent 1,3 km nordøst for projektområdet. Omkring byen er der meget tillukket, enten
af terræn eller bevoksning, og der er ingen høje punkter med udsigt ud af byen. Byen består både af byggeri af betegnelsen tæt lav, tæt høj og almindelige parcel
udstykninger med villaer og parcelhuse.
Lynge ligger godt 1,5 km fra projektområdet, med
Lynge Kirke i en åben grøn kile med retning mod vindmøllen. Den grønne kile ved Lynge Kirke er i Kortlægning af landskaber i Allerød Kommune, udpeget som
område med landskabelige værdier og er fredet. I forlængelse af Lynge ligger Uggeløse mod vest, med Uggeløse Kirke i den vestlige del af byen. Lynge ligger i

Signaturer kort 4.2
Afstandszone
Husstandsmølle

Ny vindmølle ved Widex
Vindmølle under 450 kW

N

Vindmølle 450 – 1.500 kW
1:100.000
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det bakkede terræn, hvilket gør, at der fra høje punkter i byen ofte er udsigt ud af byen, mens det andre steder resulterer i, at udsyn er skærmet helt af på grund
af terræn. Landskabet omkring byen er rimeligt åbent.
I det åbne land mellem Lillerød og Lynge ligger gårde og mindre boliger spredt eller i mindre klynger.

Infrastruktur

Vest for Lillerød, godt 1 km øst for vindmøllen, går
Hillerødmotorvejen med nogle trafikale knudepunkter
omkring af- og tilkørsler. Vejene Nymøllevej og Kollerødvej, der ligger i forbindelse med til -og frakørsler, samt Slangerupvej mellem Slangerup og Farum er
meget trafikerede.
Ca. 4 km øst for projektområdet finder man jernbanen, som strækker fra København til Hillerød.
Ca. 4,5 km nord for projektområdet, ved Nørre Herlev, står nogle store højspændingsmaster i øst-vest-

Kort 4.3 Arkæologiske fund

gående retning , hvor de højeste på dette sted er omkring 48 m.

Eksisterende vindmøller og andre tekniske anlæg
Nærzonen 0 – 3 km

Indenfor en afstand af 3 km står to vindmøller. Øst for
Lynge, ved Lyngevej, står en husstandsmølle med totalhøjden 23,5 m. Syd for Lillerød, ved Høveltsvang,
står en vindmølle på 75 kW, med totalhøjden 40 m.
Ved Nymøllevej, tæt på projektområdet, står en mast
på 49 m. Ved Kærhøjgårdsvej, tæt ved Nymøllevej, står
også en mast på 50 m.

Mellemzonen 3 – 10 km

Indenfor en afstand af 3 – 10 km står ni almindelige vindmøller og to husstandsmøller. Nord for Gørløse står tre
vindmøller på række, på 660 kW med totalhøjden knap
68 m. Øst for Freerslev, tæt ved Hillerødmotorvejen, står
også tre vindmøller på række på 660 kW med totalhøjden knap 64 m. Længere mod syd, syd for Kollerød, står
to vindmøller på henholdsvis 225 kW med totalhøjden
knap 44 m og 500 kW med totalhøjden 60 m. Vest for disse står en lille husstandsmølle ved Lundhøj. Omtrent 1,7
km syd for denne står endnu en husstandsmølle på 13 kW
med totalhøjden 23 m. Mod syd, syd for Slagslunde står
en mindre mølle på 150 kW med totalhøjde på knap 42 m.
Ifølge Kommuneplan 2009 – 2021 er der udpeget et større vindmølleområde ved Kollerød hvor der gives mulighed for at opstille tre store vindmøller på op til 110 m.

Samspillet

N
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Det er ikke vindmøller, der dominerer landskabsbilledet i dette område, og det er ikke ofte, at man ser mange
vindmøller på samme tid. I de omkringliggende kommuner er der udlagt få vindmølleområder. Afstanden
til disse områder er stor, og det vil sjældent være muligt at opleve et samspil mellem disse møller. Den nye
vindmølle vil kunne ses i sammenhæng med vindmøllen ved Høveltsvang i nærområdet vest for vindmøllen. Derudover vil husstandsmøller i området også ses i sammenhæng med den nye vindmølle. I området mellem Kollerødmøllerne og Kollerød vil den nye
vindmølle blive oplevet i samspil med disse.

Foto 4.2 Foto af planche over Brudevæltelurerne med indsat foto af det område, hvor lurerne blev fundet.

Landskabets karakter og skala

I nærområdet mellem Lynge og Lillerød er både karakter og dimensioner blandet og forskellig. Lynge Grusgrav, erhversområdet og planteskolen bærer i høj grad
præg af industri og produktion, og ligger som områder, der hver for sig har deres egen karakter med store
grusbunker, meget store lukkede bygninger og træer i
lange lige rækker. Samtidig skærer Hillerødmotorvejen
sig igennem landskabet. Landskabet nord, syd og øst
for dette område har i store træk hver sin karakter, dog
er det fælles for dem alle, at byerne ligger tæt. Mod øst
ligger de større byer, mens byerne mod vest er mindre.
Mod syd, på den anden side af Slangerupvej, er skalaen
ved færdsel i landskabet lille, med klar rummelig op-

Kort 4.4 Kirke, stier og rekreative områder

N
1 kilometer

Foto 4.3 Lynge Kirke

deling. Samtidig med at terræn og bevoksning skaber
rummelig opdeling og lille skala, fornemmer man også en klar større dimension i landskabet i form af tunneldalene, de åbne søer og større skovområder. Højdepunkter i området giver punktvis mulighed for langstrakte udsigter over landskabet. I nord er karakteren
mere åben, og det er ofte muligt at se langt ud over det
let bølgende landskab. Dimensionerne er større med
store åbne marker, med færre levende hegn og skovbevoksninger. Vindmøllerne ved Gørløse og Freerslev
ses ofte i dette landskab.

Eksisterende rekreative stier, regionale

Kirkeomgivelser

Eksisterende rekreative stier, øvrige

Planlagte rekreative stier, regionale

Fortidsminde, 100 m beskyttelseszone

Planlagte rekreative stier, øvrige

Kirke og kirkebyggelinje

Rekreative områder

Vindmølle

Foto 4.4 Lynge kile set fra den grønne kile
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Afstandszoner
Nærzonen 0 – 3 km

I nærzonen er vindmøller generelt ofte dominerende, enkeltheder i vindmøllens design er tydelige og vindmøllens størrelse i forhold til andre elementer i landskabet
fremgår klart. Sigtbarheden har meget lille betydning.

Mellemzonen 3 – 10 km

I mellemzonen virker møllen generelt mindre og ikke
dominerende. Beskueren oplever samspillet med andre møller og opfatter større forskelle i design. Møllens størrelse kan være svær at opfatte, idet afstanden
til den kan være svær at vurdere. Bevoksning og terræn er afgørende for, om møllen ses. Sigtbarheden spiller en stor rolle.

Fjernzonen over 10 km

I fjernzonen spiller terræn og sigtbarhed en afgørende
rolle. Møllen vil stort set kun blive oplevet fra højdepunkter og udsigtspunkter.

4.2 Kulturlandskabet og rekreative forhold
Projektområdet ligger i Uggeløse sogn. Området omkring Vassingerød har siden 1870’erne været præget af
lergravning af teglværksler. Der har i området ligget
flere teglværker, og det er stadigt muligt at opleve de
gamle tipvognsspor. Ler og grusgravning i området,
har gennem tiden givet arbejde til mange, og desuden
skabt tydelige landskabsaftegninger, der bidrager til at
fortælle historien i kulturlandskabet.

Fredede forhistoriske kulturspor

Der findes i nærområdet ingen fredede fortidsminder.
På baggrund af en forespørgsel har Folkemuseet i
Hillerød svaret, at i forbindelse med opstart af byggeriet blev hele grunden gennemsøgt i 2008. Hele grunden anses derfor som frigivet til anlægsarbejde

Registrerede kulturhistoriske spor

Forskellige fund i området vidner om, at der har været
aktivitet i området fra tidlig tid. Nord for Lynge blev
22

de 6 brudevæltelurer fundet i 1779. Lurerne stammer
fra Bronzealderen.

Kirker

Indenfor 3 km finder man Lynge Kirke. Kirken i Uggeløse ligger en smule længere væk end de 3 km og der
er på grund af beliggenhed i byen ingen visuelle gener
i forhold til den nye vindmølle.

Lynge Kirke

Lynge Kirke ligger for enden af en grøn kile i den nordlige del af Lynge, godt to km fra vindmøllen. Den grønne kile er åben indtil kirkegården og er fredet område.
Lynge Kirke består af kampesten med hvidt tårn og
røde teglsten på taget. Fra kirke og kirkegård er der ikke udsyn mod øst, da der er lukket til af bygninger og
tæt bevoksning omkring kirken. Kirketårnet fra Lynge
Kirke kan ses over bevoksningen i de nære omgivelser.

Rekreative forhold
Lynge Bytorvskilen

Lynge Bytorvskilen ligger som en grøn kile ind i Lynge. Området er kommunalt område med enge, krat og
småmoser, som afgræsses af kvæg.

Vassingerød Old

Vassingerød Old er et tidligere militært øvelsesterræn.
Efter militæret forlod stedet, lå det hen som en særegen mosaik af åbne græsklædte områder, tæt skov og
krat og lerede søer.
Området blev solgt i 2006, og man er nu i gang med
at etablere et naturområde og en golfbane. I den forbindelse sker der en betydelig omformning af landskabet.
Ud over golfbane bliver der etableret kombinerede ride- & gang- & cykelstier, samt mindre gangstier.
Ved Vassingerød Old ligger flere rund- og gavhøje.

Grusgravene

Nogle af de mest markante kulturhistoriske spor er lerog grusgravene. I Lynge Grusgrav, sydøst for Lynge, er
der planer om et natur-og fritidsområde, hvor der planlægges for både bade- og fiskesøer, vandski, sejlads, løbe- og ridestier m.m.. Desuden er der i den østlige del

af grusgraven planer om at åbne op for placering af et
støjende friluftsanlæg.
I Nymølle Grusgrav syd for Slangerupvej bruges
den gamle grusgrav til Drive In Bio, Put & Take sø mv.

Kolonihaver og andre områder

Nordøst for Farremosen ligger der et lille kolonihaveområde. Området ligger lavt, og bevoksning skærmer
mod udsyn og indsyn.
Nord for Lynge, langs Kollerødvej, ligger Årtusindeskifteskoven. Skoven blev plantet i 2000, og er under opvækst. Skoven ligger så langt fra vindmøllen, at
der ikke vil være nogen støjpåvirkning.
Mellem Lillerød bykant og motorvejen findes et rekreativt område, der ikke bliver påvirket af vindmøllen på grund af afstanden.

4.3 Visuelle forhold
Synlighed
Byerne

Det vil primært være fra den østlige udkant af Lynge by, at vindmøllen vil kunne ses. Den vil enten blive set over hustagene eller bevoksningen i landskabet.
Fra Vassingerød landsby er der ikke mange steder
med udsigt til vindmøllen.
Fra Lillerød skærmer bevoksning og terræn for udsyn
til vindmøllen, men det kan ikke udelukkes, at man kan
se vindmøllen fra få steder i den sydvestlige del af byen.

Landskabet

Det er muligt at opleve vindmøllen fra flere steder i det
omkringliggende landskab. Fra nord og nordvest, hvor
landskabet er rimeligt åbent, vil det ofte være muligt
at opleve vindmøllen. Fra syd, sydvest og sydøst gør
de mange skove og terrænet området mere lukket, hvilket resulterer i mindre udsyn mod vindmøllen, som i
begrænset omfang vil ses over bevoksningen. Som det
fremgår af synlighedskortet, kort 4.5, vil det være muligt at se vindmøllen over større afstande. Ved læsning
af synlighedskortet skal man være opmærksom på at
synligheden også gælder for øverste vingspids og det
derfor ikke altid er muligt at opfatte vindmøllen, især

over størrer afstande. Se iøvrigt afsnit 4.5 Beregningsmetode for synlighedskort. Ifølge synlighedskortet er
der endvidere mange steder, hvor vindmøllen ikke vil
blive set.

Udseende

Vindmøllen vil være 99,9 m høj til øverste vingespids.
Navhøjden bliver 59,9 meter og rotordiameteren 80
meter.
Forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren vil
blive 1:1,34. Vindmøllernes proportioner ved de moderne, store vindmøller er mest harmonisk, hvis rotoren er større end navhøjden. Dette er tilfældet for denne mølle, og den vil syne harmonisk.
Rotoren vil have en rolig omdrejning med mellem 11
og 19 omdrejninger i minuttet.

Figur 4.1

Vindmøllens harmoniforhold

4.4 Valg af visualiseringspunkter

Færdselsårer

Der er visualiseret fra steder, hvor folk bor og færdes,
enten ved transport eller ved rekreation. Endvidere er
det begrænsede samspil med eksisterende vindmøller
visualiseret. Efter indsigelsesfasen er der foretaget yderligere visualiseringer end først foreslået. På kort 4.6 og
4.7 fremgår det hvilke punkter, der er valgt efter opfordringer i indsigelsesfasen. Visualiseringspunkterne
ligger i forskellige afstande og retninger fra vindmølleprojektet. Der er flest visualiseringspunkter i nærzonen, idet vindmøllen er mest markant herfra.
I mellemzonen er der flest visualiseringer fra nordvest, da det er herfra, vindmøllen er mest synlig. Der
er i mellemzonen ikke visualiseret fra øst og nordøst,
da der ikke er fundet steder, hvor vi vurderer, at vindmøllen kan blive set. Der er ikke visualiseret fra fjernzonen, da der ikke er fundet steder, hvor vindmøllen
vil være synlig i det lukkede landskab. På synlighedskortet, kort 4.5, fremgår det, at det vil være muligt at
se vindmøllen fra fjernzonen, men igen skal man være
opmærksom på, at det er for øverste vingespids. I forhold til dette er der ikke fundet steder, hvorfra det vil
give mening at visualisere.
Visualiseringer fra nærmeste naboer er behandlet i
kapitel 5 sammen med andre konsekvenser for naboer.

Rekreative områder

Nærzone, 0 – 3 km

1. Fra Lyngevej ved bygrænsen til Lynge, hvor den
nye vindmølle vil ses over bevoksningen.
2. Fra Kærhøjgårdsvej i Lynge, lige vest for rundkørslen, hvor øjnene kan følge vejen gennem byen, og den nye vindmølle vil ses over hustagene.
3. Fra Kærhøjgårdsvej i udkanten af Lynge, hvor
den nye vindmølle vil kunne ses over hustagene.
4. Fra enden af villavejen Gl. Nøglegårdsvej, hvor
man kan se ud over den tidligere del af grusgravområdet.

Vassingerød landsby
99,9 m mølle. 80 m rotordiameter og 59,9 m navhøjde.
Harmoniforhold 1:1,34.

5. Fra indkørsel fra Vassingerød Bygade, hvor den
nye vindmølle vil komme frem bag erhverskvarteret.

6. Fra Kollerødvej lige vest for Hillerødmotorvejen.
Herfra er landskabet lukket med en skærm af bevoksning bag den første mark. Bag denne vil man
opleve den nye vindmølle.
7. Fra Svanevej, tæt ved Lyngevej, hvorfra det i dag
er muligt at se Widex’ domicil bag træerne ved
Birkholm Planteskole.
8. Fra krydset ved Nymøllevej og Vassingerødvej
hvor Widex’ domicil opleves tydeligt, og hvor
vindmøllen vil ses i sammenhæng med bygningen.
9. Fra Vassingerødvej midt i erhvervsområdet, hvorfra vindmøllen vil ses i samspil med sendemasten.
10. Fra Nymøllevej øst for Kærhøjgårdsvej, hvor der
er fri udsigt til Widexfabrikken og den nye vindmølle.
11. Fra Kærhøjgårdsvej, lidt vest for Lynge Planteskole, hvor man har udsigt over landskabet, og
den nye vindmølle vil opleves midt i dette.
12. Fra Slagerupvej, hvor der mellem den spredte bevoksning er glimtvis udsigt over grusgraven og
landskabet mod nord.
13. Fra Bjergvej ved Høveltsbjerg, hvorfra man fornemmer landskabets bløde bakker og har en god
udsigt.
14. Fra vej ved Farremosen i Birkholm Planteskole,
som bruges rekreativt og hvor vindmøllen vil være mere eller mindre synlig, afhængig af træerne
på planteskolen.
15. Fra Oldvej, som vil blive den primære tilkørselsvej til golfbanen, hvor man oplever bevoksningen
på Birkholm Planteskole.
16. Fra det kommende klubhus ved golfbanen, hvorfra man vil se ud over golfbanens arealer.
17. Fra rekreativ sti i forbindelse med golfbane og
naturområde på Vassingerød Old.
18. Fra ’Bjerget’, som vil blive udsigtspunkt i det kommende rekreative område i Lynge Grusgrav. Her
har man udsigt over landskabet i alle retninger.
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Kort 4.5 Synlighedskort
19. Fra rekreativt område i Lynge Grusgrav, hvor
man ser over grusgraven og det stærkt omformede landskab.

N

Mellem spredt bebyggelse

20. Fra Kærhøjgårdsvej, hvor den er grusvej tæt på
Lyngevej, hvor der er åbent mod erhversområdet.
21. Fra Røglevej, hvor landskabet er lukket i form af
terræn og bevoksning
22. Fra Røglevej, hvor området er rummeligt opdelt
af bevoksningen, og man ikke kan se langt.

Mellemzone, 3-10 km
Mindre byer

23. Fra Lyngevej syd for Nørre Herlev, hvor der er
udsigt over det åbne let bølgede landskab, med
spredte grupper af bevoksning.
24. Fra Lyngevej sydøst for Uvelse, hvor den nye
vindmølle vil komme til syne over bevoksningen.

Det åbne land og sammenspil med andre vindmøller
25. Fra Lystrupvej, hvor der er en smuk udsigt over
landskabet, og en enkelt husstandsmølle anes
gennem bevoksningen.
26. Fra Lindholmvej, hvor det på en strækning på
omkring 200 m er muligt at ane kirketårnet fra
Lynge kirke imellem og over bevoksningen i horisonten.
27. Fra Lyngevej ved Ganløse Eged, hvor den nye
vindmølle vil anes over bevoksningen.
28. Fra Farumvej ved Hestetangshuse, hvorfra det er
muligt at opleve en af tunneldalene tydeligt skåret
ned i landskabet.

4.5 Beregningsmetode for synlighedskort

Signaturer kort 4.5
Vindmøllen ikke synlig

Mindst en vingespids af
vindmøllen er synlig
Vindmøllen
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5 kilometer

Afstandszoner

Beregningen foretages ud fra en digital højdemodel,
som dannes ud fra digitaliserede højdelinier. Desuden
indgår lægivere samt flader (fx. skovområder). Populært sagt sendes fra hvert beregningspunkt en stråle
mod hver mølletop, og det kontrolleres om strålen undervejs rammer en bakke, en flade (som har en defineret højde). Det tælles da op, hvor mange af stråler-

ne mod de enkelte mølletoppe, der når frem til møllen.
Følgende oplysninger bruges i beregningen
• Møllens placering (x,y,z - koordinater).
• Møllens højde samt rotordiameter.
• Et digitalt højdekurvekort
(højdelinier i WAsP .map eller .dxf format).
• Eventuel fladeobjekt med områder, der har en given højde over terræn.
Således er skovene og byerne digitaliseret på baggrund
af 1:100000 kort. Der er angivet en gennemsnitlig højde
på 20 m for skovarealer og 10 m for byarealer. Levende hegn og mindre skovbevoksninger er ikke tegnet ind
og er derfor ikke med i beregningerne. Området, der er
beregnet på, er 15 gange 15 km omkring vindmøllen.
Højden for møllen er vingespidshøjden, og det vil
derfor være mange steder, hvor kun en lille del af møllen er synlig.

4.6 Metode for visualisering
De anvendte fotografier til visualiseringerne er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med optik på 45
mm brændvidde, der svarer til normaloptik, det vil sige, at den spænder cirka over den samme vinkel, som
øjet opfatter klart. For at visualiseringerne skal være
sammenlignelige, er alle foto gengivet i samme lineære forstørrelse fra 36 mm til 280 mm, eller knap 8 gange. Da de fleste foto er taget med en 45 mm linse, giver det en ideel betragtningsafstand på 35 cm af visualiseringerne i den trykte rapport på A4 med hensyn
til sammenligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand skal ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand. Med mindre andet er angivet ved foto og visualisering skal man regne med denne afstand.
Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-kooordinater. Fotografierne er taget i sommer og efterår 2009
og vinteren 2009 – 2010.
Alle visualiseringer er udført i programmet WindPro version 2.6, hvor hver enkelt visualisering er kontrolleret ud fra kendte elementer i landskabet. Det drejer sig især om master og kran på byggepladsen. Hvor
de eksisterende vindmøller er svære at se på grund af
vejforholdene eller afstanden, er de genoptegnet.

Endvidere vil den nye vindmølle ofte være gengivet
overdrevent tydelig på visualiseringerne sammenlignet med et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne
vurderer vindmøllens indvirkning på landskabet i de situationer, hvor man har en usædvanlig god sigtbarhed.
Ofte vil vingerne være svære at skelne mod himlen,
og vindmøllen er i den situation optegnet enten mørkere eller lysere, end den ellers ville fremtræde på billedet, for at kunne gengive den tydeligt.
Visualiseringerne er udført, så vindmøllen altid ses
forfra, og så den fylder mest muligt. Endvidere vises
den med den ene vinge lodret, så vindmøllens totalhøjde altid fremgår af visualiseringen. Den fremherskende
vindretning på det givne sted er fra sydvest, og vindmøllen vil oftere stå orienteret i forhold til den vindretning. Til hver visualisering vil det være muligt at læse hvor lang tid i timer og procent på et år, vindmøllen står i den givne position, bestemt af vindretningen.
Dette vil være set i forhold til driftstiden.
På visualiseringerne er kraner fra byggepladsen ved
Widex fjernet for at give det mest realistiske billede af
fremtidige forhold.

Lysets betydning for vindmøllens synlighed

Vindmøllens synlighed skifter med både vejret og lyset. Vejret, eksempelvis i form af tåge, har naturligvis
stor betydning for sigtbarheden, men også det lokale
lys på vindmøllen har afgørende indflydelse. Fra at stå
som et klart og tydeligt, næsten hvidt element i landskabet kan vindmøllen med lyset ændre sig til at falde
i nærmest et med omgivelserne. Se foto 4.5.

Foto 4.5 Fotoserie til illustration af, hvorledes skiftende
lys på vindmøller ændrer deres synlighed.
Optagelse fra Kallerup i Thy.
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Kort 4.6

Visualiseringspunkter

Signaturer kort 4.6
Vindmøllen

26

Først valgte visualiseringspunkter
med fotonummer

11

Visualiseringspunkter valgt
efter indsigelsesfasen med
fotonummer
Visualisering uden løv

Signaturer kort 4.7
Vindmøllen
Først valgte visualiseringspunkter
med fotonummer

N

1:100.000

26

Visualiseringspunkter valgt
efter indsigelsesfasen med
fotonummer

2

11

Visualiseringer uden løv

Kort 4.7 Visualiseringspunkter i Nærzonen

4.9 Metode for visuel vurdering
Påvirkningen af landskabet

Ved vurdering af den visuelle påvirkning af et landskab
eller et område til vindmøller, bliver det vurderet, hvorfra man kan se vindmøllerne. Derefter bliver det vurderet, hvilken visuel påvirkning vindmøllerne har fra det
givne sted/område. Dette sker på baggrund af en landskabsanalyse, hvor en grundig undersøgelse af stedets
karakterer, kvaliteter og ulemper bliver behandlet. Det
vigtige er ikke, hvorfra vindmøllerne kan ses, hvilket
de oftest kan fra mange steder. Det vigtige er, hvordan
de påvirker oplevelsen af landskabet. En vindmølle kan
sagtens opleves tydeligt i landskabet uden at være skæmmende. Det afhænger i store træk af landskabets terræn,
dimensioner og øvrige landskabselementer. Vindmøller
kan virke harmoniske og passe ind i det skalaforhold, der
er i landskabet. Vindmøllerne kan sætte perspektiv på
landskabsoplevelsen ved for eksempel at fremhæve de
øvrige landskabselementer og terrænet.
Modsat kan vindmøller forvrænge landskabets dimensioner, så både skalaforhold i landskab og vindmøller kan
blive svært opfattelige. Vindmøller kan virke forstyrrende og dominerende i et landskab. Denne betegnelse gives ofte, hvis vindmøllerne tager uforholdsmæssigt meget opmærksomhed fra det øvrige landskabsbillede og
ændrer oplevelsen af dette væsentligt i negativ retning.

Påvirkningen af kulturlandskabet

Med vindmøllerne former vi landskabet, og dermed vores opfattelse af landskabet, der fremstår som et kulturlandskab med elementer fra mange historiske perioder.
Men møllerne må ikke ødelægge oplevelsen af vigtige
kulturhistoriske elementer, som for eksempel kirkerne.
Disse overvejelser anvendes i vurderingen af vindmøllens påvirkning af kulturlandskabet.

N

1:25.000
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1

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod sydøst ved
bygrænsen til Lynge, hvor landskabet er blødt bølget med
opdyrkede marker og spredte gårde og boliger med bevoksning omkring. Her oplever man Widexfabrikken og masterne
ved Kærhøjgårdsvej og Nymøllevej i landskabet.
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1

Nærzone. Visualisering fra bygrænsen til Lynge. Afstand
til den nye vindmølle er godt 1,5 km. Fra denne position er
vindmøllen synlig og ændrer landskabsbilledet, men den er
ikke dominerende eller ødelæggende for landskabsoplevelsen.
Vindmøllen er trukket op med mørk grå for synlighedens skyld.

Vindmøllen vil stå i denne position i 1480 timer om året svarende
til 21 % af driftstiden.  
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2

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod øst fra
Kærhøjgårdsvej i Lynge, lige vest for rundkørslen, hvor
øjnene kan følge vejen gennem byen. Foto er taget med
normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med
hensyn til sammenligning og perspektiv.
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2

Nærzone. Visualisering fra Lynge. Afstand til den nye vindmølle er knap to km. Fra dette punkt oplever man vindmøllen over beplantningen i byen. Møllen vil falde ind i bybilledet i samspil med bevægelse fra trafikken, samt stationære genstande som antenner, lygtepæle og flagstænger og vil ikke virke

forstyrrende på bybilledet. Vindmøllen er trukket op med grå for
synlighedens skyld. Vindmøllen vil stå i denne position i 1480 timer om året  svarende til 21 % af driftstiden.  
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2

Nærzone. Visualisering fra Lynge, uden løv på bevoksningen. Der er ingen betydelig forskel fra oplevelsen af møllen med løv på bevoksningen. Vindmøllen er trukket op
med grå for synlighedens skyld.
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3

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod øst,  fra
Kærhøjgårdsvej i udkanten af Lynge. Herfra oplever man
terrænbevægelsen i landskabet omkring Lynge. Foto er
taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35
cm med hensyn til sammenligning og perspektiv.
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3

Nærzone. Visualisering fra den østlige udkant af Lynge. Afstand til den nye vindmølle er godt 1,6 km. Herfra oplever
man tydeligt vindmøllen over hustagene. Vindmøllen indgår i samspil med skilte, flagstænger og lygtepæle. Vindmøllen
er trukket op med grå for synlighedens skyld. Vindmøllen vil stå
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i denne position i 1480 timer om året  svarende til 21 % af driftstiden.  

4

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod øst, hvor
man fra villavejen Gl. Nøglegårdsvej kan se ud over den
tidligere del af grusgravområdet. Her er der  planer om et
rekreativt natur- og fritidsområde, og området er allerede smukt
og i brug.  
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4

Nærzone. Visualisering fra villavejen Gl. Nøglegårdsvej i
Lynge. Afstand til den nye vindmølle er godt 1,7 km. Herfra
oplever man tydeligt vindmøllen over trækronerne. Dette
billede svarer meget godt til oplevelsen af vindmøllen fra de nærliggende boliger i yderkanten af Lynge. Her kan beplantning i
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haver dog have en skærmende effekt. Ved færdsel længere nede i
det grønne område vil vindmøllen ofte forsvinde bag bevoksning og
terræn. Vindmøllen er trukket op med mørk grå for synlighedens
skyld. Vindmøllen vil stå i denne position i 1565 timer om året  svarende til 22 % af driftstiden.  

4

Nærzone. Visualisering fra villavejen Gl. Nøglegårdsvej i
Lynge, uden løv på bevoksningen. En smule mere af vingerne vil være synlige i nederste position, men der er ikke nogen forskel i oplevelsen af vindmøllen. Vindmøllen er trukket op
med lys grå for synlighedens skyld.
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5

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod nordvest
fra indkørsel fra Vassingerød Bygade. Herfra er der
tydelig udsigt til erhversområdet Vassingerød, og billedet
domineres af trådhegn og industrirelaterede elementer. Foto er
taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor
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35 cm med hensyn til sammenligning og perspektiv.
Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles med læserens
foretrukne læseafstand.

5

Nærzone. Visualisering fra Vassingerød landsby. Afstand til
den nye vindmølle er godt 650 m. Dette er formentlig et af
de få steder i Vassingerød landsby, hvor det er muligt at
opleve vindmøllen visuelt. Vindmøllen virker ikke mere forstyrrende for den visuelle oplevelse af det i forvejen rodede og

industrielle udtryk, man ser i form af trådhegn, lygtepæle, europaller og firmaflag. Vindmøllen vil stå i denne position i 725 timer
om året  svarende til 10 % af driftstiden.  
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5

Nærzone. Visualisering fra Vassingerød landsby, uden løv
på bevoksningen. Vindmøllen er mere synlig, idet vingerne
ses gennem træerne. Dette vil dog ikke ændre den samlede
opfattelse af vindmøllen over erhversområdet. Vindmøllen er tegnet op med lys grå for synlighedens skyld.
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6

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod syd fra
Kollerødvej lige vest for motorvejen. Herfra er landskabet
lukket med en skærm af bevoksning bag den første mark. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til sammenligning og perspektiv. Ideel be-
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tragtningsafstand må ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand.

6

Nærzone. Visualisering fra Kollerødvej, vest for motorvejen. Afstand til den nye vindmølle er godt 2,4 km. Man oplever en stor del af vindmøllen over bevoksningen, men
møllen virker på grund af afstanden ikke dominerende eller ødelæggende for den samlede oplevelse af landskabet. Vindmøllen er

trukket op med lys grå for synlighedens skyld. Vindmøllen vil stå
i denne position i 939 timer om året  svarende til 13 % af driftstiden.  

43

7

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod syd fra
Svanevej. Landskabet virker fra dette sted temmelig lukket, men dog ses Widexfabrikken over træerne ved Birkholm Planteskole. Denne udsigt vil også gøre sig gældende fra
det nærmeste stykke af Lyngevej.
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7

Nærzone. Visualisering fra Svanevej ved Lynge Mark. Afstand til den nye vindmølle er godt 660 m. Herfra oplever man vindmøllen i sammenhæng med Widexfabrikken.
Vindmøllen syner stor i forhold til både fabrik og masten ved Nymøllevej samt bevoksning. Vindmøllen er herfra dominerende og

stor i forhold til dimensionerne i landskabet og de øvrige elementer. Vindmøllen vil stå i denne position i 939 timer om året svarende til 13 % af driftstiden.     
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8

Nærzone.  Eksisterende forhold fotograferet mod nordvest
ved krydset ved Nymøllevej ogVassingerødvej, hvor der er
udsyn til Widex’ domicil. Foto er taget med normaloptik,
og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til sammenligning og perspektiv.
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8

Nærzone.  Visualisering fra krydset ved Nymøllevej og
Vassingerødvej. Afstand til den nye vindmølle er omkring
450 m. Fra denne position syner skalaforhold mellem domicilbygning, vindmølle og vej harmonisk og vejskiltene indgår i
samspil med vindmøllen. På trods af harmoniforhold mellem ele-

menterne er vindmøllen dominerende fra dette kryds. Vindmøllen vil stå i denne position i 725 timer om året  svarende til 10 %
af driftstiden.  
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9

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod nord fra
Vassingerødvej, hvor man let opfatter det store, flade erhversområde. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til sammenligning
og perspektiv.
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9

Nærzone.  Visualisering fra erhversområdet på Vassingerødvej. Afstand til den nye vindmølle er godt 900 m. Vindmøllen syner lidt højere end masten, men falder godt ind i
de øvrige dimensioner i erhversområdet. Vindmøllen vil stå i denne position i 939 timer om året svarende til 13 % af driftstiden.
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10

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod nordøst fra Nymøllevej øst for Kærhøjgårdsvej, hvor landskabet er rimelig fladt og forholdsvis åbent. Mod nord
ser man rækkerne af produktionstræer fra Birkholm Planteskole.
Ifølge nuværende beplantningsplan for område omkring Widexfa-
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brikken vil beplantning mod vest og syd med tiden give et anderledes billede. Herfra vil størstedelen af indsigt til fabrikken ske
gennem beplantningen. Foto optaget med 52 mm optik. Ideel betragtningsafstand er 40 cm.

10

Nærzone. Visualisering fra Nymøllevej. Afstand til den
nye vindmølle er knap 680 m. Den nye vindmølle og
Widex’ domicil står i fint samspil, og fra denne position
syner skalaforhold mellem fabrik, vindmølle og vej harmonisk. Ny
bevoksning omkring fabrikkens område vil især i sommerhalvåret

resultere i, at en stor del af tårnet vil være skjult. Vindmøllen er trukket op med lys grå for synlighedens skyld. Vindmøllen vil stå i denne position i 1320 timer om året svarende til 18,5 % af driftstiden. Foto optaget med 52 mm optik. Ideel betragtningsafstand er
40 cm.
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Vindmølle ved Høveltsbjerg med totalhøjde 40 m

11

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod øst
fra Kærhøjgårdsvej, næsten fra det højeste punkt inden Lynge. Herfra er der udsigt til det forholdsvis flade landskab omkring erhversområdet og i forgrunden Lynge
Planteskole. I baggrunden stiger landskabet og her ses vindmøl-
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len ved Høveltsbjerg over horisonten. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til
sammenligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand må ikke
forveksles med læserens foretrukne læseafstand.

11

Nærzone. Visualisering fra højt punkt på Kærhøjgårdsvej. Afstand til den nye vindmølle er godt godt 1,2 km.
Herfra står vindmøllen markant i landskabet, mens
Widex’ domicil næsten forsvinder bag bevoksningen. Vindmøllens
størrelse kan gøre dimensionerne i landskabet svært opfattelige.

Vindmøllen vil stå i denne position i 1480 timer om året svarende til
21 % af driftstiden.
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12

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod nordøst fra Slagerupvej, hvor der mellem den spredte bevoksning er glimtvis udsigt over grusgraven og landskabet mod nord. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til sammenligning og
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perspektiv. Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand.

12

Nærzone. Visualisering fra Slangerupvej. Afstand til
den nye vindmølle er godt 2,2 km. Mellem den spredte
bevoksning langs Slangerupvej oplever man vindmøllen over grusgraven sammen med master og skorstene. Slangerupvej er stærkt trafikeret, og det går stærkt. Vindmøllen vil ople-

ves glimtvis mellem bevoksningen og dens langsomme  bevægelse
vil ikke forstyrre oplevelsen af det i forvejen omformede landskab
med andre tekniske elementer. Vindmøllen vil stå i denne position
i 1320 timer om året svarende til 18,5 % af driftstiden.
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13

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod sydvest fra Bjergvej, hvorfra man fornemmer landskabets bløde bakker. Herfra ser man, udover kraner ved
Widex byggeplads, masten ved Nymøllevej og kraner ved byggeri
i erhvervsområdet ved Vassingerød.
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13

Nærzone. Visualisering fra Bjergvej ved Høveltsbjerg.
Afstand til den nye vindmølle er knap 1,4 km. Fra dette sted fremstår vindmøllen synlig og meget tydelig i
landskabet. Oplevelsen af landskabet forandres væsentligt. Vindmøllen er trukket op med lys grå for synlighedens skyld. Vind-

møllen vil stå i denne position i 1565 timer om året svarende til 22
% af driftstiden.
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14

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod vest
fra grusvej i Birkholm Planteskole. Vejen bruges rekreativt i forbindelse med Farremosen. Inde fra selve
Farremosen er det ikke muligt at se ud, men lige udenfor er der
på fototidspunktet denne udsigt. Det skal her bemærkes, at ud-
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syn fra planteskolen vil variere i forbindelse med produktionen på
planteskolen.

14

Nærzone. Visualisering fra grusvej udenfor Farremosen. Afstand til den nye vindmølle er knap 350 m. Inden for den korte afstand til vindmøllen har en forholdsvis lav bevoksning en skærmende virkning, men på den anden side af  beplantningen, hvor vindmøllen kan opleves tyde-

ligt, vil den virke stor. Vindmøllens bevægelse vil tydeliggøre den
bag træerne. Vindmøllen er trukket op med sort for synlighedens
skyld. Vindmøllen vil stå i denne position i 1480 timer om året
svarende til 21 % af driftstiden.
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14

Nærzone. Visualisering fra grusvej udenfor Farremosen, uden løv på bevoksningen. Vindmøllen vil være
mere synlig gennem de nære, spredte træer, når de ikke bærer løv. Vindmøllen er tegnet op med mørk grå for synlighedens skyld.
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15

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod vest
fra Oldvej. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til sammenligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand.
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15

Nærzone. Visualisering fra Oldvej. Afstand til den nye
vindmølle er knap 1,1 km. Halvdelen af rotoren vil ses
i bevægelse over bevoksningen. Vindmøllen vil ikke
ødelægge oplevelsen af området, men dog forstyrre øjet, idet vingerne ved omdrejning forsvinder bag bevoksningen. Vindmøllen
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er trukket op med grå for synlighedens skyld. Vindmøllen vil stå i
denne position i 1115 timer om året svarende til 15,5 % af driftstiden.

Visualisering 15 uden løv
afventer fotografering i
januar 2010. Visualiseringen
vil kunne ses på Allerød
Kommunes hjemmeside
og vil kunne rekvireres hos
kommunen.
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16

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod nordvest fra det kommende klubhus til golfbanen på Vassingerød Old. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til sammenligning
og perspektiv.
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16

Nærzone. Visualisering fra klubhus ved golfbane. Afstand til den nye vindmølle er 1,7 km. Rotor og nacelle kan ses over bevoksningen, og man vil tydeligt opleve bevægelsen over bevoksningen. Vindmøllen vil ikke ødelægge oplevelsen af området, men idet kun halvdelen af rotor kom-

mer overbevoksningen, kan det virke forstyrrende. Vindmøllen er
trukket op med lys grå for synlighedens skyld. Vindmøllen vil stå
i denne position i 1115 timer om året svarende til 15,5 % af driftstiden.
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Visualisering 16 uden løv
afventer fotografering i
januar 2010. Visualiseringen
vil kunne ses på Allerød
Kommunes hjemmeside
og vil kunne rekvireres hos
kommunen.
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17

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod nordvest fra en sti ved det kommende rekreative golfområde ved Vassingerød Old. Nærheden til byen opfattes tydeligt, idet bygninger og mast ses over og mellem bevoksning. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand
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er derfor 35 cm med hensyn til sammenligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand.

17

Nærzone. Visualisering fra Vassingerød Old. Afstand
til den nye vindmøller er knap 1,5 km. Man ser det
meste af tårn og hele rotoren over bevoksningen. Oplevelsen af området fra dette sted forandres, men vindmøllens bevægelse over bevoksningen virker ikke ødelæggende eller forstyr-

rende for oplevelsen. Vindmøllen er trukket op med grå for synlighedens skyld. Vindmøllen vil stå i denne position i 725 timer om
året svarende til 10 % af driftstiden.
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18

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod nordøst fra ’Bjerget’ i Lynge Grusgrav. ’Bjerget’ vil indgå
som udsigtspunkt i det nye rekreative område i Lynge Grusgrav. Her er en smuk udsigt over landskabet til alle sider. Alle vindmøller indenfor 10 km kan opleves i landskabet.
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Men det er ikke et billede, der er præget af vindmøller. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm
med hensyn til sammenligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand.

18

Nærzone. Visualisering fra ’Bjerget’ i Lynge Grusgrav. Afstand til den nye vindmøller er knap 2 km.
Vindmøllen stikker tydeligt op i landskabet, og man
kan se den over horisonten. Vindmøllen indgår i samspil med
ehvervsområdet, med kraner, skorsten og andre tekniske anlæg.

Vindmøllen er tegnet op med hvid for synlighedens skyld. Vindmøllen vil stå i denne position i 1320 timer om året svarende til
18,5 % af driftstiden.
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19

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod nordøst
fra Lynge Grusgrav. Her er der udsigt over det
udgravede landskab, med skarpe kanter og skrænter.
Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er
derfor 35 cm med hensyn til sammenligning og perspektiv.
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Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand.

19

Nærzone. Visualisering fra Lynge Grusgrav. Afstand til
den nye vindmøller er knap 2 km. Fra denne afstand virker vindmøllen harmonisk i forhold til landskabet. Man
vil kunne opleve vindmøllen, men ved bevægelse rundt i det rekreative område vil man opleve, at vindmøllen vil forsvinde for igen at

dukke frem mellem bevoksning og over terræn. Oplevelsen af den vil
ikke være konstant, og den kan måske bruges som let genkendeligt
pejlemærke i det tidlligere råstofudvindingsområde. Vindmøllen er
tegnet op med hvid for synlighedens skyld. Vindmøllen vil stå i denne
position i 1320 timer om året svarende til 18,5 % af driftstiden.
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20

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod sydøst fra Kærhøjgårdsvej. Her er meget åbent med direkte udsigt til Widex’ domicil. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til sammenligning og perspektiv.
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20

Nærzone. Visualisering fra Kærhøjgårdsvej, grusvej
ved Lyngevej. Afstand til den nye vindmøller er godt
630 m. Herfra er vindmøllen stor. Skalaforhold mellem domicil og vindmølle virker harmonisk, men øvrige landskabselementer i området bliver meget små, og deres skalafor-

hold forvrænges. Vindmøllen vil stå i denne position i 1115 timer
om året svarende til 15,5 % af driftstiden.
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21

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod syd
fra Røglevej, tæt på indkørslen til Vrålyngen, hvor terræn og levende hegn hindrer længere udsyn. Foto er
taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35
cm med hensyn til sammenligning og perspektiv.
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21

Nærzone. Visualisering fra Røglevej. Afstand til den
nye vindmølle er godt 1,5 km. Vindmøllen vil forandre
oplevelsen af landskabet på dette stykke af Røglevej.
Ved produktion vil nederste vingspidser forsvinde bag bevoksningen, men vindmøllen vil stadig være let opfattelig og har ikke

nogen generende effekt for den visuelle opfattelse af landskabet.
Vindmøllen vil stå i denne position i 725 timer om året  svarende
til 10 % af driftstiden.
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22

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod syd
fra Røglevej,øst for foto 21. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm
med hensyn til sammenligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand.
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22

Nærzone. Visualisering fra Røglevej. Afstand til den
nye vindmøller er godt 1,6 km. Vindmøllen står tydeligt i landskabesbilledet og forandre udsigten de steder, hvor den kan ses mellem bevoksningen. I denne situation er
vindmøllen med til at give dybde i landskabet, idet den er med til

at fremhæve perspektivet i det rum, der dannes af  bevoksningen
i forgrund, mellemgrund og baggrund. Vindmøllen vil stå i denne
position i 939 timer om året svarende til 13 % af driftstiden.
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Vindmøller syd for Kollerød med totalhøjde på 44 m og 60 m

23

Mellemzone. Eksisterende forhold fotograferet mod
sydøst fra Lyngevej syd for Nørre Herlev over det åbne, let bølgede landskab med spredte grupper af bevoksning. Udsigten herfra er domineret af højspændingsmaster
i øst-vestgående retning. I horisonten ser man vindmøllerne syd
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for Kollerød, på henholdsvis 500 kW og 60 m totalhøjde for den
sydlige og 225 kW og 44 m totalhøjde for den nordlige vindmølle.
Fra denne vinkel opleves de to møller som en enkelt mølle. Afstand til eksisterende vindmøller er godt to km. Vindmøllerne er
trukket op med mørk grå for synlighedens skyld.           
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Mellemzone. Visualisering fra den sydlige udkant af
Nørre Herlev. Afstand til den nye vindmølle er knap
5,5 km. På grund af afstanden står vindmøllen meget
svagt og tydeligere længere væk end vindmøllerne ved Kollerød.
Oplevelsen af landskabet bliver ikke visuelt forstyrret af vind-

møllen. Møllerne ved Kollerød er tegnet op og står i samme position som den nye vindmølle, i forhold til vindretning. Vindmøllen er trukket op med mørk grå for synlighedens skyld. Vindmøllen vil stå i denne position i 725 timer om året  svarende til 10 %
af driftstiden.
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Husstandsmølle

24

Mellemzone. Eksisterende forhold fotograferet mod
sydøst fra Lyngevej sydøst for Uvelse. Uden for Uvelse åbner landbrugslandskabet sig med få levende
hegn og mindre bevoksninger, der skærmer for længere udsyn.
Over bevoksningen i det fjerne ses rotor fra en husstandsmølle
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nord for Uggeløse. Afstand til husstandsmøllen er knap to km.
Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er
derfor 35 cm med hensyn til sammenligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand.
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Mellemzone. Visualisering fra den sydøstlige udkant
af Uvelse. Afstand til den nye vindmølle er knap 5,2
km. Vindmøllen vil stå svagt over bevoksningen og
vil med sin lille størrelse næsten ikke blive bemærket i det store
landskabsbillede. Vindmøllen vil stå i denne position i 1115 timer

om året svarende til 15,5 % af driftstiden. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn
til sammenligning og perspektiv.
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25

Mellemzone. Eksisterende forhold fotograferet mod
sydøst fra Lystrupvej. På denne strækning er der på
det højeste punkt en smuk langstrakt udsigt over landskabet. Herfra, hvor man står lidt lavere, fornemmer man stadig
den langstrakte udsigt, samtidig med nærheden til rundhøjen til
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venstre i billedet. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til sammenligning og perspektiv.

Husstandsmølle

25

Mellemzone. Visualisering fra Lystrupvej ved Lystrup
Skov. Afstand til den nye vindmølle er knap 6,8 km.
Vindmøllen vil blive oplevet sammen med en enkelt husstandsmølle, og de vil være lette at adskille fra hinanden. På denne afstand vil man se vindmøllen svagt, og samtidig vil man ople-

ve den glimtvis, idet den ofte vil forsvinde bag bevoksning. Vindmøllen har ingen visuel påvirkning på landskabsoplevelsen. Husstandsmøllen er trukket op med sort for synlighedens skyld. Vindmøllen vil
stå i denne position i 1115 timer om året svarende til 15,5 % af driftstiden.
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Vindmølle ved Høveltsvang

26

Mellemzone. Eksisterende forhold fotograferet mod
øst fra Lindholmvej over det let bølgende landskab.
Landskabet er et åbent landbrugslandskab med
spredte bevoksninger og gårde. På en strækning på omkring
200 meter er det muligt at ane kirketårnet fra Lynge Kirke imel-
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Lynge Kirke

lem - og over -  bevoksningen i horisonten. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn
til sammenligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand må ikke
forveksles med læserens foretrukne læseafstand.

Den nye vindmølle

26

Mellemzone. Visualisering fra Lindholmvej ved
Strenghøjgård. Afstand til den nye vindmølle er godt
6,2 km. Strækningen omkring dette punkt er formentlig det eneste sted, hvor vindmøllen vil opleves i nærhed til Lynge
Kirke. Ligesom kirketårnet vil vindmøllen opleves over og mel-

lem bevoksningen. Vindmøllen vil ikke have nogen visuel generende effekt for oplevelsen af kirken i landskabet eller oplevelsen af landskabet i øvrigt. Til venstre i billedet ses møllen ved Høveltsvang, som er let at adskille fra den nye mølle. Vindmøllen er
trukket op med mørk grå for synlighedens skyld. Vindmøllen vil

stå i denne position i 1480 timer om året
svarende til 21 % af driftstiden.
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27

Mellemzone. Eksisterende forhold fotograferet mod
nordøst fra Lyngevej ved Ganløse Eged. Herfra er der
udsigt over morænefladerne mellem tunneldalene og
Bastrup Sø, som ligger nede i tunneldalen og derfor ikke kan opleves fra dette punkt.
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27

Mellemzone. Visualisering fra Lyngevej ved Ganløse Eged. Afstand til den nye vindmølle er godt fem km.
Man vil opleve vindmøllen over terræn og bevoksning,
hvor den fra dette punkt vil være et af de højeste elementer, men
opfattelsen af vindmøllen vil være begrænset på grund af afstan-

den og vindmøllens dimensioner i forhold til andre landskabselementer i øvrigt. Vindmøllen er trukket op med sort for synlighedens skyld. Vindmøllen vil stå i denne position i 1320 timer om
året svarende til 18,5 % af driftstiden.
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28

Mellemzone. Eksisterende forhold fotograferet mod
nord fra Farumvej. Herfra opleves en af tunneldalene
tydeligt skåret ned i landskabet, idet terrænbevægelserne understreges af bevoksning og boligerne i Hestetangshuse,
som ligger så lavt, at kun tagene ses fra vejen.
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Udklip af visualisering uden løv

28

Mellemzone. Visualisering fra Farumvej ved
Hestetangshuse. Afstand til den nye vindmølle er godt
3,5 km. Vindmøllen står svagt over bevoksningen og
vil være synlig. Landskabet er karakteristisk og dimensionerne  
er store. Tunnneldalslandskabet står tydeligt og markant frem og

vindmøllen forandrer oplevelsen af det karakteristiske landskab,
som dog ikke vil forstyrres betydeligt af vindmøllen, da den
fylder en meget lille del af synsfeltet. Vindmøllen vil stå i denne
position i 939 timer om året svarende til 13 % af driftstiden. Som
det fremgår af udklip af visualisering uden løv er oplevelsen af

vindmøllen i landskabet er den samme hele året.
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Vindmøllen

29

Nærzone. Visualisering fra 1. sal fra bolig på Birkholm Planteskole, uden løv på bevoksningen. Afstand
til den nye vindmølle er ca. 592 m. Vindmøllens bevægelse kan opleves bag fyrretræerne, hvis man træder helt hen
til vinduet og drejer hovedet. Vindmøllen er trukket op med mørk
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grå for synlighedens skyld. Vindmøllen vil stå i denne position i
1565 timer om året svarende til 22 % af driftstiden.

Vindmøllen

30

Nærzone. Visualisering fra arbejdsplads på Birkholm
Planteskole. Afstand til den nye vindmølle er ca. 645
meter. Vingerne vil opleves en ad gangen over væksthuset. Dette er et sted med aktivitet i form af store lastbiler, der
bliver læsset, traktorer, der passerer med mere, og vindmøllen

vil ikke virke forstyrrende på arbejdet, der skal udføres. Vindmøllen vil stå i denne position i 1565 timer om året svarende til 22 %
af driftstiden.
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4.10 Vurdering af påvirkning af landskabet
Anlæggets fremtræden

Vindmøllen virker harmonisk i sit udseende. Vindmøllens visuelle påvirkning af landskabet skal ses i forhold
til forgrunden, og hvad der i øvrigt dominerer billedet
i situationen.
På tæt hold kan vindmøllen virke stor i forhold til bevoksning og andre mindre landskabselementer.
Længere væk og især helt ude i mellemzonen virker
vindmøllen aldrig anmasende. Oftest falder den ind i
landskabsbilledet og virker ikke forstyrrende.

Oplevelsen af landskabet
Nærzonen

I nærzonen 0 – 3 km og især i området omkring den nye
vindmølle, er det meget blandede omgivelser, og man ser
en sammenblanding af stor og lille skala. Området er et
mosaiklandskab domineret af tekniske anlæg, som industri, råstofudvinding, radiomaster mm.. Mest markant er
det karakteristiske erhvervsområde med store brede veje og åbne grunde, med store bygninger og trådhegne,
samt grusgravsområderne, hvor det oprindelige landskab er fuldstændig forandret. Endvidere ligger planteskolen med de markante, lange, monotone rækker af træer, der står plantet side om side. Ind imellem dette ligger
det lille boligområde Bøgevangen, Vassingerød landsby samt enkelte boliger. Resultatet er, at vindmøllen et
sted kan virke stor og dominerende, mens den et andet
sted kan virke velplaceret og helt i tråd med det industrielt prægede område.

Mellemzonen

I mellemzonen 3 – 10 km er vindmøllen kommet på
større afstand, og den vil ofte opfattes mindre i forhold
til andre landskabselementer som landbrugsbygninger,
skorstene og højspændingsledninger.
Vindmøllen vil i langt de fleste tilfælde ikke virke
forstyrrende på den visuelle oplevelse af landskabet,
hvor den indgår i naturligt samspil med øvrige elementer. Dog vil den fra tunneldalslandskabet syd og sydvest for vindmøllen virke som et fremmedelement. Se
visualisering 28.
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Fjernzonen

Fra fjernzonen vil man ikke kunne opleve vindmøllen i
sin helhed og det kan være svært at opfatte den, da det
oftest kun er en vingepids, der er synlig over bevoksning og terræn.
Fra de store afstande over 10 km i fjernzonen vil det
ikke være muligt for øjet at opfatte en vingespids, der
vil skulle være mindst en halv vinge synlig over bevoksning og terræn, før man oplever bevægelsen.
I størstedelen af fjernzonen er landskabet lukket og
i det øvrige halvåbent. Derfor vil vindmøllen kun blive oplevet fra enkelte højdedrag eller udsigtspunkter.
Den vil ikke virke forstyrrende, da den vil optage en
meget lille del af synsvinklen.

Oplevelsen fra nærmeste by

Fra størstedelen af Vassingerød landsby er det ikke muligt at opleve vindmøllen, da tæt bevoksning skærmer
for udsyn til erhversområdet og vindmøllen. Vindmøllen vil ikke udgøre en visuel gene for dette område.
Afstandsmæssigt er Lynge længere væk, men det er
fra Lynge, der er størst mulighed for at opleve vindmøllen fra flere områder.
Fra Lynge vil den visuelle oplevelse af vindmøllen
ikke være markant ved færdsel i gader og haver, men
man vil kunne se vindmøllen fra de boliger, der ligger
i udkanten af byen mod vindmøllen. Fra disse boliger
vil vindmøllen fremstå mere eller mindre markant, men
der er ikke steder, hvorfra møllen vil virke dominerende i udsigten fra huse og haver.
Desuden er den synlig fra store dele af Kærhøjgårdsvej, som med sit åbne vejforløb peger i vindmøllens retning.
Det er muligt, at der fra etageboliger i Lillerød er mulighed for at kunne se vindmøllen, men fra gader og
haver i Lillerød vil der ikke være nogen visuel kontakt
til vindmøllen. Kanten af Lillerød er meget beplantet
i vindmøllens retning, hvilket også forstærkes af beplantning omkring motorvejen.
Fra den nordligste del af Farum vil terræn og bevoksning ligeledes skærme for visuel kontakt, og afstanden
taget i betragtning vil der ikke være visuelle gener.

Visuel påvirkning af kulturlandskabet
Gravhøje og kulturmiljøer

Rund- og langhøje ved Vassingerød Old udsættes ikke for nogen visuelle gener i forbindelse med vindmøllen. Vi vurderer, at oplevelsen af de kendte kulturhistoriske spor ikke vil blive generet af den nye vindmølle.

Kirker

På grund af bevoksning og bygninger omkring Lynge
Kirke og kirkegård er det ikke muligt at se møllen fra
kirke og kirkegård. Kirketårnet fra Lynge Kirke, som
kan ses over bevoksningen i de nære omgivelser, ses i
sammenhæng med vindmøllen fra få steder nordvest for
Lynge. Visualisering 26 viser vindmølle og kirketårn
i nærhed til hinanden. Vi vurderer, at der ikke vil være et visuelt problem i forhold til opfattelsen af kirken.

Rekreative forhold

Fra Lynge Bytorvskile vil den nye vindmølle ikke virke visuelt generende for oplevelsen af området.
Vassingerød Old vil i fremtiden, når anlægget er færdigt, blive brugt til forskellige rekreative formål, bl.a.
bliver der, ud over at spille golf, mulighed for at ride,
cykle og gå ture. Den nye vindmølle vil kunne ses over og imellem - bevoksningen mange steder i dette område
og kan påvirke oplevelsen af udsynet fra disse steder. På
trods af vindmøllens nærhed til by, erhvervsområde og
motorvej, er den det eneste tekniske anlæg, der vil ses
over bevoksning og terræn. Dog vil vindmøllen ikke virke dominerende eller ødelægge oplevelsen af området.
Fra et nyt rekreativt natur- og fritidsområde i Lynge
Grusgrav vil man kunne opleve vindmøllen fra forskellige positioner. Fra den højeste del vil vindmøllen opleves tydeligt i landskabet, og fra udsigtspunktet ’Bjerget’ vil vindmøllen kunne opleves i sammenhæng med
området. Vindmøllen virker dog ikke forstyrrende på
oplevelsen af landskabet, da den falder fint ind i samspil med det øvrige erhvervsområde. Ved bevægelse ned
i grusgravområdet vil vindmøllens synlighed reduceres. Der lægges i området op til aktiviteter med fart og
bevægelse, og set i lyset af stedets historie som råstofudvindingsområde vurderer vi, at det ikke vil ødelæg-

ge oplevelsen og brugen af området, at vindmøllen kan
opleves fra forskellige steder i området.
Fra det lille kolonihaveområde ved Farremosen, vil
det sandsynligvis være muligt at skimte vindmøllen
mellem bevoksningen. På grund af afstanden vil der
fra Årtusindeskoven og det rekreative område øst for
motorvejen ikke være gener fra vindmøllen.

Visuelt samspil med andre vindmøller

På grund af afstanden mellem møllerne vil det oftest
være umuligt at opleve et visuelt samspil mellem den
nye vindmølle og eventuelle andre, kommende vindmøller i nærkommunerne. Der vil ikke opstå situationer, hvor der vil være et visuelt problem i samspillet mellem den nye vindmølle ved Widex og vindmøllen ved Høveltsvang samt husstandsmøller i området.
I området, hvor den nye vindmølle og Kollerødmøllerne vil ses i samspil, vil de stå klart adskilt i landskabsbilledet, se visualisering 23. Ved eventuel opstilling af
tre vindmøller på op til 110 m ved Kollerød, vil disse
vindmøller ses over større afstande end de eksisterende.
Dette vil dog ikke få vindmøller til at præge det samlede landskabsbillede, og der vil ikke i noget tilfælde
være en konflikt mellem nye vindmøller ved Kollerød
og vindmøllen ved Widex. I alle situationer, hvor det er
muligt at se vindmøllen i samspil med andre, vil det være let at adskille deres placering i forhold til hinanden.

Konklusion

Anlæggets fremtræden

Anlægget vil træde frem og være synligt i store dele af
nærzonen, hvor vindmøllen både kan blive opfattet som
dominerende og harmonisk. I mellemzonen er der store
områder, hvorfra man slet ikke vil opfatte vindmøllen,
mens den fra områder i nord og syd oftere vil blive opfattet. Da det drejer sig om en enkelt mølle, vil anlægget
sjældent virke dominerende eller meget forstyrrende.
På grund af den ene vindmølle skal man ikke forholde sig til et mønster eller en retning af opstillede møller. Fra forskellige positioner i landskabet er rotorens
retning, som afhænger af vindretning, det eneste foranderlige ved vindmøllen. Samtidig er størrelsen på vindmøllen anderledes i forhold til, hvad man er vant til i et

landskabsområde som dette, og det vil i de fleste tilfælde
være opfattelsen af størrelsen, man skal forholde sig til.

Oplevelsen af landskabet

Oplevelsen af landskabet i nærområdet er, at det er et
diffust landskab med mange funktioner og skiftende skalaforhold. Dermed vil oplevelsen af vindmøllen
også variere og være forskellig. Den vil ses mellem og
over bevoksning og bygninger, og kan, som visualiseringerne viser, både opfattes som dominerende og forstyrrende, samt uden betydning for oplevelsen af landskabet og dermed ikke forstyrrende.
Det er i nærområdet, cirka inden for 800 meter, at
vindmøllen kan virke stor og dominerende. Længere
væk, men stadig inden for nærzonen, vil andre elementer som lygtepæle, master og bygninger osv. stå i kontrast til opfattelsen af vindmøllen, som ikke vil stå entydigt i landskabet. Det er også i det nære nærområde, at
det kan have en betydning om der er løv på bevoksningen, da det her kan være muligt at se gennem grenene på
træerne, se visualisering 5 og nabovisualiseringer i næste kapitel. Mange steder i nærzonen har det ingen stor
betydning om der er løv eller ej, her vil det visuelle indtryk være det samme, se eksempvis visualisering 2 og 4.
Fra afstande over tre km nord for området, vil vindmøllen syne lille og optage så lille en del af synsfeltet i
den samlede udsigt fra det åbne landskab, at vindmøllen ikke forandrer eller forstyrrer oplevelsen af landskabet. I det mere lukkede landskab i syd vil der gælde
det samme som i nord. Dog vil vindmøllen her ses over
bevoksningen i horisonten og vil på den måde være mere tydelig. Oplevelsen af vindmøllen afhænger fra disse afstande også af vejret. Fra disse afstande har løv på
bevoksningen ingen betydning, da det synlige af møllen vil være det samme, se visualiseringer 28

torvskilen. Fra et nyt rekreativt natur- og fritidsområde i Lynge Grusgrav vil oplevelsen af vindmøllen være
forskellig, hovedsageligt på grund af de varierende terrænforhold. Fra de øvre dele af området vil tilstedeværelsen af vindmøllen være temmelig tydelig og til tider
dominerende. På baggrund af stedets historie og den
kommende udnyttelse af området vil vindmøllen ikke
virke forstyrrende på oplevelsen af stedet.
Fra Vassingerød Old vil vindmøllen være synlig og
kan medvirke til at påvirke oplevelsen af området, især
da den er det eneste tekniske anlæg, der ses i området.
Den ene mølle vil dog ikke på nogen måde dominere
eller ødelægge oplevelsen af det rekreative golfområde.
Fra kolonihaven ved Farremosen vil der ikke være
visuelle problemer. Øvrige rekreative områder vil ikke blive påvirket af vindmøllen.

Samspil med andre vindmøller

I de situationer, hvor vindmøllen vil blive set i samspil
med andre vindmøller, vil der ikke være problemer med
at adskille anlæggene fra hinanden. Der er ikke fundet
steder, hvor vindmøllen vil komme i konflikt med de
eksisterende vindmøller.

Visuel påvirkning af kulturlandskabet

Oplevelsen af kulturmiljøer vil ikke blive forstyrret af
vindmøllen, ligesom der ikke er nogen visuel påvirkning af Lynge Kirke.

Rekreative forhold

Vindmøllen vil ikke give visuelle gener for Lynge By95

5 Miljøkonsekvenser
ved naboboliger
Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den
visuelle påvirkning ved nabobeboelser, derunder en
visualisering af forholdene set fra fem af nabobeboelser inden for 800 meters afstand af møllen. Afsnit 5.2
gennemgår støjpåvirkningen, og afsnit 5.3 behandler
skyggekastet ved nabobeboelse. Endelig vurderer kapitlet de samlede miljøkonsekvenser ved nabobeboelser i afsnit 5.4. Se tabel 5.1 for en oversigt over de forhold, som kapitel 5 behandler.

5.1 Visuel påvirkning
Afstande til naboer

I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden mellem vindmøller og nabobeboelse - målt som afstanden
fra vindmølletårnet til boligens ydermur - skal være
minimum fire gange vindmøllens totalhøjde. I projektet vil vindmøllen få en totalhøjde på 99,9 m. Det betyder, at afstanden til naboboliger skal være mindst 400 m.
Afstandskravene er opfyldt for alle naboboliger. De
tre nærmeste naboboliger er nr. 15, Kærhøjgårdsvej 9,
nr. 10 på Farremosen 6 og nr. 9 på Gl. Vassingerødvej
11, der ligger henholdsvis 419, 421 og 424 meter fra
vindmøllen mod vest-sydvest og nordøst.
Endvidere er det i vindmøllecirkulæret fastlagt, at naboforhold skal belyses for alle naboer inden for 500 meter fra møllen. Da projektet vedrører en mølle på knap
100 meter til øverste vingespids, har vi valgt at belyse
forholdene for naboer i afstanden op til 800 meter. Inden for denne afstand er der 24 boliger i det åbne land.
Desuden ligger ni boliger i Vassingerød landsby inden

for en afstand af 800 meter. Her er nærmeste nabobolig af de ni, nabobolig 13, Vassingerød Bygade 19, valgt
som repræsentant. Boligen er samtidig den bolig af de
ni, der modtager den højeste støjbelastning fra møllen.
Afstanden til den enkelte nabobolig er anført i tabel 5.1.
I støjberegningerne er afstanden mellem mølle og
bolig i stedet målt til udendørs opholdsareal, som kan
ligge op til 15 m fra boligen i retning mod møllen. Støjberegningen kan således operere med mindre afstande
end de afstande, der er anført i tabel 5.2.

Naboboliger

Nabobolig 1, Lyngevej 226, ligger øst - vest. Boligen og
en del af haven er orienteret mod syd og mod møllen.
Tæt og høj havebevoksning vil sammen med træer ved
indkørslen skærme en del visuelt for møllen.
Tabel 5.1

Forhold ved naboboliger inden for 800 m

Afstand til nærmeste nabobolig
Nærmeste nabobolig

96

Nabobolig 15

Antal boliger i det åbne land inden for
800 meter fra vindmøllen

24

Antal boliger i Vassingerød landsby
inden for 800 meter fra vindmøllen

9

Højeste støjbelastning fra vindmølle
ved nabobolig i det åbne land
                                      ved 6 m/s vind
                                      ved 8 m/s vind
Højeste støjbelastning fra vindmølle
ved nabobolig i Vassingerød landsby                 	
ved 6 m/s vind
                                        ved 8 m/s vind
Skyggekast indendørs, antal
naboboliger, der beregnet vil få mere
end ti timer indendørs skyggekast pr
år fra den nye mølle

Foto 5.1 Nabobolig 1 – 4 fotograferet fra
Gl. Vassingerødvej.

419 meter

Skyggekast udendørs, antal
naboboliger, der beregnet vil få mere
end ti timer indendørs skyggekast pr
år fra den nye mølle

39,5 dB(A)
41,7 dB(A)

34,6 dB(A)
36,8 dB(A)

2

2

Tabel 5.2

Afstande i meter til naboboliger,
som er under 800 m

Nabobolig 1, Lyngevej 226

675

Nabobolig 2, Lyngevej 224

641

Nabobolig 3, Lyngevej 251

612

Nabobolig 4, Lyngevej 222

651

Nabobolig 5, Gl. Vassingerødvej 3

633

Nabobolig 6, Gl. Vassingerødvej 5

611

Nabobolig 7, Gl. Vassingerødvej 2 – 4

492

Nabobolig 8, Gl. Vassingerødvej 6

444

Nabobolig 9, Gl. Vassingerødvej 11

424

Nabobolig 10, Farremosen 6

1

421

Nabobolig 11, Farremosen 4

2

589

Nabobolig 12, Farremosen 16

601

Nabobolig 13, Vassingerød Bygade 19
Nabobolig 14, Kærhøjgårdsvej 7A – D

3

4

704
445

Nabobolig 15, Kærhøjgårdsvej 9

419

Nabobolig 16, Lyngevej 259

713

Nabobolig 17, Vrålyngen 2 – 4 5

755

Nabobolig 18, Lyngevej 257

621

Nabobolig 19, Mosevang 1

719

Nabobolig 20, Mosevang 3

707

Nabobolig 21, Mosevang 5

770

Nabobolig 22, Lyngevej 255

537

Nabobolig 23, Lyngevej 253

526

Nabobolig 24, Svanevej 1

679

Nabobolig 25, Svanevej 3

779

Sommerhus. Kilde: Skat
Frugtplantage m.v. Kilde: Skat
3
 	 Nærmeste bolig som repræsentant for de ni huse, der i 		
Vassingerød landsby ligger nærmere møllen end 800 m.
4
 	 Tre beboelser og et erhverv. Kilde: Skat
5
 	 Beboelse og forretning, to lejligheder. Kilde: Skat
1
2

Kort 5.1

Nabobolig 2, Lyngevej 224, ligger øst - vest. Boligen og en del af haven er orienteret mod syd med udsigt til møllen.
Nabobolig 3, Lyngevej 251, ligger øst - vest. Bolig
og have er orienteret mod syd, men udhus og bevoksning på arealet syd for haven tager en del af udsigten
til vindmøllen. Den vil dog række over de øvrige elementer i landskabet. Se eksempelvis visualisering 7.
Nabobolig 4, Lyngevej 222, ligger øst - vest. Nabobolig 3 vil skærme for en del af udsigten til vindmøllen.
Nabobolig 5, Gl. Vassingerødvej 3, har en have orienteret mod øst, væk fra møllen. Bevoksning og naboboligerne 6 – 8 skærmer for en stor del af vindmøllen.
Nabobolig 6, Gl. Vassingerødvej 5, ligger øst – vest.
Bolig og have er orienteret mod syd og mod møllen.
Havebevoksning og naboboliger vil delvist skærme visuelt for møllen.
Nabobolig 7, Gl. Vassingerødvej 2 – 4, ligger øst -vest
og nord - syd. Havebevoksning ved boligen og ved nabo 8 og 9 vil skærme en del visuelt for møllen.
Nabobolig 8, Gl. Vassingerødvej 6. Herfra er der
næppe særlig meget udsyn til møllen på grund af kraftig havebevoksning.
Nabobolig 9, Gl. Vassingerødvej 11, ligger i en afstand af 424 meter fra møllen. Møllen vil række over en
tæt og høj havebevoksning, samt høje popler på Birkholm Planteskoles område. Se nabovisualisering C.
Nabobolig 10, Farremosen 6, nabobolig 11, Farremosen 4, og nabobolig 12, Farremosen 16 er alle tre skærmet mod møllen af Birkholm Planteskoles bevoksning,
som dog løbende ændres. Uden denne bevoksningen vil

Oversigt over naboboliger og nabovisualiseringer

Signaturer kort 5.1
Nabobolig med nummer
Foto B

Nabovisualisering med nummer
Visualiseringer med løv

Ny vindmølle
800 meter fra vindmøllen
Boligområde i Vassingerød

N

Mål 1:10.000

Foto 5.2 Nabobolig 7 og 8 på Gl. Vassingerødvej.
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Figur 5.1 Luftfoto af naboboliger

Nabobolig 1 – 4

Nabobolig 10 – 12
Nabobolig 14 – 15

Nabobolig 16

Nabobolig 5 – 9

98

Nabobolig 13

Nabobolig 17

Nabobolig 18

Nabobolig 24 – 25

@ Allerød Kommune

Nabobolig 19 – 21

Nabobolig 22 – 23

der sandsynligvis være direkte udsyn til møllen, der
ligger mellem 421 og 601 meter væk.
Nabobolig 13, Vassingerød Bygade 19, er udvalgt
som nærmeste repræsentant for ni boliger, der i Vassingerød landsby ligger nærmere end 800 meter fra møllen. Boligen ligger sydøst - nordvest med opholdshave
mod syd, bort fra møllen. Møllens nacelle og øverste
vinge vil være synlig over træer og industribygninger.
Se visualisering 5.
Nabobolig 14, Kærhøjgårdsvej 7A – D. Boligerne og
haverne er orienteret mod syd og vest, bort fra møllen.
Stor lade/hestestald lukker for udsigt mod erhvervsområde og vindmølle.
Nabobolig 15, Kærhøjgårdsvej 9. Hus øst - vest. Forholdsvis åben have, dog med skærmende træer, med
direkte udsyn til vindmøllen fra visse steder i haven.

Nabobolig 16, Lyngevej 259, ligger øst - vest. Hus og
have er orienteret mod syd, og der er direkte udsigt til
vindmøllen. Høje træer i havens sydlige og østlige del
vil dog især i sommerhalvåret tage en del af udsigten
til vindmøllen. Se visualisering 20 til sammenligning.
Nabobolig 17, Vrålyngen 2 – 4, ligger øst - vest og har
en åben have med forholdsvis frit udsyn mod vindmøllen.
Nabobolig 18, Lyngevej 257, ligger nord – syd og har
have orienteret mod vest. Lade og produktionsbygninger skygger for en væsentlig del af udsigten til møllen.
Se visualisering 20, som er taget syd for bygninger.
Nabobolig 19, Mosevang 1, ligger øst - vest, og har
en ret åben have orienteret mod syd-sydøst og vindmøllen. Fra bolig og have er der formodentlig udsyn over
og forbi naboejendom 22 til den nye mølle.
Nabobolig 20, Mosevang 3, ligger øst - vest, og har
have især orienteret mod nordvest og bort fra vindmøllen. Fra siddeplads lige syd for boligen er der formodentlig udsyn over naboejendom 22 til den nye mølle.
Nabobolig 21, Mosevang 5, har have især orienteret mod vest og nord og væk fra møllen. Bevoksning
og udbygning skygger formodentlig for udsyn til den
nye mølle.
Nabobolig 22, Lyngevej 255, har hus og have orienteret mod syd og mod møllen. Bevoksning i havens
vestlige del skygger for udsyn til den nye mølle fra hus,
terrasse og store dele af haven. Se nabovisualisering E.
Nabobolig 23, Lyngevej 253, har bolig i grundens
nordvestlige hjørne. Haven er orienteret mod syd og øst
og mod møllen. Bevoksning på areal syd for grunden
skygger for en del af udsynet til den nye mølle.
Nabobolig 24, Svanevej 1, ligger øst - vest. Haven
er mod syd og øst afgrænset af en mandshøj hæk, som
vindmøllens øverste del vil være synlig over. Se visualisering 7 til sammenligning.
Nabobolig 25, Svanevej 3, og dens have er orienteret
i flere retninger. Vindmøllens øverste del vil sandsynligvis vil være synlig over naboejendom 24.
Boligen Højgård, der er anført på kortmaterialet
umiddelbart sydøst for vindmøllen, er nedlagt.
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A

Eksisterende forhold Eksisterende forhold fotograferet
mod syd fra terrasse ved nabobolig 2, Lyngevej 224,
hvorfra man gennem en åbning i beplantningen i haven
har direkte udsigt til Widex’ domicil. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til
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sammenligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand må ikke
forveksles med læserens foretrukne læseafstand.

A

Visualisering fra terrasse ved nabobolig 2. Afstand til
den nye vindmølle er knap 645 m. Udsigten forandres
betydeligt og vindmøllen virker meget stor i forhold til
dimensionerne på øvrige landskabselementer, som bevoksning,
masten samt hegnet om haven.     
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B

Eksisterende forhold fotograferet mod sydvest fra
nabobolig 6, Gl. Vassingerødvej 5. Fra opholdsplads vest
for huset er der udsigt mod nabobolig 7, samt høj bevoksning omkring boligerne. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til sammenlig-
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ning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles
med læserens foretrukne læseafstand.

B

Visualisering fra terasse ved nabobolig 6. Afstand til den
nye vindmølle er godt 615 m. Herfra ser man vindmøllen
over og mellem bevoksning ved nabobolig 7, og oplevelsen af stedet forandres betydeligt. Her kommer et teknisk element  
ind og bryder idyllen i de rolige omgivelser. Vindmøllen vil stå i

denne position i 1320 timer om året svarende til 18,5 % af driftstiden.
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B

Visualisering fra terasse ved nabobolig 6, uden løv på
bevoksningen. En lidt større del af vingespidserne vil
anes gennem bevokningen. Vindmøllen vil ikke blive
indrammet og stå imellem træerne på samme tydelige måde som
med løv på bevoksningen.
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Den samlede oplevelse af vindmøllen vil være den samme som
med løv på bevoksningen.

C

Eksisterende forhold fotograferet mod sydvest fra
nabo 9, Gl. Vassingerødvej 11. Fotografiet er taget
fra den østligste af to terrasser, hvorfra beboerne ser
hen over en bred græsplæne mod en høj randbevoksning i retning mod erhvervsområde og vindmøllen. Foto er taget med nor-

maloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til sammenligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand må
ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand.
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C

Visualisering af møllen fra nabo 9, Gl. Vassingerødvej
11. Afstand til den nye vindmølle er 427 m. Over bevoksningen oplever man dele af nacellen og møllevingerne i
deres øverste position. Vingernes bevægelse vil være tydelig over
bevoksningen. Vindmøllen står meget tæt på og vil med sin be-
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vægelse være et forstyrrende element for oplevelsen af haven. Foto er taget med normaloptik, og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til sammenligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand..

C

Visualisering af møllen fra nabo 9, Gl. Vassingerødvej
11. Afstand til den nye vindmølle er 423 m. En stor del
af vindmøllen vil være synlig fra haven i den del af året,
hvor der ikke er løv på bevoksningen, og møllen vil være et forstyrrende element.

Vindmøllen vil stå i denne position i 1320 timer om året svarende
til 18,5 % af driftstiden.
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D

Eksisterende forhold fotograferet mod øst fra nabo 15,
Kærhøjgårdsvej 9. Fotografiet er taget fra havens nordøstlige kant, på ydersiden af  træer i haven, og viser
derfor mere udsigt over området, end man vil opleve fra haven
og dennes opholdspladser. Foto er taget med normaloptik, og
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ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til sammenligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand.

D

Visualisering af møllen fra nabo 15, Kærhøjgårdsvej 9.
Afstand til den nye vindmølle er 400 m. Herfra syner
vindmøllen stor og helt ude af skalaforhold med de
øvrige landskabselementer, som bliver meget små i samspil
med vindmøllen.

Vindmøllen vil stå i denne position i 1480 timer om året svarende
til 21 % af driftstiden.
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E

Eksisterende forhold fotograferet mod syd fra terrasse
ved nabo 22, Lyngevej 255, hvorfra man kan overskue
store dele af haven. Foto er taget med normaloptik, og
ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn til
sammenligning og perspektiv.
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E

Visualisering fra terrasse ved nabobolig 22. Afstand til
den nye vindmølle er 530 m. Vindmøllens position vises
foran havens beplantning for at give et billede af, hvor
møllen befinder sig. Vindmøllen er altså ikke synlig fra terrassen,
men man vil kunne se vindmøllen, hvis man står nede ved hækken.

Vindmøllen vil stå i denne position i 939 timer om året svarende
til 13 % af driftstiden.
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Del af en vinge

E
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Visualisering fra terrasse ved nabobolig 22, uden løv på
bevoksningen. Vingernes bevægelse vil kunne skimtes bag  
de stedsegrønne fyrretræer.

De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er nærmere
behandlet i afsnit 1.4. Reglerne i Støjbekendtgørelsen

betyder, at vindmøllen ved Widex ikke må støje mere end 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 42 dB(A) ved 6 m/s, ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land.
I boligområdet i Vassingerød landsby, der er støjfølsom arealanvendelse, må møllen ikke støje mere end
39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis
37 dB(A) ved 6 m/s.
Miljøstyrelsen har i en afgørelse i en klagesag efter
miljøbeskyttelsesloven fra 2004 taget stilling til områder, der faktisk anvendes til boligformål i landzone. Styrelsen nåede i afgørelsen frem til, at seks boliger, der lå i landzone på en side langs en vej som parcelhuse, måtte betragtes som et område til åben og lav
boligbebyggelse, og dermed støjfølsom anvendelse efter Støjvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr.
5/1984, uanset, at området lå i landzone.
Da naboboligerne ligger i spredte små klynger, med
højst fem boliger i en samling, vurderer vi, at ingen af
de 24 naboboliger i det åbne land, falder ind under miljøstyrelsens afgørelse fra 2004.
En ændring af støjen på 3 dB(A) betyder målemæssigt en halvering eller fordobling af støjniveauet, mens
det menneskelige øre oplever en ændring på 8 – 10
dB(A) som en halvering eller fordobling.
Det konkrete støjniveau afhænger af afstanden til
vindmøllen, af de klimatiske forhold, som vindens retning og hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed, samt af de vindmølletekniske forhold. De vind-

Foto 5.3 Lyngevej ved nabobolig 23 og 22, der er skjult på
billedet, med området mod erhvervsområdet og
vindmøllen til venstre.

Foto 5.4 Nabobeboelse 24 fotograferet mod nordvest fra
grundens hjørne ved Svanevej

Visualisering
I forhold til naboboligerne er der - som vist på de foregående sider - visualiseret fra fem naboboliger i det åbne land. Det er fra nabobolig nr. 2, 6, 9, 15 og 22. Boligerne ligger henholdsvis nordøst, sydvest, og nord-nordvest for møllen. Desuden giver visualisering 5, 7 og 20
i kapitel 4 også et indtryk af naboforholdene.

Konklusion på visuel påvirkning

Nabobolig 2 og 6 er de naboboliger, hvor beboerne fra
opholdsarealer i haven, mest markant vil opleve vindmøllen, da vindmøllen vil betyde, at der fra disse steder
vil være en væsentlig forandring af udsigten. Nabobolig
15 er tættest på vindmøllen og vil med den halvåbne have få udsigt til møllen, som vil virke stor.
Fra naboboligerne 16 og 17 vil den nye mølle også blive oplevet markant fra dele af boligen og dele af haven,
på grund af boligernes orientering og havernes orientering og åbne karakter. Fra naboboligerne 3, 24 og 9 vil
den nye mølle til en vis grad blive oplevet markant på
grund af boligernes og havernes orientering eller nærhed
til møllen. Oplevelsen af møllen fra haven ved nabobolig
9 vil være mere tydelig i vinterhalvåret.

5.2 Støjpåvirkning

mølletekniske forhold er fastlagt for hver mølletype,
blandt andet på grundlag af typegodkendelsen fra Risø.
Støjen fra de store vindmøller stammer primært fra
vingernes rotation, hvor især passagen af tårnet kan give støj, og fra kølesystemet, især køleblæsere, på nogle
modeller. Den aktuelle mølle ved Widex vil sandsynligvis ikke få en køleblæser.
Det målte, eller beregnede, støjniveau for vindmøllen
fortæller ikke alt om, hvor generende støjen kan være.
Bliver der eksempelvis udsendt en såkaldt „rentone”,
det vil sige en tydelig hørbar tone, vil den normalt være meget generende.
Hvis der måles rentoner fra en vindmølle, vil der i
støjberegningen blive tillagt yderligere 5 dB(A) for den
pågældende vindmølle. Fra en ny, typegodkendt vindmølle må der ikke være rentoner, der oftest vil være
mekanisk støj fra gear og lejer. Tonerne kan eventuelt
opstå, når møllen bliver ældre. I sådant tilfælde vil det
være en fejl i møllen, som ejeren skal udbedre.
En voksende bekymring i befolkningen for, at de
store vindmøller udstråler væsentligt mere lavfrekvent
støj end de møller, der allerede er opstillet, var med til
at få igangsat et projekt, der blandt andet skulle afklare, om støjen fra moderne vindmøller har et væsentligt indhold af lave frekvenser og infralyd. Projektet
gennemføres i samarbejde mellem Risø DTU, DONG
Energy, Aalborg Universitet og DELTA, med DELTA
som projektleder. Det er finansieret af Energistyrelsen
under EFP06-programmet, og supplerende støtte er givet fra Vestas Wind Systems A/S, Siemens Wind Power
A/S, DONG Energy, Vattenfall AB Vindkraft og E.ON
Vind Sverige AB. Desuden har Vindmølleindustrien og
Miljøstyrelsen deltaget i følgegruppen bag projektet.
Den 28. maj 2008 afholdt DELTA en workshop, hvor
projektets hidtidige resultater og konklusioner blev
fremlagt og debatteret. Projektet gennemførte målinger på prototyper af store vindmøller, vindmøller over
2000 kW, på Høvsøre Prøvestation. Projektet har blandt
andet afklaret, at:
# Store vindmøller udstråler ikke hørbar infralyd. Niveauerne er langt under høretærsklen.
# Den lavfrekvente aerodynamiske støj er ikke me113

re fremtrædende for store møller end for mindre
møller.
# Der er konstateret en svag stigning i den relative
mængde af lavfrekvent støj sammenlignet med
mindre vindmøller i størrelsen 200 – 2.000 kW.
Stigningen skyldes hovedsagelig toner fra gear
ved frekvenser under 200 Hz. Der kan ses en
stigning for de store vindmøller i størrelsesordningen 2 – 3 dB for støjen i dette frekvensområde. Delta forventer, at stigningen vil være mindre
end 1 dB, når tonerne er dæmpet i de serieproducerede møller.
# Det udstrålede lydeffektniveau fra vindmøllen stiger med vindmøllens nominelle effekt. Stigningen er mindre for gruppen af vindmøller med
mere end 1 MW nominel effekt end for gruppen
af vindmøller med nominel effekt under 1 MW.
# På baggrund af en måleserie udført hos en nabo til
Prøvestationen ved Høvsøre blev der konstateret
en sammenhæng mellem den registrerede gene
hos naboen og forekomsten af en lavfrekvent rentone i støjen fra en af vindmøllen.
Delta forventer, at det lavfrekvente støjniveau indendørs ved naboer til vindmøller ikke stiger, når store vindmøller sammenlignes med møllen i størrelsen
200 – 2.000 kW. Forudsætningen er, at rentonerne reduceres, inden møllen kommer på markedet, og minimumsafstanden på fire gange vindmøllens totalhøjde mellem nabobolig og vindmølle bliver overholdt.
Reference /1/
Vindmøllen ved Widex er på 2.000 kW, det samme som 2 MW, og hører dermed ikke blandt de største
landbaserede vindmøller.
Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger også af baggrundstøjens niveau. Selv om støjemissionen
fra en vindmølle stiger med stigende vindhastighed, vil
baggrundsstøjen som regel ’overdøve’ støjen fra vindmøllen, hvis vindhastigheden er over 8 – 12 m/s.

Kort 5.2 Støjkurver ved vindhastigheden 8 m/s

Signaturer kort 5.2
Ny vindmølle
Støjkurver:

2

Nabobolig med nummer

39 dB(A)
Boligområde i Vassingerød
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44 dB(A)

N

Kort 5.2 viser isolinjer for støj ved vindhastigheden 8 m/s.
Ved vindhastigheden 6 m/s vil linjerne ligge en anelse tættere
på møllen. Den største afstand fra vindmøllen til opfyldelse af
lovkravene er således ved 8 m/s. Derfor er kun det kort vist.

På ovennævnte workshop hos Delta nævnte Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen, i sit indlæg, at 700.000 boliger i
Danmark er belastet med vejstøj. 150.000 boliger er stærkt
støjbelastede, det vil sige belastet med støj over 65 dB.
Ingen boliger i Danmark er belastet med støj fra vindmøller, der overstiger grænseværdien på maksimalt 44
dB(A) for vindmøller. Reference /2/
Widex-vindmøllens nærzone er i mere eller mindre
udpræget grad støjpåvirket fra motorvej og andre overordnede trafikveje.
Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer støjemissionen sig - eller falder - for pitch-regulerede møller, som der er tale om ved Widex. På pitch-regulerede
vindmølletyper reguleres kræfterne ved, at hele vingen
kan drejes, når det blæser for meget.
På andre møller regulerer vingernes profil belastningen ved at danne lufthvirvler, når hastigheden bliver for høj. Det kaldes stall-regulering.
Reference /3/

Beregningsforudsætninger

Beregningerne er foretaget efter retningslinjerne i ‘Støjbekendtgørelsen’ og er udført i programmet ‘Wind-PRO
version 2.6.1.252. Beregningerne er lavet uden der tages hensyn til højder, bygninger, bevoksning og andre
landskabselementer og der er derfor ikke taget højde for
mulige støjdæmpende foranstaltninger. Der er anvendt
følgende forudsætninger i støjberegningerne:

2,0 MW-mølle:
*
*
*

En vindmølle med navhøjde på 60 m,
rotordiameter 80 m og totalhøjde 100 m.
Vindmøllen har en kildestøj på 102,6 dB(A) ved
6 m/s og 104,8 dB(A) ved 8 m/s.
Ingen rentone fra møllen.

Støjmåling og støjdæmpning

Ved ejerens anmeldelse af vindmøllen efter Bekendtgørelse om støj fra vindmøller kan Allerød Kommune
kræve en støjmåling på vindmøllen for at sikre, at støjbekendtgørelsens krav er overholdt. Hvis efterfølgende
støjmåling viser, at vindmøllen ikke overholder gældende
lovkrav, skal den støjdæmpes, eller driften skal indstil-

Tabel 5.3 Støjpåvirkning ved naboboliger
Støj fra vindmølle
ved vind 6 m/s
dB(A)

Nabo

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

Nabobolig 1, Lyngevej 226

34,6

36,8

Nabobolig 2, Lyngevej 224

35,2

37,4

Nabobolig 3, Lyngevej 251

35,7

37,9

Nabobolig 4, Lyngevej 222

35,0

37,2

Nabobolig 5, Gl. Vassingerødvej 3

35,3

37,5

Nabobolig 6, Gl. Vassingerødvej 5

35,7

Nabobolig 7, Gl. Vassingerødvej 2 – 4

37,9

Nabobolig 8, Gl. Vassingerødvej 6

38,9

41,1

Nabobolig 9, Gl. Vassingerødvej 11

39,4

41,6

Nabobolig 10, Farremosen 6

1

39,4

41,6

Nabobolig 11, Farremosen 4

2

36,1

38,3

35,8

38,0

Nabobolig 12, Farremosen 16
Nabobolig 13, Vassingerød Bygade 19

3

34,6

6

42

37

37,9
40,1

36,86

Nabobolig 14, Kærhøjgårdsvej 7A – D 4

38,9

41,1

Nabobolig 15, Kærhøjgårdsvej 9

39,5

41,7

Nabobolig 16, Lyngevej 259

34,1

36,3

Nabobolig 17, Vrålyngen 2 – 4 5

33,4

35,6

Nabobolig 18, Lyngevej 257

35,5

37,7

Nabobolig 19, Mosevang 1

34,0

Nabobolig 20, Mosevang 3

34,2

Nabobolig 21, Mosevang 5

33,3

35,4

Nabobolig 22, Lyngevej 255

37,0

39,2

Nabobolig 23, Lyngevej 253

37,2

39,4

Nabobolig 24, Svanevej 1

34,6

36,8

Nabobolig 25, Svanevej 3

33,1

35,3

42

36,2
36,4

Grænseværdi
dB(A)

44

39

44

Sommerhus     2 Frugtplantage m.v.     3 Nærmeste bolig med som repræsentant for de ni huse, der i Vassingerød landsby ligger
nærmere møllen end 800 m     4 Tre beboelser og et erhverv     5 Beboelse og forretning, to lejligheder     6 Højest beregnede støjbidrag
ved de ni boliger i  Vassingerød landsby inden for 800 meter fra vindmøllen. Støjpåvirkningen fra vindmøllen ved de ni boliger ligger i
området 34,6 – 32,9dB(A) ved 6 m/s og 36,8 – 35,1 dB(A) ved 8 m/s.
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les. Støjen kan dæmpes ved at nedsætte vingernes rotationshastighed ved de vindstyrker, hvor støjen er kritisk.

Samlet vurdering af støjbidragene

Tabel 5.3 viser den beregnede maksimale støjimmission, støjpåvirkning, ved vindhastigheden 6 m/s og
8 m/s ved de 24 naboboliger i det åbne land inden for
800 meter fra møllen og ved den nærmeste nabo i boligområdet i Vassingerød landsby. For alle naboer i det
åbne land ligger støjen mindst 2,5 dB(A) under grænseværdien ved 6 m/s og mindst 2,3 dB(A) under grænseværdien ved 8 m/s. I Vassingerød landsby er støjen
mindst 2,2 dB(A) under grænseværdierne.
Alle naboer i det åbne land og alle naboboliger i Vassingerød landsby vil få en beregnet støjbelastning fra
vindmøllen, der ligger under lovkravenes maksimum.
Se iøvrigt kap. 6.5 Andre miljømæssige forhold for
behandling af støj på Birkholm Planteskole.

5.3 Skyggekast
Generelt

Skyggekast er genevirkningen fra vindmøllevingernes passage mellem solen og opholdsarealet. For at der
kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Genevirkningen 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 topografiske forhold og møllens rotordiameter.

Lovgivning

Der er ikke indført danske normer for hvor store gener
fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne. Miljøministeriets Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller anbefaler, at
nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10
timer om året, beregnet som reel skyggetid. Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer eller ved et
lodret vindue vendt mod vindmøllen.
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Vindmøllen ved Widex vil være en del af arbejdspladsen Widex og vil få en planteskole både øst og vest
for sig. Som kort 5.3 viser, vil arbejdspladsen Widex ikke blive ramt af skyggekast, mens arealerne ved planteskolerne bliver berørt af et varieret antal timer om året.
Vejledningen omhandler ikke skyggekast på arbejdspladser.

Edb-program mod gener ved skyggekast

Hvis skyggekastet giver gener, der er uacceptabelt høje, kan der installeres et softwareprogram i vindmøllen,
der stopper møllen i de mest kritiske perioder.
Allerød Kommune kan i VVM-tilladelsen stille krav
om, at programmet installeres. Stop af vindmøllen i perioder med generende skyggekast ved naboboliger vil
give et betydningsløst produktionstab.

Beregningsmetode ved Widex

Beregningerne af skyggekast er foretaget for udendørs
skyggekast for et opholdsareal på 20 gange 15 m i retning mod vindmøllerne. Indendørs skyggekast er beregnet gennem et vindue på 1 m gange 1 m, vendt mod
vindmøllen. Skyggekastet er beregnet i WindPro version 2.6.1.252, som er baseret på følgende forudsætninger:
* Solens højde over horisontlinien skal være mere
end tre grader, da skyggekast under tre grader opfattes som uproblematisk.
* Afstande på mere end to km fra møllen er ikke
medtaget i beregningerne, da skyggekast ikke er
et problem på de afstande.
Foruden sol og blæst er vindretningen afgørende for
hvor meget skyggekast, der opstår.

Værste tilfælde

Værdien for skyggekast i værste tilfælde er det antal timer, der maksimalt kan være skyggekast. Det vil sige
det antal timer, solen står bag ved møllens rotor uanset, om det er overskyet eller vindstille. Værdien i værste tilfælde bliver omsat til sandsynlige værdier i programmets beregninger.

Reel værdi

Sandsynlig værdi kaldes også reel værdi. Den reel-

le værdi for skyggekast er værste værdi korrigeret for
vindstille og overskyede timer samt vindretning i et normalt år i Danmark. Der er i alle beregninger over reel
værdi taget højde for rotorvinkel, det vil sige vindretning, og hvor tit møllevingerne står stille, samt antallet
af soltimer. Møllens drifttid er beregnet ud fra effektkurve og beregnede vindforhold på placeringen. Solskinstatistik er gennemsnitsdata fra Danmarks Meteorologiske Institut for Danmark.
Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtigt for
oplevelsen af skyggekast. Også tidspunktet spiller ind.
Eksempelvis vil skyggekast 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 viser
præcist på hvilke dage og i hvilke tidsrum, skyggekast
kan 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 mølle, det kommer. For at give et
hurtigt overblik er udvalgte dele af kalenderen vist i en
simpel grafisk fremstilling. Se figur 5.1.
Endelig er isolinjerne for skyggekastet beregnet, og
der er udtegnet kort med isolinjerne for skyggekastet
fra møllen, der viser, hvor et bestemt antal skyggetimer
i reel værdi ligger i landskabet. Se kort 5.3.
Af kortet kan man tilnærmelsesvis aflæse, hvor mange skyggetimer den enkelte nabo vil blive udsat for. I
beregningen er der ikke taget hensyn til, om der ligger
bygninger eller tæt, høj bevoksning mellem boligen og
møllen, som reducerer skyggekastet. Skyggekastet kan
derfor i nogle tilfælde være væsentligt lavere i virkeligheden end i beregningerne, men ændres forholdene
omkring boligen, kan skyggekastet blive, som beregningerne viser.

Skyggekast ved projekt ved Widex

Der er i tekst, figur og tabel og på kort arbejdet med timer i reel værdi, da disse er vurderet som de væsentligste for naboernes belastning.
Tabel 5.4 gengiver de reelle værdier for udendørs og
indendørs skyggekast i timer og minutter for naboboligerne.

Tabeller med eksakte tal samt figurer kan rekvireres
ved kommunen for hver nabo.
Kort 5.3 viser isolinjerne for skyggekastet.
Figur 5.1 viser for udvalgte naboboliger, hvornår
skyggekastet rammer på året og dagen.

Kort 5.3 Skyggelinjer

Gennemgang af skyggekast

Signaturer kort 5.3
Boligområde i Vassingerød

6

Nabobolig med nummer
Ny vindmølle

Skyggekurver:

0 timer/år
20 timer/år

5 timer/år
40 timer/år

10 timer/år

To naboboliger, nr. 14 og 15, hvoraf nr. 14 indeholder
tre beboelser, kan blive ramt af flere end ti timer skyggekast både indendørs og udendørs. Begge bygninger
ligger sydvest for møllen.
Tre boliger, nr. 10, 9 og 8 kan blive ramt af mellem
fem og otte timer udendørs skyggekast og mellem fireenhalv og seks timer indendørs skyggekast om året.
Disse boliger ligger nordøst for vindmøllen.
Yderligere 13 naboboliger kan blive ramt af mindre
end fem timer udendørs skyggekast om året, og under
fire timer indendørs skyggekast om året.
Tabel 5.4 viser det beregnede skyggekast hos naboboliger inden for en afstand af 800 meter.
For de ni boliger i Vassingerød landsby, som nabobolig 13 repræsenterer, gælder, at ingen af dem er udsat for skyggekast.
Nabobolig 14 kan blive ramt fra slutningen af april
til midten af august i tidsrummet cirka 5.30 – 6.45. I
alt viser beregningen 20 timer reel skyggekast om året.
En stor lade mellem bygningen og erhvervsområdet vil
sandsynligvis i virkeligheden tage en del af skyggekastet for alle tre beboelser.
Nabobolig 15 kan blive ramt fra midten af april til
midten af juni og igen fra slutningen af juni til slutningen af august. I begge perioder drejer det sig cirka om
tidsrummet fra klokken 5.45 – 7.15. Beregningerne anfører 17 timer reel skyggekast om året.
Nabobolig 10 kan blive ramt fra slutningen af februar
til begyndelsen af april i tidsrummet cirka fra klokken
16.30 – 18.30 og igen fra midten af september til midten af oktober i tidsrummet cirka fra klokken 17.15 –
18.30. I alt viser beregningen knap otte timer reel skyggekast om året. Nabobolig 10 er et sommerhus ifølge
oplysninger fra Skat, og ligger inde i Birkholm Planteskoles nuværende bevoksning, der sandsynligvis vil
tage skyggekastet.
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Tabel 5.4 Skyggekast ved naboer
Anbefalet maksimum 10 timer/år
Nabo

Udendørs skyggekast i timer og minutter
pr. år

Indendørs skyggekast i timer og minutter
pr. år

Nabobolig 1, Lyngevej 226

0:00

0:00

Nabobolig 2, Lyngevej 224

0:00

0:00

Nabobolig 3, Lyngevej 251

0:00

0:00

Nabobolig 4, Lyngevej 222

0:00

0:00

Nabobolig 5, Gl. Vassingerødvej 3

2:21

1:46

Nabobolig 6, Gl. Vassingerødvej 5

3:11

2:28

Nabobolig 7, Gl. Vassingerødvej 2 – 4

4:49

3:43

Nabobolig 8, Gl. Vassingerødvej 6

5:57

4:35

Nabobolig 9, Gl. Vassingerødvej 11

6:31

4:52

Nabobolig 10, Farremosen 6 1

7:47

5:51

Nabobolig 11, Farremosen 4

3:28

2:38

3:39

2:45

0:00

0:00

19:52

15:50

Nabobolig 15, Kærhøjgårdsvej 9

16:50

12:03

Nabobolig 16, Lyngevej 259

1:41

1:17

1:22

1:03

Nabobolig 18, Lyngevej 257

2:13

1:41

Nabobolig 19, Mosevang 1

1:44

1:21

Nabobolig 20, Mosevang 3

1:11

0:51

Nabobolig 21, Mosevang 5

0:46

0:32

Nabobolig 22, Lyngevej 255

3:08

2:25

Nabobolig 23, Lyngevej 253

1:45

1:14

Nabobolig 24, Svanevej 1

0:00

0:00

Nabobolig 25, Svanevej 3

0:00

0:00

2

Nabobolig 12, Farremosen 16
Nabobolig 13, Vassingerød Bygade 19
Nabobolig 14, Kærhøjgårdsvej 7A – D

Nabobolig 17, Vrålyngen 2 – 4

5

3

4

Sommerhus      2 Frugtplantage m.v.     3 Nærmeste bolig som repræsentant for de ni boliger i Vassingerød landsby, der ligger nærmere
end 800 m fra møllen. Alle ni har 0 timerog 00 minutter skyggekast om året     4 Tre beboelser og et erhverv     5 	Beboelse og forretning,
to lejligheder
1
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Nabobolig 9 kan blive ramt godt 6½ time om året af
reel skyggekast, viser beregningen. Skyggekastet kan
falde fra midten af januar til slutningen af februar i tidsrummet cirka klokken 15 – 16.15 og igen fra midten af
oktober til slutningen af november i tidsrummet cirka
klokken 14.30 – 16.45.
Nabobolig 8 har en meget bevokset have. Sandsynligvis bliver naboboligen derfor i praksis næppe ramt
af skyggekastet, men reel skyggekast kan ifølge beregningen ske knap 6 timer om året fra begyndelsen af november til midt i februar i tidsrummet cirka klokken
13.45 – 15.15.
Se iøvrigt kap. 6.5 Andre miljømæssige forhold for
behandling af skygge på Birkholm Planteskole.

5.4 Vurdering af miljøkonsekvenser
ved naboboliger
Afstand og visuel påvirkning

Afstandskravene er overholdt for samtlige naboer.
Nabobolig 15, Kærhøjgårdsvej 9, er den nabobolig,
hvor beboerne fra haven mest markant vil opleve vindmøllen, da boligen er nærmeste nabobolig, og haven er
ret åben mod møllen, men også fra naboboligerne 16, 17,
og 2 vil den nye mølle blive oplevet markant fra dele af
boligen og dele af haven. Fra naboboligerne 3, 24 og 9
vil den nye mølle til en vis grad blive oplevet markant.

Støjpåvirkning

Kravene i „Støjbekendtgørelsen” er overholdt for alle
naboboliger i det åbne land og for naboboligerne i Vassingerød landsby.
For alle naboer i det åbne land ligger støjen mindst
2,5 dB(A) under grænseværdien ved 6 m/s og mindst
2,3 dB(A) under grænseværdien ved 8 m/s. I Vassingerød landsby er støjen mindst 2,2 dB(A) under grænseværdierne.
Den største støjpåvirkning får de tre nærmeste naboboliger, nabobolig 15, Kærhøjgårdsvej 9, sydøst for
møllen, samt naboboligerne 9, Gl. Vassingerødvej 11,
og 10, Farremosen 6, nordøst for møllen.

Figur 5.2 Kalender med udendørs skyggekast hos naboer

Nabobolig 8

Skyggekast
Tid på døgnet

Kalenderne viser hvornår på året og døgnet,
skyggekast kan ramme naboboligerne. Eksempelvis kan nabobolig 15 blive ramt af skyggekast fra
midten af april til midten af juni og fra begyndelsen
af juli til slutningen af august. I begge perioder fra
klokken knap 06 til godt 07.

Allerød Kommune kan kræve, at der bliver udført en
støjmåling af vindmøllen for at sikre, at grænseværdierne bliver overholdt.

Nabobolig 9

Nabobolig 10

Måned

To naboboliger, nr. 14, Kærhøjgårdsvej 7A – D, og nr.
15, Kærhøjgårdsvej 9, hvoraf nr. 14 indeholder tre beboelser, kan blive ramt af flere end ti timer skyggekast
både indendørs og udendørs. Skyggekastet falder cirka i tidsrummet klokken 5.30 – 7.15 i sommerhalvåret.
Nabobolig 15 vil være mest udsat for skyggekastet.
Der bør foretages en beregning af skyggekastene, hvor
bevoksning og bebyggelse bliver taget med i beregningen, før kommunen stiller krav om skyggestop af
møllen.

Samlet vurdering af naboforhold

Tid på døgnet

Tid på døgnet

Samlet set vil nabobolig nr. 15, Kærhøjgårdsvej 9, få
mest gene af vindmøllen i form af støj og skyggekast.

Måned

Måned

Tid på døgnet

Nabobolig 15

Tid på døgnet

Nabobolig 14

Måned

Måned
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6 Øvrige miljøkonsekvenser
6.1 Luftforurening
Emissioner

I Danmark produceres elektricitet på basis af især fossile brændsler, der står for ca. 85 %, og vedvarende
energianlæg, især vindmøller, der tegner sig for resten
(2006). På den baggrund kan den gennemsnitlige emission fra elproduktionen beregnes til 621 g CO2, 0,12 g
SO2 og 1,14 g NOx pr. produceret kWh. Reference /1/
Etablering af en vindmøllerkapacitet med opstilling
af en ny 2 MW vindmølle i Vassingerød i forbindelse
med et nyt moderne industribyggeri vil yderligere biKort 6.1

drage til at fortrænge fossile brændsler fra konventionelle kraftværker.
Projektets effekt på emissionen af luftforurenende
stoffer fremgår af tabel 6.1.
I forhold til reduktion af CO2-emissionen på 2000
ton pr. år, svarer det til ca. 180 ’gennemsnitsdanskeres’ årlige emission. Hvis man ser på elproduktionen
på 3400 MWh svarer det til ca. 960 ’gennemsnitshusstandes’ årlige forbrug af el.

6.2 Geologi og grundvandsinteresser
Vindmøllen placeres i et erhvervsområde og ikke i et
’værdifuldt geologisk interesseområde’. Det nærmeste
regionale geologiske interesseområde ligger cirka en km
øst for vindmølleplaceringen, se kort 6.1. Reference /2/

Geologisk interesseområde øst og syd for mølleområdet.

N

Mølleplacering

Området er udlagt til virksomheder, der stiller
særlige krav til beliggenhed af hensyn til miljøet.
Reference /3/
Der er foretaget to grundvandsboringer på Widex’
grund i 2008. Grundvandsspejlet ligger ca. 6,5 under
terræn. Undergrunden består af ler 0 – 4 m, nogle steder ned til 10 m under terræn, og herunder et lag af sand
efterfulgt af endnu et lerlag eller kridt. Reference /2/
Vindmøllen opstilles i et område med særlige drikkevandsinteresser, men forventes ikke at påvirke grundvandet negativt. Tværtimod medfører fortrængning af
fossil elproduktion et generelt mindre forbrug af vand,
hvilket dog ikke har lokale konsekvenser – se senere.

Sårbarhed

Områdets sårbarhed over for f.eks. oliespild fra maskiner under etablering af møllen eller vedligehold, vurderes at være lille. I anlægsfasen er risikoen for udslip
af olie eller diesel fra arbejdsmaskiner og kraner meget lille. Risikoen for nedtrængning af olieholdige produkter til grundvandet anses for minimal. Grundvandet
er effektivt beskyttet af et tykt lerlag, og der kan ved
eventuel udslip hurtigt etableres afværgeforanstaltninger i form af f.eks. afgravning af det øverste jordlag.
I driftsfasen er risikoen for grundvands- og jordforurening ubetydelig som følge af lækager fra møllens
gear, smøresystemer, hydrauliksystemer med videre.
Afhængigt af gearkasse-typen rummer de nye mølletyper typisk 280 – 360 liter olie. Olieudslip af gearolie
fra nyere møller sker meget sjældent. Overskudsfedt i
hovedlejer såvel som overskudshydraulikvæsker (5 –
10 liter) opsamles i bakker. Skulle uheldet være ude,
vil kun en meget lille del nå jorden, idet hovedparten
afsættes på møllens hat og tårn.
Samlet set er der minimal risiko for forurening af
jord- eller grundvand som følge af aktiviteter i forbindelse med anlægs-, drifts- og nedtagningsfase.

6.3 Naturbeskyttelse
Indledning

Møllen opstilles i byzone i et erhversområde, og der er derfor generelt ikke nogen særlige problemstillinger i forhold
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til internationalt beskyttede naturområder, Natura 2000
områder. I lokalplanen for området er miljøparametrene
’sjældne og truede dyr’, ’internationale naturbeskyttelsesområder’ samt ’spredningskorridorer’ betegnet som ’ikke
relevante’ i scopingen i miljøvurderingen. Reference /3/
Af kort 6.2 fremgår beskyttede § 3-områder i nærheden af mølleplaceringen. Der er udelukkende tale om
beskyttede søer og vandhuller, som ikke vil blive påvirket af opstilling af vindmøllen. Det samme gælder
planter og dyr (f.eks. padder), som lever her.
Dog er der i en grundig biotopundersøgelse i 2003
af et nærliggende område, Vassingerød Old, på denne
lokalitet registreret forekomst af fem forskellige flagermusarter, uden undersøgelsen dog direkte siger noget
om hyppigheden af arterne. Undersøgelsen blev udgivet i 2005. Reference /4/

Konsekvenser i anlægsfasen

Der er ingen Natura 2000-områder og kun få § 3-områder i møllens nærområde. Det drejer sig bl.a. om nogle
småsøer, som ikke vil blive berørt af projektet.

Konsekvenser i dritfsfasen
Påvirkning af flora

Arealerne, hvor møllen placeres, er udlagt til industri,
og i hele området, er der byggeri med terrænreguleringer. Kun de to § 3-områder, vandhullerne, er ikke påvirkede. På området, hvor vindmøllen tænkes placeret,
er der i byggefasen for Widex-domicil bar jord og der er
således ikke flora, der kan blive påvirket af vindmøllen.

Vassingerød Old er, som beskrevet ovenfor, i 2003 blevet undersøgt og registreret af Amphi Consult mht. forekomst af planter og dyr i forbindelse med planerne om
etablering af en golfbane. Registreringen viste en rig
forekomst af mange forskellige naturtyper og mange forskellige planter og dyr, hvoraf flere er særligt beskyttelseskrævende (Gul-listearter eller arter beskyttet ifølge
Habitatdirektivet, såkaldte bilag IV-arter. Reference /6/
På baggrund af denne viden, samt lokalbefolkningens bekymring for eventuel konflikt mellem vindmøllen og flagermus, blev det besluttet at få undersøgt
området omkring Widex, for forekomsten af flagermus.
Efterfølgende har Grontmij-Carl Bro udarbejdet et notat over flagermus i området, baseret på observationer
foretaget i juni og september 2009.
Undersøgelsen viser, at området omkring Vassingerød er et værdifuldt område for flere arter af flagermus.
Alle de forekommende arter er dog udbredte og arter
med en gunstig bevaringstilstand i Danmark og ingen
af dem anses for truede.
Flagermusarter i nærområdet
Der er i området registreret fire arter af flagermus,
(Dværgflagermus, Troldflagermus, Brunflagermus og
Skimmelflagermus) samt en femte art (Sydflagermus)

som dog ikke med sikkerhed kan konstateres i området. Desuden gøres der opmærksom på at der i littereaturen angives to arter (Langøret flagermus og Vandflagermus) i området omkring Vassingerød. Disse to
arter er ikke registreret i undersøgelsen. Alle flagermus er i Danmark omfattet af EF’s Habitatsdirektiv bilag IV. Dette betyder, at der skal tages særlige hensyn,
hvis der er risiko for at bestande kan påvirkes negativt
af indfrastrukturbyggeri, industrianlæg og vindmøller. se tabel 6.2 for beskrivelse af de registrerede og de
i litteraturen angivne arter. Reference /7/
Flagermus og vindmøller
Der er generelt få studier af hvilken effekt opsætning af
vindmøller har på populationer af flagermus i et område. Fra litteraturen er der eksempler på, at flagermus i
visse tilfælde dræbes i betydeligt omfang af vindmøller. Problematikken er især kendt fra træksteder, hvor
vindmøller uheldigt er opsat i dyrenes trækkorridorer,
f.eks. trærige bjergpas, og fra USA er det rapporteret,
at problemet især gælder for, hvad man kalder ’migratory tree bats’, og især i perioden sensommer til efterår, når dyrene trækker. I mindre grad kan problematikken dog måske også gælde på sommerlokaliteten under dyrenes fouragering. Reference /8, 9/

Kort 6.2 § 3-områder i nærheden af mølleområdet

Påvirkning af dyr og fugle

Møllen placeres i et erhvervsområde med spredte vandhuller, § 3-naturområder, i nærheden. Dyr i nærområdet vil fortrinsvis findes i tilknytning til disse områder.
Det er sandsynligt, at der vil kunne træffes bl.a. ræv i
området. Udover flagermus er der ikke kendskab til, at
der skulle findes andre arter, der er beskyttede ifølge
habitatdirektivets såkaldte bilag IV-arter.
Flagermus
Placering af vindmøllen ved Widex ligger cirka en km
vest for naturområdet Vassingerød Old. Området ved

Mølleplacering

N

250 meter
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Status, habitat og levevis1
Almindelig over det meste af landet med undtagelse
af Vest- og Nordjylland. Arten er tæt knyttet til hule
træer både sommer og vinter. Jager højt i frit rum
og ofte væk fra træer. Langdistanceflyver, der ofte
trækker i fuldt dagslys. Tyske undersøgelser har fundet
Brunflagermus som den hyppigst kolliderende art ved
en række vindmøller.

Langøret Sydflagermus
flagermus

Vandflagermus

Troldflagermus Skimmelflagermus Dværgflagermus

Art
Brunflagermus

Tabel 6.1 Registrerede flagermusarter i området Olden

1
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Almindelig over det meste af landet, undtaget Vest- og
Nordjylland. Stærkt knyttet til frodig skov og parkagtige
bevoksninger af løvtræer. Klarer sig godt i nær tilknytning til
mennesker og findes tit i bygninger og huse. Føde især myg.
Jagt nær træer og buske og af og til i frit rum. Ynglested ofte
et træhul, en fuglekasse eller lignende.
Det nordøstlige Sjælland huser givetvis en af de tætteste
bestande af arten i Verden. Ellers er den forholdsvis
sjælden her i landet. Er knyttet til kulturlandskabet og holder
udelukkende til i bygninger. Jager typisk højt og frit over
åbent landskab og søer, men også over skovkanter og
levende hegn. Jager desuden ofte omkring vejlamper ved
store vejkomplekser.
Forholdsvis almindelig især i Østjylland og Østsjælland.
Stærkt knyttet til ældre løvskov. Jager mellem ældre træers
kroner eller lige under og langs veje og spor i skovene.
Træffes ofte langs søer og åer. Kolonier i hule træer,
redekasser og huse. Langdistancetrækker, der ofte kan
træffes langt fra yngleområde, f.eks. på boreplatforme.
Almindelig i hele landet. Ynglekolonier som regel i træer
og i nærheden af jagtområdet, som er større og mindre
vandflader, hvor den fanger insekter på eller lige over
vandoverfladen. Jager sjældent mellem større træer.
Udflyvning fra kolonier sker ofte langs ledelinier, som kan
være åer og mindre vandløb. Overvintrer bl.a. i stort antal i
Daugbjerg og Mønsted kalkgruber.
Almindelig over det meste af landet, med undtagelse af
Nordvestsjælland. Fouragerer normalt i middelstor højde.

Vidt udbredt over det meste af Danmark. Er kendt for
at kunne flyve meget langt på en enkelt nat. Raster og
yngler primært i skovområder og gamle træer.

Reference /5/ /7/.

Nyere undersøgelser i bl.a. Tyskland fokuserer på
kollisioner mellem vindmøller og flagermus. Her er
mængden af dræbte væsentlig lavere. Undersøgelsen
giver et overblik over hvilke arter der er særligt hyppige blandt de dræbte dyr. De store og højtflyvende arter, især Brunflagermus, er , ifølge tyske undersøgelser, mest sårbare over for kollisioner med vindmøller.
Reference /7/
Vurdering af påvirkning af flagermus
Betydningen af vindmøller for bestande af flagermus
er stadig meget lidt undersøgt og der forelægger ikke
undersøgelser der direkte kan anvendes til konklusioner omkring, hvordan vindmøllen ved Widex vil påvirke de lokale bestande. Brunflagermusen er meget hyppig i området omkring Widex. Der er derfor potentiel
konflikt mellem brunflagermusen og vindmøllen. Der
er usikkerhed omkring den potentielle konflikts størrelse, f.eks. flagermusenes evne til at ’lære’ at styre uden
om vindmøllen.
De dokumenterede flagermus i området er alle arter
der vurderes at have en gunstig bevaringssattus i Danmark. Selv hvis der forekommer enkelte dræbte individer er der ikke noget der tyder på at bestandene i området vil været truet af vindmøllen.
På grund af usikkerhederne om vindmøllens betydning, vil det dog være hensigtsmæssigt med en overvågning af mølledræbte flagermus. Reference /7/
Mulig afværgeforanstaltning
Hvis der findes et større antal dræbte flagermus i forbindelse med indkøringen, kan det være nødvendigt at
justere vindmøllens drift. Flagermus fouragerer næsten udenlukkende i åbent terræn, når vinden er under 5 m/s. Det anbefales at vindmøllen indstilles til at
standse ved lave vindhastigheder under 5 m/s i sommerhalvåret. Det anbefales i notatet, over flagermus i området udarbejdet af Grontmij-Carl Bro, at der i en indkøringsfase laves registreringer af flagermusaktiviteten
omkring vindmøllen, f.eks. ved at montere en automatisk flagermusdetektor på møllen. Derved vil man kunne sammenholde flagermusaktiviteten med vindhastighed, temperatur og tidspunkt og dokumentere hvornår

der er risiko for kollision. Dette kan bruges til at finjustere kravene til driften af møllen. Reference /7/
Fugle
Vindmøllers påvirkning af fugle er beskrevet i en lang
række inden- og udenlandske undersøgelser, og det
kan generelt konstateres, at konflikter mellem fugle og
vindmøller er beskeden. I selve mølleområdet må det
antages, at fuglediversiteten er forholdsvis ringe alene
beliggenheden taget i betragtning, og i hvert fald ikke
rummer arter med særlig beskyttelsesmæssig status,
men overvejende almindelige ’byfugle’, såsom solsort,
husskade, gråkrage m.fl.
Med hensyn til vindmøller og fugle er der næppe
tvivl om, at den største gene for fuglelivet givetvis vil
være en forstyrrelseseffekt fra møllen, idet risikoen for
kollisioner er minimal. Reference /8, 10/
Mange fuglearter bekymrer sig ikke i større udstrækning om vindmøller, mens andre, f.eks. gæs og ænder, i
hovedsagen blot flyver uden om mølleområdet og evt.
mister et fourageringsområde, idet de holder en passende afstand til møllen, en problematik der dog ikke
er særlig relevant i dette tilfælde. Herudover er det sågar påvist, at enkelte arter, især spurvefugle, til en vis
grad kan profitere af tilstedeværelsen af vindmøller.

Klimaforandring

Efterhånden er der i videnskabelige kredse stor enighed om, at et stadigt stigende CO2-indhold i atmosfæren vil give anledning til en række klimaforandringer, og disse forandringer vil være forskellige, alt efter
hvor på kloden man befinder sig. Det er klart, at dette også vil få mærkbare konsekvenser i bred forstand
i Danmark. Projektet kan derfor, på grund af sin CO2fortrængning, siges at bidrage positivt til at holde disse klimaændringer i ave, om end det eksakte bidrag i
den store globale sammenhæng er beskedent.

6.4 Ressourcer og affald
Energi- og ressourceforbrug

Under normal drift producerer en moderne vindmølle
på under et år en energimængde, der svarer til den ener-

gimængde, der er medgået til dens produktion, opførelse og nedtagning. Med en forventet levetid på ca. 20 år
betyder det, at en mølle samlet vil producere godt 20
gange mere energi, end der er brugt til produktionen.
Af materialer indgår først og fremmest glasfiber til
vingerne, stål til nav og tårn, og beton, armeringsjern,
sand og grus til fundamentet. Til fundamentet anvendes omkring 400 m3 armeret beton.

Ferskvand

Produktion af en MWh el med vindkraft anvender en
liter vand, mens produktion af den samme elmængde
med kul- eller atomkraft kræver henholdsvis 2.000 og
2.400 liter vand. Reference /11/
Etablering af vindkraft sparer derfor store vandressourcer, hvilket er interessant, fordi ferskvand er en
mangelvare i verden i dag.
Dog endnu ikke så meget i Danmark som så mange andre steder.

Affald

Affald i anlægsfasen, drifts- og nedtagningsfasen er
omtalt i kapitel 3.

større træer til udplantning. Langs skellet til Widex står
der i 2009 træer, der er et par meter høje, men beplantningen varierer hele tiden, der kan være såvel bar jord
som 2 – 3 m høje træer.
Arbejdsmiljøet på Birkholm Planteskove kan i nærområdet til vindmøllen blive påvirket af støj og skyggekast fra
vindmøllen. Arbejdsmiljøloven indeholder ikke bestemmelser for støj og skyggekast eller lignende fra vindmøller. Udendørs arbejdspladser er underlagt de almindelige
arbejdsmiljøregler. Skyggekast fra vindmøllen kan være ubehagelig, hvis man står og arbejder tæt ved møllen.

Støj

Arbejdstilsynets vejledning (At - Vejledningen) påbyder, at medarbejdere skal bære høreværn, hvis de arbejder i et støjniveau på mere end 85 dB(A) i 8 timer.
Kildestøjen ved vindmøllens motorhus er 106 dB(A)
ved vindhastigheden 8 m/s.
Kort 6.3 Punkter for støjberegning på planteskole

Til belysning af støjen på planteskolen er der udarbejdet en støjberegning i skel samt 98 og 155 m nord
for vindmøllen. Se kort 6.4. I skel, punkt A, er støjen ved vindhastigheden 8 m/s beregnet til maksimalt
57,5 dB(A), ved punkt B, 98 m fra vindmøllen, til 53,9
dB(A) og ved punkt C, 155 m fra vindmøllen, til 50,3
dB(A). Alle værdier ligger langt under værdien, hvor
høreværn er påkrævet.

Skyggekast

For at belyse mængden af skyggekast, er der beregnet
skyggekast i seks punkter på planteskolen. Dels helt tæt
på møllen, dels i større afstande og i forskellig retning,
da skyggekastet vil falde på forskellige årstider og klokkeslæt, afhængig af hvilket verdenshjørne man befinder
sig i set i forhold til vindmøllen. Der er beregnet for de
seks punkter vist på kort 6.3. Det er beregnet, at området umiddelbart nord for skellet nordvest for vindmølKort 6.4 Punkter for skyggekastberegning
på planteskole

Sparet produktion af slagger og flyveaske

Produktion af vindmøllestrøm fortrænger strøm produceret hovedsageligt på basis af fossile brændsler, især
kul, og vil derfor også mindske produktionen af slagger og aske, som ellers ville have forekommet. På baggrund af fordelingen af produktionen af elektricitet på
forskellige brændsler og vedvarende energikilder kan
det beregnes, at produktionen af slagger og flyveaske
vil blive reduceret med cirka 40 g pr. produceret kWh
vindmøllestrøm. Reference /11/
Samlet spares derfor en produktion af slagger og flyveaske på ca. 135 t pr år eller 2.720 tons i møllens levetid.

6.5 Arbejdsmiljø på omgivende 		
erhvervsområder
Nord for vindmøllen i afstanden knap 50 m ligger skellet til Birkholm Planteskole. Planteskolen leverer ikke
til private og er specialiseret i planter til anlæg, særligt
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Figur 6.1
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Grafisk kalender for seks punkter på planteskolens område.
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len kan der være op til 138,5 timers skyggekast om året.
Skyggekastet vil forekomme mest forår og efterår mellem kl. 9.00 og kl 13.30 (figur 6.1). I beregningen er der
ikke taget hensyn til weekender og andre fridage. Fraregner man weekenden, vil det være knap 100 timer om
året eller ca. 30 minutter i gennemsnit pr. arbejdsdag.
Bevæger man sig langs skel mod øst, er skyggekastet
faldet til 53,5 timer for- og efterår mellem kl 15.00 og
18.00. Det er dog så langt øst for vindmøllen, at kun
5,1 timer falder før kl. 16. De resterende 49,4 timer ligger efter arbejdstid.. (figur 6.1).
Bevæger man sig længere ind på planteskolen aftager
skyggekastet hurtig i de nordlige retninger. Mod nordvest falder skyggekastet om formiddagen og i vinterhalvåret, mens det mod nordøst falder om efter middagen. Ved pkt. 37 er man nede på 12 timer om året, heraf knap 9 timer på hverdage. I de østligste dele, f.eks.
pkt 39 vil skyggekastet falde i aftentimerne, udenfor
almindelig arbejdstid (figur 6.1).
Generelt er det altså kun den del af planteskolen der
ligger vest for Gl. Vassingerødvej, der vil modtage mere
end 10 timer skyggekast om året indenfor arbejdstiden.
Øst for Gl. Vassingerødvej, vil belastningen med
skygger være størst mod syd hvor møllen står, og aftage til under 10 timer i nordenden af området.
Der er i beregningen ikke taget hensyn til eventuel bevoksning. Står man mellem træerne, og i skygge,
vil man ikke opleve skyggekastet. Hvis medarbejdere
bliver generet af skyggekastet under arbejdet, kan det
alene afværges ved at undgå at arbejde i de pågældende områder, når der er skyggekast. Der er i lovgivningen ikke mulighed for at påbyde at stoppe vindmøllen.

6.6 Ridning nær vindmøllen
Der er ingen rekreative interesser på selve mølleplaceringen.
Gennem Birkholm Planteskole passerer to stier, som
også anvendes rekreativt til ridestier. Stierne passerer
vindmøllen i en afstand på mindst 165 m. Se kort 6.5.
Der har blandt eksperterne være en lille uenighed
omkring hestenes eventuelle reaktioner på vindmøllen.
Ifølge konsulent Erik Clausen fra Landscentret for heste,
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vil hestene kunne blive skræmt af vindmøllen og deres
tilvænning til møllen afhænger af hvor ofte de passerer
denne. Derimod mener Professor i husdyrsadfær -og velfærd, Ian Ladewig, fra KU LIFE, at heste i løbet af meget kort tid, vil vænne sig til vindmøller i deres nærområde. Det der primært kan skræmme hestene er lyde og
skygger der fejer hen over jorden men også det vil hestene vænne sig til uden problemer og på meget kort tid.

6.7 Vurdering af øvrige 				
miljøkonsekvenser
Luftforurening, klima, miljø og affald

I lokalplan 349, som omhandler etablering af et erhvervsområde på et tidligere landbrugsareal, hvor
Widexdomicilet nu er under opførelse, er nævnt en
Kort 6.5 Angivelse af ridestier og skel til Widex

række negative konsekvenser, som uundgåeligt følger
af gennemførelse af planen. Det gælder f.eks. en øget
emission af CO2, øget energiforbrug, øget vandforbrug,
øget affaldsproduktion m.v. Reference /3/
I forhold hertil kan det generelt konstateres, at etablering af en vindmølle på de fleste af punkterne markant vil medvirke til at mindske de nævnte negative
konsekvenser.
Den største effekt på miljøet, som dog i denne sammenhæng ikke er lokal, men tværtimod global, skønnes at være positiv i form af fortrængning af CO2 fra
konventionelle kraftværker.
Projektet vil i sin levetid spare atmosfæren for en udledning på i alt 40.000 t CO2 , eller ca. 2.000 t/år. Det
svarer til omkring 0,1 ‰ af den mængde Danmark ifølge Kyoto-aftalen har forpligtiget sig til at spare inden
år 2012. Projektets bidrag er i sig selv således beskedent, om end målbart, og vil som sådan ikke få nogen
mærkbar indvirkning på de klimaændringer, som bliver konsekvensen af en fortsat emission af CO2 i uændret målestok. Set i et bredere perspektiv er projektets
bidrag dog værdifuldt og uundværligt, idet en markant
reduktion kun kan opnås gennem mange mindre bidrag.
Sammenlagt spares miljøet desuden for en affaldsproduktion på ca. 135 tons slagger og flyveaske pr. år.
Desuden spares ca. 6.800 m3 ferskvand pr. år, hvis det
antages, at vindmøllestrømmen fortrænger el baseret
på kul.

Geologi og grundvand

Nationale, regionale eller lokale interesseområder vil
ikke blive berørt.
Det vurderes, at risikoen for forurening af jord- eller
grundvand som følge af aktiviteter i anlægs-, drifts- eller nedtagningsfasen vil være minimal.

På baggrund af flagermusundersøgelsen, udarbejdet
af Grontmij-Carl Bro, anbefales det, at der etableres en
overvågning af mølledræbte flagermus, da området er
et værdifuldt område for flere flagermusarter. Ved tilfælde af dræbte flagermus kan det være nødvendigt at
stoppe møllen på visse tidspunkter.
Projektet forventes heller ikke at få negativ indvirkning på beskyttede småbiotoper i nærområdet eller
på andre § 3-områder i nærheden eller på beskyttede
plante- og dyrearter, som evt. kan være at finde på disse biotoper.

Arbejdsmiljø

Der vil være en del skyggekast på arbejdsområderne
på Birkholm Planteskole. Umiddelbart nord for skellet,
nordvest for vindmøllen, er der skyggekast midt på dagen det meste af året, undtaget nogle få vintermåneder.
For de resterende beregnede områder, fordeler skyggekastet sig på forskellige tidspunkter af året og tidspunkter på dagen. Arbejdet i de skyggekastbelastede
områder kan altså fordeles, således at arbejdet kan udføres på tidspunkter hvor der ikke er skyggekast, hvis
dette vurderes at genere det pågældende arbejde. Træer
og anden bevoksning kan medføre at skyggekastet ikke bliver generende, men dette må vurderes på de pågældende steder.
De beregnede støjværdier ligger, ifølge arbejdstilsynet, langt under værdien hvor høreværn er påkrævet og og der vil derfor ikke være nogle støjmæssige problemer.

Heste

Der kan forekomme reaktioner fra hestene i området,
men det må konkluderes, at hestene meget hurtigt vil
vænne sig til vindmøllen.

Naturbeskyttelse
Kort 6.5. Orthofoto med angivelse af stier, der bl.a. anvendes til ridning, med gul streg og skel til Widex med
lilla streg. Mindste afstand til vindmøllen er 165 m.

Der vil ikke være væsentlige konflikter mellem projektet og områdets flora og fauna. Størst opmærksomhed er tillagt flagermus. Men projektet forventes ikke
at få negativ indvirkning på dyrelivet i det hele taget,
hverken for ynglende dyr eller for fugle og dyr under
rast og fouragering eller under træk til og fra området.
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7 Andre forhold
7.1  Nul-alternativet
Projektet

Ved 0-alternativet bevares de eksisterende forhold. Det
betyder, at der ikke opføres en vindmølle.

Landskabet

Landskabet omkring Vassingerød vil ikke blive påvirket af en 100 m høj vindmølle, hvilket ikke giver en
væsentlig virkning i et landskab præget af motorveje
og industri samt på sigt en ny transportkorridor.

Påvirkning af miljøet i øvrigt
Støj og skyggekast

Støjbelastningen og skyggekastet vil ikke være til stede. Der er i dag en betydelig trafikstøj i området, hvilket betyder, at der ikke vil være en væsentligt forskel i
støjen for de omkringboende, bortset fra nærmeste naboer til vindmøllen.

7.2 Forhold til trafiksikkerhed
Det er en statslig udmelding i ’Oversigt over statslige
interesser i kommuneplanlægningen - 2009’, at placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og
trafiksikkerheden på de overordnede og vigtige veje, så
vindmøller ikke placeres nærmere vejen end fire gange møllens totalhøjde, og vindmøllen ikke placeres i
vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb.
Udmelding er under revision, og vil blive mindre kategorisk, ifølge følgebrev fra miljøministeren til kommunerne ved offentliggørelsen af Vindmøllecirkulæret
i sommeren 2009. Definitionen på overordnede og vigtige veje foreligger ikke, men omfatter som minimum
statsvejene. Det er den enkelte kommune der fastlægger,
om flere veje er omfattet af definitionen. I kommuneplanen er Nymøllevej vist som en overordnet trafikvej.

Luftforurening

Elforsyningen i Allerød Kommune er baseret på konventionel elfremstilling med fortrinsvis fossile brændsler. Andelen af ren energi er lille og stammer fra andre dele af det østlige Danmark eller fra svensk vandkraft. Vælges 0-alternativet fortsætter Allerød Kommune med ikke selv at bidrage til produktionen af vedvarende energi. I 0-alternativet vil man ikke reduceres belasningen af atmosfæren med ca. 2.100 t CO2 om året,
samt en smule SO2- eller NOx-emission.

Geologi, grundvandsinteresser og naturbeskyttelse

Miljøpåvirkningerne vil være uændrede i forhold til eksempelvis flagermus.

Ressourcer og affald

I 0-alternativet vil miljøet fortsat blive belastet med ca.
135 tons slagger og aske om året. Slagger og aske, som
i væsenlig grad må deponeres.
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Foto 7.1 Visualisering fra Nymøllevej

I Danmark er der opstillet flere vindmøller tæt på
overordnede veje og i bymæssig bebyggelse og i vejens sigtelinje, uden det har givet årsag til trafikulykker. I Randers står en vindmølle på cirka 80 m tæt på
motorvej E45, cirka i faldafstanden, og i Tåstrup har
der ved Ikea stået vindmøller i mere end 20 år. I Tyskland bliver mange vindmøller opstillet i nærheden af
motorvejene, hvor afstanden normalt er faldafstanden.
Vindmøllen ved Widex placeres mindst 300 m fra
Nymøllevej, og dermed i en afstand på tre gange totalhøjden. Nymøllevej har et buet forløb, hvilket medfører, at man ved færdsel fra sydvest vil have vindmøllen i sigtelinjen på en afstand af cirka 800 m. Idet vejen
drejer, vil det være på en ganske kort strækning, hvor
vindmøllen står i sigtelinjen.
Vi vurderer, at der ikke vil være gener for trafiksikkerheden ved placeringen af vindmøllen. Vurderingen er
begrundet i dels den relativt store afstand til den stræk-

ning, hvor vindmøllen vil være i sigtelinjen, dels erfaringen fra andre vindmøller i Danmark, dels at vindmøllen står i et landskab, der er præget af tekniske anlæg.

7.3 Forhold til lufttrafik
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM er
der rettet forespørgsel til Statens Luftfartsvæsen for at
afklare evt krav til afmærkning af vindmøllen af hensyn til flytrafikken. Statens Luftfartsvæsen har svaret,
at møllen ikke skal lysafmærkes pga. dens højde og fordi den ikke står i en indflyvningszone til en lufthavn.

7.4 Radiokæder og ledningsanlæg
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM
er der rettet forespørgsel til en lang række radiokædeoperatører og netoperatører om projektets mulige interferens med deres respektive signaler eller højspændingsledninger.
Ingen af de kontaktede operatører har haft indvendinger mod projektet.

7.5 Socioøkonomiske forhold
Vi vurderer, at de forventede miljøpåvirkninger af anlægget ikke vil have negative socioøkonomiske effekter på eksempelvis turisme, fritidsinteresser, råstofindvinding, landbrugsmæssige interesser, jagt eller fiskeri.

7.6 Manglende viden
Der mangler viden om sammenlægning af genevirkningen af støj fra vindmøller med genevirkningen af anden
støj, eksempelvis vejstøj.
Derudover er der ikke kendskab til forhold, hvorom
der er manglende viden.
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8 Sundhed og overvågning
8.1 Påvirkning af sundheden
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og
indirekte på en række områder. Blandt de umiddelbart
indlysende finder man:
- Reduktion af emissioner fra kraftværker
- Støjpåvirkning
- Skyggekast ved naboboliger

Reduktion af emissioner

Vindmøllen vil reducere udledningen af CO2 med en
mængde, der svarer til knap en tiendedel promille af
Danmarks Kyoto-forpligtigelse. Dertil kommer en reduktion af udledning af bl.a. svovl- og kvælstofoxider
fra kraftværkerne.
Udledningerne fra kraftværkerne belaster både klimaet, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektricitet
fra vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning i
den grad, som el fra vindkraft erstatter el fra kraftværker.
Forskellige undersøgelser af de samfundsøkonomiske omkostninger ved forskellige energiproduktioner
har også sat en værdi på disse omkostninger, de såkaldte eksterne omkostninger. Reference /1/
Det drejer sig om udgifter forbundet med for eksempel drivhuseffekt - eksempelvis tørke, oversvømmelser
og stormskader - og med syreregn, smog, arbejds- og
sundhedsskader.
Egentlige sundhedseffekter af luftforureningen viser sig som bronchitis, hospitalsindlæggelser, sygedage og dage med nedsat aktivitet, merforbrug af medicin for astmatikere samt for tidlig død.
EU har i forskningsprojektet ”ExternE – Externalities of Energy” beregnet de eksterne omkostning ved
elektricitet produceret på forskellige måder i de enkelte lande.
I Danmark er de eksterne udgifter ved elektricitet produceret på kulkraft beregnet til 30 – 52 øre pr.
kWh, mens den ved vindkraft er beregnet til 0,75 øre
pr. kWh. Reference /2/
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Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, har i 2004 beregnet, hvor meget det koster, at kraftværkernes luftforurening påvirker sundheden, og DMU prissætter
sygdomsvirkningen til 2,24 eurocent, eller 17 øre per
kwh. Her indgår tungmetallernes skadevirkning ikke
i beregningen. Reference /3/
DMU har i sin rapport om emnet fra 2007 set på den
del af omkostningerne, der vedrører menneskers sundhed, og som skyldes forurening med SO2, NOx og partikler. Reference /4/
Rapporten nuancerer det tidligere billede på baggrund af væsentligt mere præcise atmosfæriske beregninger og et mere præcist datagrundlag for befolkningens fordeling omkring anlæggene. Rapporten viser, at
prissættelsen for sygdomsvirkningen fra de to kraftvarmeanlæg Amagerværket og Fynsværket samt affaldsforbrændingsanlægget Vestforbrændingen svinger fra
0,42 eurocent pr. kWh over 3,44 til 6,34 eurocent pr.
kWh over årene 2003 – 05. Højst for Vestforbrændingen og lavest for Amagerværket.
Omkostningerne er stadig uden giftvirkningen af
tungmetalforureningen og uden CO2-omkostningen.
Sidstnævnte sætter Energistyrelsen til ca. 7 øre pr. kWh
ved en CO2-kvotepris på 150 kr pr. ton. Reference /5/
Vindenergien kan således spare samfundet for store
udgifter til sundhed og miljø. For det enkelte menneske kan det betyde mindre sygdom og bedre miljø, og
dermed en lykkeligere tilværelse.

Støjpåvirkning

Den lyd, som moderne vindmøller udsender, er først
og fremmest et sus fra vingerne, idet de passerer tårnet, og luften trykkes sammen mellem tårnet og vingen. Om lyden er støj, afhænger af lytteren. Generelt
siger man, at uønsket lyd er støj. Støj har sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tids
påvirkning føre til egentlige helbredsproblemer. Ifølge
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan trafikstøj
medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger. Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke
børns indlæring og motivation. Reference /6/

En støjpåvirkning på 65 dB(A) er anset for et kritisk
niveau. Reference /7/
Derfor er der i Danmark vejledende grænseværdier for
hvor meget støj, der må være fra industri og andre tekniske anlæg. Den vejledende grænseværdi for støj fra virksomheder målt udendørs varierer over ugen og over døgnet
fra 45 dB(A) til 35 dB(A) i områder med åben og lav boligbebyggelse, som eksempelvis villakvarterer. Lavest om
natten, da man er mere følsom for lyd, når man skal sove.
Natnedsættelsen gælder ikke for vindmøller, da deres produktion ikke kan følge en bestemt døgnrytme.
For vindmøller er der derimod ved lov fastsat et makFigur 8.1
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simalt støjniveau på 39 dB(A) i boligområder, og 44
dB(A) ved enkeltboliger i det åbne land ved en vindhastighed på 8 m/s.
Der er i kapitel 5 nærmere redegjort for støjreglerne
for vindmøller, og støjniveauet ved naboboligerne er beregnet. Ingen naboboliger udsættes for mere end 39,5
dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 41,7 dB(A) ved
8 m/s, ifølge beregningerne.
Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboliger betyder, at der kan være en støj, der svarer til lidt
mindre end sagte tale udendørs. Støjen kan dog være
generende for nogle mennesker, der er meget følsom-

me for støj. Støjen vil komme som et sus, der for møllen ved Widex bliver gentaget mellem hvert andet og
hvert sekund afhængig af vindstyrken. Monotonien vil
være en del af problemet ved påvirkningen, men støjen
vil næppe kunne skelnes fra baggrundsstøjen fra bevoksning og bebyggelse med en vindhastighed over 8
– 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind.
Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer støjemissionen sig - eller falder - for pitch-regulerede møller, som der er tale om ved Widex.

Skyggekast ved naboer

Skyggekast er genevirkningen fra vindmøllevingernes
passage mellem solen og opholdsarealet. For at der kan
opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne
skal samtidig rotere. Genen 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 topografiske forhold og møllens rotordiameter.
Skyggekastet kan virke stressende og dermed forårsage eller forværre sygdomme, hvis skyggekastet falder på tidspunkter, hvor man er til stede. Derfor er det
vejledende anbefalet, at naboer ikke udsættes for mere
end 10 timers skyggekast årligt.
For at begrænse skyggekastet, kan man stoppe vindmøllen i det tidsrum, det foregår.
I kapitel 5 er der redegjort for, hvor meget vindmøllen ved Widex vil kaste skygger ved naboer fra de roterende vinger. Ved den nabo, der er mest udsat, drejer det sig om 17 timer om året. Skyggekastet kan falde
mellem 5.45 og 7.15 om morgenen fra midten af april
til midten af juni og igen fra slutningen af juni til slutningen af august.

til naboer eller andre forhold. VVM-tilladelsen kan også indeholde krav om inddragelse af tilsynsmyndigheden i anlægsfasen ved arbejde i nærheden af beskyttede områder.
Det er kommunens miljøtilsyn, der skal sikre, at kravene i VVM-tilladelsen overholdes. Klage fra naboer
medfører, at kommunens miljøtilsyn kan pålægge ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling eller måling af skyggekastet, hvis miljøtilsynet vurderer, at der
er hold i klagen. Kommunen kan herefter om fornødent
pålægge ejeren at dæmpe støjen eller stoppe møllen,
hvis kravene i Støjbekendtgørelsen ikke er overholdt.
Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en plan
for overvågning af, at mølleejeren overholder miljøkravene. Heri kan både indgå overvågning, måling ved
idriftsættelse og målinger ved almindeligt tilsyn, dog
højst en gang årligt.
For vindmøllen ved Widex skal Allerød Kommune
særligt overvåge, at der bliver udarbejdet en beregning
af skyggekast for nabobolig 14 og 15, hvor der tages hensyn til bygninger og bevoksning, så det kan afgøres, om
der er behov for etablering af skyggestop i møllen. Er
der et sådant behov, skal kommunen sikre sig, at programmet bliver installeret og effektiviseret. Endvidere skal kommunen udarbejde et overvågningsprogram
for flagermus i forhold til kollisionsdræbte flagermus.
Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatøren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske problemer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornødent
stopper møllen. Forandringer i vindmøllens støjniveau
og udseende vil sammen med andre uønskede miljøpåvirkninger fra møllen stort set altid være en konsekvens af tekniske problemer i møllen.

8.2 Overvågning
Foto 8.1 Skyggekast

I VVM-tilladelsen kan der blive stillet betingelse om
afværgning af skyggekast. Endvidere kan der være stillet krav til placeringen i forhold til byggelinjer, afstand
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9.1 Oversigt over figurer, kort og tabeller

bl.a., blandt andet
CO2, kuldioxid, kultveilte
dB og dB(A), decibel, anvendes i akustikken om den menneskelige hørelse. A refererer
til en frekvensmæssig vægtning, der modsvarer den menneskelige hørelse
diversitet, forskellighed
DOFbasen, Dansk Ornitologisk Forenings database over fugleobservationer
DMU, Danmarks Miljøundersøgelser
EF, se EU
emission, udledning
estimeret, anslået
etc., et cetera, latin: og så videre
EU, Den Europæiske Union, et internationalt politisk og økonomisk samarbejde 		
mellem 27 europæiske stater
fouragere, lede efter og æde føde
g, gram, enhed for masse
GPS, Geografical Position System, amerikansk system til at bestemme geografisk
placering på jorden ved hjælp af satelitter
habitat, hjemsted eller sted, hvor bestemte dyre- eller plantearter hører hjemme.
Sjældne dyre- og plantearter er beskyttet af det internationale Habitatdirektiv.
ha, hektar, 100 gange 100 meter, flademål
Hz, hertz, bølgefrekvens, svingning per sekund
immission, bruges som koncentrationsangivelse for en forureningskomponent i
omgivelserne. Modsat emission. I denne rapport brugt i forbindelse med ”modtaget støj hos naboer”.
infrastruktur, summen af de systemer, der forbinder enheder i et større system, f.eks.
transport- og kommunikationssystemer
km, kilometer, 1000 meter, længdemål
kV, kilovolt, (græsk: kilo-), 1000 volt
kW, kilowatt, 1000 watt. Watt er en måleenhed for effekt
kg, kilogram, 1000 gram
LBK, lovbekendtgørelse
mm, millimeter
m/s, meter pr. sekund, hastighed
MW, megawatt, 1000 kilowatt, 1.000.000 watt
MWh, megawatttime, Det gennemsnitlige elforbrug pr. husholdning til apparater og
lys var i 2005 på 3,523 MWh
m2 og m3, kvadratmeter og kubikmeter, flademål og rummål
nacelle, møllekabine, møllehat eller møllehus, der sidder ovenpå tårnet og rummer
gear, lejer og generator.
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9 Henvisninger

9.2 Anvendte forkortelser og begreber

nr., nummer
NOx, fællesbetegnelse for kvælstofoxid, NO, og kvælstofdioxid, NO2
pr., per, for hver. Eksempelvis: Effekt pr. mølle, Effekt for hver mølle
rotor, er den del af vindmøllen der roterer. Den består af navet på nacellen, hvori der
er monteret vingerne. I store danske møller er det altid tre vinger.
scoping, høring af berørte myndigheder foretaget af kommunen, f.eks. Statens Luftfartsvæsen og Stifter.
SO2, svovldioxid
spektakulære, opsigtsvækkende
t, ton og tons, 1 ton er 1000 kg
topografi, et geografisk udtryk, der henviser til landskabets form. I bredere forstand
betyder ordet placeringen af naturlige og kunstige landemærker i området, som
f.eks. skrænter, vandløb, byer, landsbyer, veje osv. Et tilsvarende ord er terræn
t/år, ton per år
VVM, vurdering af virkning på miljøet
0-alternativ, nul-alternativ, fortsættelse af eksisterende forhold
§, paragraf
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