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Forord

Ringkøbing-Skjern Kommune har en vision om at være 
selvforsynende med vedvarende energi inden år 2020. 
I Hvide Sande har man allerede realiseret flere tiltag 
som understøtter denne vision, heriblandt en brintsta-
tion. Derudover skal energien blandt andet komme fra 
vind. Da kommunen gerne vil understøtte muligheder-
ne for opstilling af vindmøller på land, har kommunen 
derfor vedtaget en Temaplan for vindmøller, der ud-
lægger en række områder til opstilling af vindmøller.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i denne forbin-
delse modtaget en ansøgning om opførsel af vindmøl-
ler på Hvide Sande Nordhavn. I temaplanen for vind-
møller er vindmølleområde nr. 13 foreslået på nye mo-
ler ved en udvidelse af Hvide Sande Havn. Ved plan-
lægning af havneudviklingsprojektet, „Søvejen mod 
vest‟, har det imidlertid vist sig, at området på Hvi-
de Sande Nordhavn, der er udlagt til havneformål, eg-
ner sig bedre til formålet. Området skal udlægges som 
nyt rammeområde og kan maksimalt rumme tre til fi-
re vindmøller med en maksimal totalhøjde på mellem 
125 meter og 140 meter.

VVM-proces og miljøvurdering
For vindmøller over 80 meter totalhøjde skal der udar-
bejdes en VVM-redegørelse. Redegørelsen skal påvi-
se, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte 
virkninger på mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, 
luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv, 
samt samspillet mellem disse faktorer. Ringkøbing-
Skjern Kommune er ansvarlig for, at denne VVM-re-
degørelse bliver udarbejdet. 

VVM er et begreb for - og en forkortelse af - Vur-
dering af Virkning på Miljøet. Dette hæfte er denne 
VVM-redegørelse for de nye møller ved Hvide Sande.

Ringkøbing-Skjern Kommune har afholdt en indle-
dende høring, hvor der er indkommet debatindlæg, som 
er indgået i den videre planlægning. I denne forbindel-

se er der i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kom-
mune ligeledes afholdt scoping. 

VVM-redegørelsen er udvidet, så den endvidere ud-
gør en miljørapport, der opfylder lovgivningen om mil-
jøvurdering af planer og programmer. 

Miljørapporten skal - ud over de kapitler som be-
handles i VVM-redegørelsen - gøre rede for påvirk-
ningen af menneskers sundhed, og hvorledes kommu-
nen overvåger, at hensynet til miljøet bliver varetaget.

Den kombinerede VVM-redegørelse og miljørapport 
ledsages af et ikke teknisk resumé, hvori miljøvurde-
ringens væsentligste pointer er gengivet. Det ikke tek-
niske resumé er ligeledes indsat som bilag i forslaget 
til lokalplanen for vindmølleområdet.

Projektets miljøkonsekvenser omfatter både en re-
duktion af udledningerne fra konventionelle kraftvær-
ker og visuelle forandringer af landskabet samt støj og 
skyggekast ved naboboligerne.

Denne VVM beskriver, hvorvidt landskabet og mil-
jøet i øvrigt taber eller vinder ved at udskifte de fire 
mellemstore vindmøller i forslag 1 med tre større i for-
slag 2. Desuden bliver konsekvenserne ved ikke at gen-
nemføre projektet, det såkaldte 0-alternativ, beskrevet.

Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet et for-
slag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-re-
degørelse for vindmølleprojektet ved Hvide Sande, 
samt forslag til lokalplan. Dokumenterne offentliggø-
res samtidig.
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Kort 1.1 Vindmøllernes placering

Projektområde

1 Indledning 

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en ansøg-
ning om tilladelse til at opføre fire eller tre vindmøl-
ler på enten 125 eller 140 meters højde på stranden ved 
Hvide Sande Nordhavn. Projektet har været i offentlig 
debatfase fra den 17. marts 2010 til den 31. marts 2010. 

1.1 Projektforslag
I Ringkøbing-Skjern Kommunes temaplan for vind-
møller er vindmølleområde nr. 13 foreslået på nye mo-
ler ved en udvidelse af Hvide Sande Havn.

Ved planlægning af havneudviklingsprojektet, Søve-
jen mod vest, har det imidlertid vist sig, at området på 
Hvide Sande Nordhavn, der er udlagt til havneformål, 
egner sig bedre til formålet. 

Ringkøbing-Skjern Kommune skal udlægge området 
som nyt rammeområde, for at projektet kan gennemføres. 
Området kan maksimalt rumme tre til fire vindmøller 
med en maksimal totalhøjde på mellem 125 og 140 meter.

Forslag 1 
Ved forslag 1 bliver der opstillet fire vindmøller i en 
række nord-nordvest/syd-sydøst i kystlinjen ved Hvi-
de Sande Nordhavn, nordvest for Hvide Sande havn. 

Selve mølletårn og vinge får en samlet højde på 125 
meter, der fremkommer ved en navhøjde på 80 meter 
kombineret med en rotordiameter på 90 meter. Hver 
mølle vil stå på et fundament, der regulerer, at tårnets 
bund står i kote 5.

Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter vil væ-
re 1:1,13

Møllerne vil have en samlet kapacitet på 12 MW.

Forslag 2
Ved forslag 2 bliver der opstillet tre vindmøller i sam-
me række nord-nordvest/syd-sydøst i kystlinjen som 

ved forslag 1. Selve mølletårn og vinge får en samlet 
højde på 140 meter, der fremkommer ved en navhøjde 
på 84 meter kombineret med en rotordiameter 112 me-
ter. Hver mølle vil stå på et fundament, der regulerer, 
at tårnets bund står i kote 5.

Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter vil væ-
re 1:1,33.

Møllerne vil have en samlet kapacitet på 9 MW.
I visualiseringerne og beregningerne er de omtalte 

vindmøllers dimensioner benyttet. 

Alternativer
Der forligger intet alternativ til forslag 1 og 2.

0-alternativet
Ved 0-alternativet vil vindmøllerne ikke blive opført. 
0-alternativet er nærmere omtalt i kapitel 7, andre for-
hold.

1.2 Hovedproblemer
Oplevelsen fra nærmeste byer
På kort afstand af projektområdet ligger byen Hvide 
Sande samt flere sommerhusområder nord og syd for 
Hvide Sande. Desuden ligger Ringkøbing, Søndervig 
og en række sommerhusområder inden for 13 km fra 
mølleområdet.

Redegørelsen vurderer den visuelle påvirkning i by-
erne og sommerhusområderne. 

Landskabet
Projektområdet ligger på den brede forstrand til Hvi-
de Sande Nordhavn. Området ligger cirka 20 meter fra 
den kommende, tilbagetrukne strandlinje i kote tre og 
vil på grund af det lave terræn blive sikret mod højvan-
de ved at stå på et forhøjet fundament. Fundamentet vil 
være synligt cirka to meter over terræn. 

Vindmøllerne vil inden for de nærmeste kilometer 
stå meget eksponerede set fra den åbne forstrand og fra 

den forreste klitrække. Klitpartiets højde varierer ved 
projektområdet mellem 10 meter og 18 meter og skær-
mer for en del af udsynet mod vindmøllerne fra Hvi-
de Sande. Syd for indsejlingen til Hvide Sande havn er 
klitterne ikke nær så høje og afskærmer dermed min-
dre. På klitheden, nordvest for projektområdet, ligger 
et mindre moseområde med spredte klynger af lav be-
voksning. 

Overgangene mellem landskabstyperne i parallel-
landskabet på klittangen oplever man bedst fra højde- 
og udsigtspunkter i klitlandskabet, hvor man har lange 
udsyn over landskabet horisonten rundt.

Denne redegørelse skal vurdere, hvorledes vindmøl-
lerne påvirker oplevelsen af landskabet.

Visuel påvirkning af kulturlandskabet 
Inden for en afstand på 4,5 km ligger Helligåndskirken 
i Hvide Sande og Lyngvig Kirke mellem Nørre Lyng-
vig og Sønder Lyngvig. Helligåndskirken ligger nær-
mest, på knap en kilometers afstand. 
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Menneske Totalhøjde 75,0 m 
850 kW
Eksisterende mølle
på Nørby HageLandsbykirke

Silo 
Ringkøbing

Totalhøjde 125 m 
3 MW (3.000 kW)
Mølle med 90 m rotor 
og 80 m nav

Totalhøjde 140 m
3 MW
Mølle med 112 m rotor 
og 84 m nav

Rapporten skal vurdere, hvorledes vindmøllerne på-
virker oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet. Spe-
cielt bliver oplevelsen af Helligåndskirken set fra øst 
vurderet. Den visuelle påvirkning af kirkerne vil blandt 
andet blive belyst gennem visualiseringer. 

Endvidere skal rapporten vurdere, hvorledes udsy-
net fra kirkegårdene bliver påvirket.

1.3 Rapportens opbygning
Denne VVM-redegørelse og miljørapport er opdelt i 
ni kapitler:

Første kapitel, Indledning, redegør for valg af pro-
jektforslag samt for hovedproblemer, lov- og planlæg-
ningsmæssige forhold. 

Andet kapitel, Ikke-teknisk resumé, er et resumé 
uden tekniske detaljer af både VVM-redegørelsen og 
miljørapporten. Det ikke-tekniske resumé kan ligele-

des læses i forslaget til lokalplanen for vindmøller ved 
Hvide Sande.

Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget, redegør nær-
mere for projektet og for de aktiviteter, der er forbun-
det med anlægs- og driftsfasen og med en senere ned-
tagning af møllerne.

Fjerde kapitel, Landskabelige forhold, beskriver, ana-
lyserer og vurderer landskabet og vindmøllernes på-
virkning af landskabet. Analysen anvender blandt an-
det visualiseringer af møllerne i landskabet.

Femte kapitel, Miljøkonsekvenser ved naboer, analy-
serer konsekvenserne ved naboboligerne i form af vi-
suel 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-alter-
nativet, ledningsanlæg og telesignaler samt socioøko-
nomiske konsekvenser af projektet.

Ottende kapitel, Sundhed og overvågning, redegør 
for, hvorledes projektet påvirker helbredet, og hvorle-
des det sikres, at miljøkrav til møllerne bliver opfyldt 
i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen.

Niende kapitel, Henvisninger, indeholder en oversigt 
over figurer, kort og tabeller, en oversigt over anvendte 
forkortelser og begreber, en referenceliste og henvis-
ning til yderligere litteratur.

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 bestemmelser, der 
specifikt berører projektet ved Hvide Sande, og afsnit-
tet redegør for, hvordan projektet forholder sig til dem.

Vindmøllecirkulæret
I 1999 udsendte Miljø- og Energiministeriet cirkulære 
om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling 
af vindmøller. Cirkulæret blev kendt som vindmølle-
cirkulæret. Cirkulæret er blevet afløst af cirkulære nr. 
9295 af 22. maj 2009 som konsekvens af strukturrefor-
men og de store vindmøller, der er aktuelle i dag. Vind-
møllecirkulæret pålægger kommunerne at tage omfat-
tende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte 
vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, land-
skab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige in-
teresser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vind-
møller på arealer, der er specifikt udpegede til formå-
let i en kommuneplan. 

Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til 
kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til om-
givelserne. Blandt andet, at vindmøller ikke må opstil-
les nærmere nabobeboelse end fire gange møllens to-
talhøjde. 

Totalhøjden på de ansøgte vindmøller er 125 – 140 m, 
og det medfører en mindsteafstand på 500 – 560 meter 
til nabobeboelse. Kravet er opfyldt for alle naboboliger. 
Nærmeste nabobeboelse ligger sydøst for vindmøller-
ne i en afstand af 656 meter. Se tabel 5.2.

Figur 1.1 Vindmøllestørrelser set i relation til andre lokale elementer
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dB(A) ved en vindstyrke på 6 m/s. Det mest støjbela-
stede punkt kan ligge op til 15 m fra boligen.

Støjfølsomme arealer
Støjfølsomme arealer er områder, der i kommuneplan-
lægningen er udlagt til boliger, institutioner, sommer-
huse, kolonihaver eller som rekreative områder og om-
råder, der anvendes til støjfølsom anvendelse. I sådanne 
områder må der i det mest støjbelastede punkt maksi-
malt 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, nor-
malt 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 vindmøller, skal man ind-
sende en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal 
blandt andet indeholde en rapport med godkendte må-
linger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer 
af den anmeldte vindmølletype. På baggrund af denne 
rapport skal der foreligge en beregning af støjen ved 
nabobeboelser for det ansøgte projekt. For prototyper 
skal der foreligge målinger, der kan sandsynliggøre, at 
møllen vil kunne overholde støjgrænserne.

Kommunen kan kræve, at der bliver foretaget en støj-
måling efter idriftsættelse af vindmøllerne for at sik-
re, at lovens krav bliver overholdt. Målingen vil skul-
le foretages ved vindhastighederne 5,5 – 6,5 m/s og  
7,5 – 8,5 m/s ved den mest udsatte nabo.

Naturbeskyttelsesloven
Projektområdet er i forbindelse med Hvide Sande Nord-
havn udlagte til havnearealer og er derfor fritaget for klit-
fredning. Møllerne opstilles i kystzone på selve stranden, 
hvor landskabet er præget af en bred og åben forstrand og 
de 15 – 18 meter høje bagvedliggende klitter. Området 
omgives af Hvide Sande havn, bymidte og boligområder. 

Området umiddelbart nord for projektområdet er om-
fattet af klitfredning. I forbindelse med bebyggelse og 

vingeoverslag på klitfredet område ved vindmøllepro-
jekter skal der søges om dispensation herfor. 

Ifølge „Vejledning om 300 m strandbeskyttelses- 
og klitfredningszone,  Administrationen af strandbe-
skyttelse og klitfredning‟, gør følgende sig gældende 
for vindmøller:

„Ved kystloven blev der indsat et nyt stk. 4 i natur-
beskyttelseslovens § 65 (bliver stk. 5 med de nye be-
skyttelseslinjers ikrafttræden, jf. loven af 12. maj 1999). 
Efter denne bestemmelse kan miljø- og energiministe-
ren gøre undtagelse fra strandbeskyttelsen og klitfred-
ningen, når det er nødvendigt for at realisere en lokal-
plan om udbygning med vindmøller i overensstemmel-
se med region- og kommuneplanlægningen. Bestem-
melsen omfatter lokalplaner til virkeliggørelse af bå-
de allerede gennemført og kommende region- og kom-
muneplanlægning. Dispensationsbeføjelsen er ikke de-
legeret til Skov- og Naturstyrelsen.

Bestemmelsen er indsat for at sikre muligheden for 
at realisere planlægningen på vindmølleområdet i over-
ensstemmelse med vindkraftmålsætningen i energi-
handlingsplanen "Energi 2000". Flere af de udpegede 
vindmølleområder er kystnære, og en mindre del invol-
verer endvidere områder inden for de nye beskyttelses-
linjer. Det er dog kun i ganske enkelte tilfælde en afgø-
rende forudsætning for realisering af planen, at vind-
møllerne bliver opført i beskyttelseszonerne.

I bemærkningerne til lovforslaget er det forudsat, at 
ministeren kun anvender dispensationsbeføjelsen i til-
fælde, hvor udlæg af arealer til vindmøller ikke hen-
sigtsmæssigt kan realiseres uden for beskyttelseszo-
nerne.‟ Reference /1/

Yderligere ligger det planlagte vindmølleområde ved 
Hvide Sande ca. to km vest-nordvest for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde nr. 43, Ringkøbing Fjord, og fugle-
beskyttelsesområdet er udpeget for såvel ynglefugle 
som rastende trækfugle.

VVM-redegørelsen og miljørapporten skal redegø-
re for, om de beskyttede arter bliver påvirket af vind-
mølleanlægget. 

Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere bestem-
melser og vejledninger for blandt andet størrelsesforhol-
det mellem rotordiameter og navhøjde samt afstanden 
mellem vindmøllegrupper. I vejledningen er det tilrå-
det, at vindmøllens harmoniforhold vurderes i hvert pro-
jekt ud fra de lokale forhold. Som udgangspunkt vil et 
forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,35 mellem navhøjden og 
rotordiameteren give den mest harmoniske vindmølle.

Endvidere er der fastlagt et krav om, at vindmøller, 
der står med mindre afstand end 28 gange totalhøjden 
skal vurderes, så det sikres, at det samlede udtryk ik-
ke er visuelt betænkeligt. Øst for Hvide Sande havn 
står en 75 meter høj vindmølle, og rapporten vil vur-
dere samspillet mellem de nye møller og denne mølle. 

Vindmøllestøjbekendtgørelsen
Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er reguleret i Be-
kendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006. Bekendtgørel-
se om støj fra vindmøller. Her kaldet støjbekendtgørelsen.

Det åbne land
Ifølge støjbekendtgørelsen må støjbelastningen fra 
vindmøller i det mest støjbelastede punkt ved uden-
dørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land ik-
ke overstige 44 dB(A) ved en vindstyrke på 8 m/s og 42 

Foto 1.1 Klitlandskab nord for Hvide Sande
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Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007 om na-
turbeskyttelse er kendt som Naturbeskyttelsesloven, 
der har til formål at værne om landets natur og mil-
jø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt 
grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for be-
varelse af dyre- og plantelivet. 

Loven regulerer i sine paragraffer betingelser for en 
lang række naturtyper og naturområder. 

Der er enkelte, større klithedeområder i nærheden af 
projektområdet, som er beskyttet af § 3 i Naturbeskyt-
telsesloven. Redegørelsen skal vurdere projektets ind-
virkning på disse områder og beskrive eventuelle af-
værgeforanstaltninger.

Endvidere beskytter loven i § 18 fredede kulturmin-
der med beskyttelseslinjer. For gravhøje drejer det sig  
om en 100 m beskyttelseslinje. I projektområdet ligger 
ingen gravhøje med beskyttelseslinje. 

Desuden undersøger redegørelsen vindmøllernes be-
tydning for en række dyr i henhold til EF-Habitatdirek-
tivets artikel 12, bilag 4. Det drejer sig om flagermus, 
birkemus, odder, markfirben med flere.

Planloven
Anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, 
må ifølge planloven ikke påbegyndes, før der er tilve-
jebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggen-
heden og udformningen af anlægget med tilhørende 
VVM-redegørelse. 

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 vind-
møller med en totalhøjde over 80 m eller for mere end 
tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en redegø-
relse, der indeholder en vurdering af projektets virk-
ning på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse.

VVM-redegørelsen belyser projektets væsentlige mil-
jømæssige konsekvenser og mulige gener for menne-
sker, natur og landskab, og har det dobbelte formål at 
give offentligheden mulighed for at vurdere det konkre-
te projekt samt forbedre kommunalbestyrelsens beslut-
ningsgrundlag, før den tager endelig stilling til projektet. 

VVM-bekendtgørelsens § 7 fastlægger, at VVM-re-
degørelsen på passende måde skal påvise, beskrive og 
vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virk-
ninger 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 vur-
dering af vindmølleprojektet og dets omgivende mil-
jø, både på kort og lang sigt. 

Ikke blot hovedprojektets konsekvenser, men også 
væsentlige alternativers konsekvenser, skal undersø-
ges og beskrives på det foreliggende grundlag. Herun-
der skal VVM-redegørelsen belyse et 0-alternativ, som 
er konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres, el-
ler med andre ord, at de eksisterende forhold fortsætter.

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 mil-
jøet, bliver beskrevet i VVM-redegørelsen.

Lov om miljøvurdering
Den kommunale planlægning for vindmøllerne skal i 
henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 
2007 om miljøvurdering af planer og programmer væ-
re vurderet i en miljørapport.

I henhold til loven har der været foretaget en høring 
af berørte myndigheder, hvor blandt andre Statens Luft-
fartsvæsen er blevet hørt.

Statens Luftfartsvæsens krav behandles i VVM-rap-
portens kapitel 7.

For at være fyldestgørende skal miljørapporten be-
handle „sundhed‟ og „overvågning af miljøkravene‟ 
foruden de emner, som VVM-redegørelsen indeholder 
en vurdering af. Dette hæfte udgør både en VVM-re-
degørelse og en miljørapport.

Kommuneplanerne
Planlægning i det åbne land og herunder vindmølle-
planlægningen for vindmøller med totalhøjde under 
150 meter er overgået til kommunerne med struktur-
reformen, der nedlagde amterne.

Kort 1.2 Eksisterende kommuneplanrammer og                              
               kommuneplantillæg
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Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejder en lokal-
plan samt et kommuneplantillæg med blandt andet krav 
til opstilling og udlægning af støjkonsekvensområde. 

Til planerne skal der udarbejdes en miljørapport, og 
for projektet en VVM-redegørelse.  

I temaplanen for vindmøller er et område ved Hvi-
de Sande udpeget på skitserede nye moler mod vest, 
som vindmølleområde nr. 13. Det har imidlertid vist 
sig uhensigtsmæssigt, hvorfor der i stedet er foreslået 
et område på forstranden nord for havnen. For at kun-
ne planlægge for dette område, skal området fastlæg-
ges i kommuneplanen i et kommuneplantillæg. Dette 
vil blive gennemført i forbindelse med den øvrige plan-
lægning for området med miljørapport, VVM-redegø-
relse og lokalplan.

For vindmølleområde 13 Hvide Sande er der følgen-
de retningslinjer i kommuneplanen:

• I området kan rejses maksimalt 6 vindmøller.
• Vindmøllerne skal have samme farve og omdrej-

ningsretning.
• Møllerne må maksimalt have en totalhøjde på 149,9 

meter.
• Møllerne skal minimum have en totalhøjde på 107 

meter.

Endvidere gælder en række generelle retningslinjer 
i temaplanen. Blandt andet at vindmøllerne skal være 
ens inden for projektområdet.

Projektområdet ligger i Hvide Sande by omgivet af 
havnearealer, bycenter og bolig- og sommerhusområ-
der. Den fremtidige byudvikling i Hvide Sande vil ik-
ke være i nærheden af projektområdet og vil således ik-
ke blive generet af vindmøllerne i højere grad end den 
eksisterende bebyggelse. 

Kort 1.2 viser de eksisterende kommuneplanram-
mer og kommuneplantillæg med nummer for planen.

VVM-tilladelse
Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og 
lokalplanen vil Ringkøbing-Skjern Kommune udarbej-
de en VVM-tilladelse til vindmøllerne ved Hvide San-

de. Tilladelsen kan blandt andet rumme miljøkrav om 
eksempelvis skyggekast, højde og belysning. 

Lov om fremme af vedvarende energi
Lov om fremme af vedvarende energi har som mål at 
fremme produktionen af vedvarende energi med hen-
blik på at nedbringe afhængigheden af fossile brænd-
stoffer, sikre forsyningssikkerheden og reducere ud-
slippet af CO2 og andre drivhusgasser. Loven har in-
gen bestemmelser med krav til - eller konsekvenser for 
- udarbejdelse af VVM-redegørelser eller miljøvurde-
ringer, men indeholder fire ordninger af betydning for 
opsætning af vindmøller, idet de skal fremme accep-
ten af vindmøller i lokalbefolkningen.
De fire ordninger er:

1. Værditabsordningen pålægger vindmølleopstilleren 
at betale for værditab på ejendomme forårsaget af op-
førelsen af vindmøllerne. Mener en ejendomsbesid-
der at få værditab, kan ejeren søge værditabet betalt 
af vindmølleopstilleren. 

 Ansøgning sendes til Energinet.dk, der efter kom-
munens endelige vedtagelse af planerne nedsætter 
en kommission, som vurderer værditabet. Kommis-
sionen besigtiger forholdene ved ansøgerboligerne, 
og vurderer værditabets omfang ud fra en analyse af 
påvirkningen fra vindmøllerne ved den enkelte ejen-
dom.

 Ejeren af vindmøllerne er pligtig til at afholde et mø-
de om værditabsordningen senest fire uger før udlø-
bet af den offentlige høring af planerne, som normalt 
varer otte uger. Ejere af fast ejendom inden for en 
afstand af seks gange totalhøjden fra vindmøllerne 
kan gratis få vurderet eventuelt værditab, mens eje-
re i større afstand skal betale 4.000 kr. for at få vur-
deret eventuelt værditab.

2. Køberetsordningen giver fastboende, myndige per-
soner inden for en afstand af 4,5 km fra vindmøller-
ne ret til at købe andele i vindmøllerne. Vindmølle-
opstilleren er pligtig til at udbyde 20 % af kapacite-
ten i andele. Andelsprisen må kun indeholde de for-
holdsmæssige anlægsudgifter, så andelsprisen for op-

stilleren og andelshaverne er forholdsmæssigt ens. 
Bliver alle 20 % andele ikke solgt, skal de udbydes 
i hele kommunen.

 Vindmølleopstilleren er pligtig til at udarbejde et ud-
budsmateriale for vindmølleandelene. Energinet.dk 
skal vurdere og godkende materialet.

 Vindmølleopstilleren er endvidere forpligtiget til at 
afholde et møde om udbud af vindmølleandelene. 
Mødet skal senest afholdes fire uger før fristen for 
køb af andele udløber. 

3. Grøn ordning fastlægger, at der for hver opført MW 
kapacitet på vindmøller i en kommune, henlægges 
88.000 kr. i en pulje for den pågældende kommune. 
Ved Hvide Sande drejer det sig om 9 – 12 MW, i alt 
792.000 kr. – 1.056.000 kr. Puljen administreres af 
Energinet.dk. 

 På baggrund af ansøgning kan Energinet.dk give til-
sagn om tilskud til udgifter, som kommunalbesty-
relsen afholder til 1) anlægsarbejder til styrkelse af 
landskabelige og rekreative værdier i kommunen og 
2) kulturelle og informative aktiviteter i lokale for-
eninger m.v. med henblik på at fremme accepten af 
udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommu-
nen. 

4. Garantiordning giver vindmøllelaug med mindst 10 
medlemmer en lånegaranti på 500.000 kr.
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1 Ny vindmølle

Arbjedsareal

Blivende vej

Midlertidig vej

Ny offentlig sti

Tilbagetrukken

kystlinje

2 Ikke teknisk resume

Indledning
Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en ansøg-
ning om tilladelse til opførelsen af tre til fire vindmøl-
ler med en højde på mellem 125 og 140 meters på for-
stranden til Hvide Sande Nordhavn. Projektet har væ-
ret i offentlig debatfase fra den 17. marts 2010 til den 
31. marts 2010.

Projektforslag
Området kan rumme tre til fire vindmøller med en mak-
simal totalhøjde på mellem 125 og 140 meter. Der er 
udarbejdet to projektforslag, begge i det område, som 
er vist på kort 2.1.

Ved Forslag 1 bliver der opstillet fire vindmøller i 
en lige række i kystlinjen ved Hvide Sande Nordhavn, 
nordvest for Hvide Sande. Møllerne har i forslag 1 en 
totalhøjde på 125 m. 

Ved Forslag 2 bliver der opstillet fire vindmøller i 
en lige række i kystlinjen ved Hvide Sande Nordhavn 
I forslag 2, som består af tre møller, har møllerne en 
totalhøjde på 140 meter.

Møllerne vil have en samlet kapacitet på 12 MW i 
forslag 1 og 9 MW i forslag 2.

Møllerne vil i begge forslag stå på en lige linje med 
indbyrdes lige stor afstand. Se kort 2.1. 

Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger 
og rørtårn. Farven på møllen vil være lys grå. Vinger-
ne bliver overfladebehandlet til et glanstal på maximalt 
30, så de fremstår med en mat overflade. 

Der er ikke vurderet alternativer herudover, bortset 
fra 0-alternativet. 

Ved 0-alternativet opstilles der ingen nye møller på 
Hvide Sande Nordhavn, og der er således ingen ændrin-
ger i forhold til den nuværende situation.

Vindressourcerne 
Vindressourcerne i Hvide Sande hører til den højeste 
kategori i Danmark. Produktionen fra de tre til fire nye 
vindmøller er beregnet til cirka 44.000 – 42.700 MWh 
årligt. Mølleparkens elproduktion vil dermed kunne 
dække 12.500 – 12.000 husstandes årlige elforbrug til 
apparater og lys.

Møllerne vil i deres tekniske levetid på 20 år kunne 
producere 880.000 – 840.000 MWh. 

Miljøpåvirkninger i anlægsfasen
Opstilling af vindmøller
Anlægsfasen forventes at strække sig over 3 – 4 måne-
der, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige ad-
gangsveje og arbejdspladser er etableret, fundamenter-
ne er støbt, vindmøllerne er rejst, koblet til el-nettet og 
sat i drift. Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.

Arbejdsveje, pladser og fundamenter 
I tilknytning til vindmøllerne bliver der midlertidigt 
anlagt en samlet arbejdsvej for de nordligste møller 
og en arbejdsvej for den sydligste mølle. Der vil yder-
ligere blive anlagt en arbejdsplads for hver mølle, som 
vist på kort 2.1.

Arbejdsvejene vil dels bestå af den eksisterende øst-
vestgående vej gennem klitterne, som forventes forstær-
ket, dels bestå at to kortere stykker nyanlagt vej mod 
sydvest og nordvest i forlængelse af den eksisterende 
vej. Yderligere vil der blive nyanlagt en blivende vej fra 
den sydligste til den nordvestligste mølle. Vejene vil få 
en bredde på op til 5 meter.

Arbejdspladsernes størrelse bliver permanent op til 
ca. 800 m2, men i anlægsfasen vil midlertidige arbejds- 
og opbevaringsarealer lægge beslag på yderligere op til 
ca. 450 m2 pr. vindmølle.

Arbejdsveje, arbejdspladser og opbevaringsarealer 
får en belægning af et godkendt stabilt vejmateriale.

Der bliver forstærket og nyanlagt knap 1,2 km vej. 
Det stabile vejmateriale til veje og arbejdsarealer ud-
gør cirka 2.700 – 2.900 m3. Vejmaterialet vil ankom-
me på rundt regnet 340 – 365 lastbiler.

Kort 2.1 Placering af møller, veje og arbejdsarealer
Forslag 1 Forslag 2
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For den samlede opstilling kører en til to lastbiler 
med øvrige dele til samling af møllerne.

To – tre store kraner opererer i fire – seks dage pr. 
vindmølle ved opsætningen. Efter opsætning forven-
tes det at tage yderligere fem – syv uger at køre vind-
møllerne 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 last-
biler kan passere under hensyntagen til den øvrige tra-
fik på landevejene.

Nettilslutning
Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning, RAH, til-
slutter vindmøllerne til elnettet via jordkabel til den ek-
sisterende 60 kV-station på nordhavnen, hvor der mulig-
vis også bliver opstillet en teknikbygning på 6 – 8 m2.

Der vil ingen bygninger være på området, hvor møl-
lerne stilles op.

Sammen med elkablerne bliver der fremført teleka-
bel for fjernovervågning og fjernstyring. 

Driftsansvar
Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har an-
svaret for driften og sikkerheden på anlægget, herun-
der støjforhold. Støjmålinger kan foretages for at sikre, 
at de gældende støjkrav bliver overholdt.

Driftsaktiviteter 
Aktiviteterne under drift vil typisk dreje sig om ser-
viceeftersyn på vindmøllerne. Der er regnet med to ser-
viceeftersyn ved hver vindmølle om året. Ud over disse 
eftersyn må der forventes et begrænset antal ekstraor-
dinære servicebesøg, da dagligt tilsyn og kontrol nor-
malt vil foregå via fjernovervågningssystemer.

Miljøpåvirkninger ved retablering 
Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllerne på 
afviklingstidspunktet forpligtiget til at fjerne alle an-
læg i et omfang, som svarer til de krav, som lokalplan 
og deklaration fastsætter. Fjernelsen af henholdsvis 
vinger, møllehat, tårn, fundament og veje vurderes ik-
ke at udgøre hverken nogen sikkerhedsrisiko eller væ-
sentlig miljøbelastning.

Sikkerhedsforhold
Havari 
Risiko for havari med vindmøller er minimale for af-
prøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er 
det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold 
til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesord-
ning, inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt 
andet sikre overensstemmelse med gældende krav til 
sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikker-
hed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed. Kravene 
til service på vindmøllerne er blevet skærpet efter et 
par havarier i 2008.

Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til 
service og med afstanden til naboboliger og offentlige 
veje ved projektet ved Hvide Sande, er det vurderet, at 
havari ikke udgør nogen væsentlig risiko. 

Isnedfald 
I frostvejr kan isslag under særlige forhold sætte sig 
på vingerne, når møllerne står stille. Overisning fore-
kommer hyppigst i kystområder, hvor lun, fugtig luft 
fra havet afkøles over land. Rystefølere i vingerne be-

Arbejds- og vendepladser bliver ligeledes anlagt, in-
den vindmøllerne bliver rejst. På arbejds- og vendeplad-
ser vil indtil tre kraner kunne operere samtidig. Kra-
nerne har en arbejdsradius på 25 – 35 m. Større vind-
mølledele kan blive opbevaret kortvarigt på pladserne.

Det forventes, at den midlertidige vej gennem klit-
terne efter endt anlægsarbejde vil blive benyttet som 
servicevej, indtil en ny kaj og havnevej ved projektet 
„Søvejen mod vest‟ er anlagt. Havnevejen forventes 
etableret i 2012, hvorefter den midlertidige vej gennem 
klitterne bliver fjernet.

Vindmøllefundamenternes størrelse er afhængig af 
vindmøllernes størrelse og de geotekniske forhold.

Som udgangspunkt nedgraves den primære del af 
fundamentet i sandet med et sekundært stykke funda-
ment på ca. to meter over terræn.

Af udførelsesmæssige årsager bliver man formentlig 
omkring fundamentet nødt til at ramme en spunsvæg, 
som er så dyb, at den kan forhindre opskydning af vand 
i bunden. Spunsen benyttes i dette tilfælde som yderfor-
skalling for fundamentet. Dette forhindrer undergrav-
ning af fundamentet i tilfælde af en storm, hvor sandet 
kan blive fjernet på forsiden af fundamentet. For at re-
ducere risiciene for erosion, vil der blive lagt to ræk-
ker sten med en diameter på ca. 50 cm foran spunsvæg-
gen som kystsikring. 

Fundamenterne til møllerne bliver etableret omkring 
en måned før, vindmøllerne bliver rejst. Det er estime-
ret, at der til støbning af et enkelt fundament skal bru-
ges 68 – 80 læs beton

 Endvidere skal der til etablering af et enkelt funda-
ment køre ca. tre lastbiler med omkring 50 ton arme-
ring og en lastbil med en nedstøbningsring til funda-
mentet. Til etablering af de tre til fire fundamenter skal 
der derfor køre omkring 220 – 340 lastbiler med gods.

Transport, opsætning og  
idriftsættelse af vindmøllerne
Der vil komme op til 34 lastvognstog med vindmøl-
ledele. Der skal pr. mølle køre en lastbil med nav, en 
lastbil med møllehat, tre lastbiler med tårn og tre last-
biler med vinger. Foto 2.1 Jerngitter bliver bundet i et vindmøllefundament.

10



virker, at isbelastede vinger ikke vil rotere, med min-
dre alle vinger er ens overisede. Isen vil ryste af ved 
start, og de ganske tynde flager kan opføre sig som pa-
pirark i vinden. Isen vil således ikke blive slynget ud 
fra møllerne og give risici ved naboboliger, men møl-
leejeren bør i sådanne vejrsituationer gøre opmærksom 
på risiko for isnedfald med skiltning inden for 100 me-
ters afstand fra møllerne.

Da alle møller er placeret mindst 650 m fra nærme-
ste nabobolig vil der ikke være risiko for isnedfald ved 
nabobeboelse.

Brand
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.

Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til 
service og med afstanden til naboboliger og offentlige 
veje ved projektet ved Hvide Sande udgør brand ikke 
nogen væsentlig risiko.

Trafik
Det er vurderet, at trafik til vindmøllerne ikke udgør 
nogen sikkerhedsrisiko i anlægsfasen, driftsfasen og 
nedtagningsfasen.

Landskabelige forhold
Landskabet
Holmsland Klit er betegnelsen for den 35 km lange klit-
tange, der adskiller Holmsland og Ringkøbing Fjord fra 
Vesterhavet. Tangen er første gang kortlagt i 1655 og 
har siden da gennemgået en dramatisk udvikling, frem 
til slusen blev anlagt ved Hvide Sande i 1931. 

Den vestjyske naturs kraftige vinde og havstrømme 
påvirker klittangen, så den konstant er under forandring.

Selve projektområdet på Hvide Sande Nordhavn lig-
ger placeret nordvest for Hvide Sande, midt på Holms-
land Klit. Byen er delt i en nord- og syddel af havnen og 
slusen, der regulerer vandstanden i Ringkøbing Fjord. 

Opstillingsområdet, der ligger på den brede forstrand 
til Hvide Sande Nordhavn, er adskilt fra havneanlæg-

gene og den nordlige bydel af to parallelle klitrækker 
på 15 – 18 meters højde. 

Den østligste af de to klitrækker adskiller bydelen 
fra klitheden og skaber en relativt brat overgang mel-
lem kystlandskabet og villakvarterene. 

I den sydlige bydel er klitpartierne noget lavere og 
smallere, hvilket giver både mere plads til byen på tværs 
af klitten samt større udsyn til projektområdet. Også 
her er den østlige del af tangen flad, mens den vestli-
ge del er kuperet.

Fra havnen stiger terrænet let mod Karen Brands 
Bjerg og Dæmonsbjerg, der ligger henholdsvis syd og 
nord for byen.

En lang række havklitter mod Vesterhavet udgør i 
dag tangens terræn, hvor klitvolde strækker sig i vest 
-nordvestlig og øst sydøstlig retning. 

Tangens højde og bredde varierer derfor over hele 
strækningen. 

Karen Brands Bjerg ligger som tangens højeste punkt 
med 25 meter over havet, og klitterne når flere steder 
en højde på omkring 20 meter. 

Tangens bredde er, hvor den er smallest ved Hun-
dested, 800 meter og, hvor den er bredest ved Klegod, 
2,5 km.

Den store variation i terrænet giver både oplevelsen 
af mindre, intime rum mellem klitterne samt udsyn over 
større landskabsrum ved kysterne og ved toppene af 
de største klitter, hvorfra man kan få et langstrakt kik 
over hele landskabet. Havklitterne og klitvoldene hin-
drer dog ofte, at høje elementer er synlige over længe-
re afstande. Det kan man opleve fra den nordligste og 
sydligste del af tangen - især fra hovedvejen i retning 
mod Hvide Sande, hvor høje klitter tæt på beskueren 
hindrer udsynet.

Visuel påvirkning af landskabet 
Vindmøllerne ved Hvide Sande står på en åben for-
strand til Hvide Sande Nordhavn, foran en høj forklit, 
som adskiller de øvrige havneanlæg fra havet.

 Projektområdet ligger midt på landtangen Holms-
land Klit. Det nøgne og barske landskab har en fortæl-
leværdi i forhold til forståelsen af landskabets dannel-
se. Vindmøllerne er placeret parallelt med landskabets 

overordnede forløb på tangen, og det er vurderet, at de 
derved bevarer landskabets fortælleværdi.

  Synligheden af de nye vindmøller er i afsnit 4.4 vur-
deret til at være størst fra størstedelen af Hvide Sande 
by, de åbne områder på vest- og østkysten samt fra høj-
depunkter i landskabet mod nord og syd. 

I nærzonen vil møllerne være markante og ofte do-
minerende. 

I mellemzonen vil de ikke være markante, og terræn 
og landskabets øvrige elementer vil oftere på land skju-
le møllerne helt eller delvist, mens de vil være synlige 
fra havet og fjorden. 

I fjernzonen vil det primært være fra områder om-
kring Ringkøbing Fjord og vestvendte højdepunkter 
øst for fjorden, at vindmøllerne vil blive set. Fra fjord-
kysterne vil vindmøllerne giver en ændret oplevelse 
af landskabet, selvom de harmonerer med landskabets 
proportioner.

Samlet er det vurderet, at vindmøllerne vil være 
markante eller dominerende for landskabsoplevelsen 
fra de fleste steder i nærzonen, mens de fra den inder-
ste del af mellemzonen vil være markante fra flere ste-
der på tangen.

Nærmeste byer og bebyggelse
Størstedelen af bebyggelsen på Holmslands Klit be-
står af sommerhusbebyggelse - bortset fra Søndervig 
og Hvide Sande, som er de eneste byer med helårsbe-
byggelse. På grænsen imellem mellem- og fjernzonen 
mod nordøst ligger Ringkøbing by.

Det nærmeste byområde til projektområdet består ho-
vedsagelig af havne- og fiskeindustri, erhverv og butik-
ker, som udgør Hvide Sande bycenter. Ud fra det nær-
meste byområde strækker boligområder sig mod nord 
og mod syd især på den østlige del af tangen. Boligom-
råderne nærmest bymidten stiger let mod vest, hvorfra 
der er lange kik ud over Ringkøbing Fjord mod øst. Li-
geledes stiger terrænet imod Dæmonsbjerg i nord og 
Karen Brands Bjerg i syd, hvilket i den sydlige bydel 
giver boligerne et lettere hævet kik over havneområ-
det, mod opstillingsområdet.
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I den yderste halvdel af mellemzonen, mod nord og 
syd, ligger tangens største og ældste sommerhusområder.

På grænsen imellem mellemzonen og fjernzonen 
mod nord, ligger feriebyen Søndervig. Byen består af 
en mindre del helårsbebyggelse og en større del som-
merhusbebyggelse.

I byen ligger yderligere en del butikker og restauran-
ter. Desuden ligger det tidligere Hotel Klitten vest for 
bymidten på en høj klit, mens Danland Feriecenter re-
siderer i den nordlige udkant.

Visuel påvirkning af nærmeste  
byer  og bebyggelse
På grund af tætheden til projektområdet vil påvirk-
ningen fra møllerne generelt være stor i Hvide Sande. 
Synligheden af de nye vindmøller er i afsnit 4.4 vur-
deret til at være mest markant for de nære områder i 
den sydlige bydel, som ikke skærmes af høje forklit-
ter mod nordvest. Endvidere er vindmøllerne markan-
te fra højtliggende boligområder i Hvide Sande samt 
i hele den østlige bydel, idet udsynet til møllerne her-
fra er mere frit. Møllernes dominans og store størrel-

se vil fra disse områder ændre udsigten fra byen mod 
projektområdet markant. Hvor man i dag har udsyn til 
klitlandskab og hav, vil man i fremtiden først og frem-
mest lægge mærke til vindmøllerne. 

Møllernes påvirkning af flere boligområder er mar-
kant.

Fra havnearealerne nær Hvide Sande bymidte vil 
møllerne ikke opleves så markante som fra andre om-
råder af byen, idet de indgår som en del af industrielle 
havnemiljø, som allerede i dag præger havnen.

Fra Søndervig vil møllerne kun kunne skimtes fra 
de højeste klitter. Udsigten fra Søndervig by vil, på 
grund af den store afstand, derfor ikke blive påvirket 
af de nye møller.

Fra Ringkøbings havn og kystnære områder vil man 
kunne opleve vindmøllerne, men det vurderes, at de er 
så langt væk, at de ikke ændrer oplevelsen af Fjorden 
og især Holmsland Klit væsentligt. 

Kulturlandskabet
Kulturhistorisk er nærzonen præget af kirkerne i Hvi-
de Sande og Lyngvig, fyret i Nørre Lyngvig, bunkere-
ne på Troldbjerg.

 Landskabet indeholder kun få kulturhistoriske spor 
i form af arkæologiske fund, da den tange, som i dag 
udgør Holmsland Klit, er relativ nydannet land. Det 
tidligste spor af bosætning er fundet på den nordlig-
ste del af tangen og kan dateres tilbage til jernalderen.

Visuel påvirkning af kulturlandskabet
Inden for nærzonen på 4,5 km er der to kirker. For Hel-
ligåndskirken i Hvide Sande vil der være en påvirkning 
af oplevelsen af kirken fra nogle punkter, især fra byom-
rådet umiddelbart øst og sydøst for kirken. På grund af 
kirkens placering centralt i Hvide Sande med by på al-
le sider opleves møllerne og kirken ikke i direkte sam-
spil bort set fra de helt nære kirkeomgivelser, hvorfra 
møllerne vil kunne ses helt eller delvist ved siden af 
kirken over hustage og ned ad gadeforløb. 

For Lyngvig Kirke er der et uheldigt visuelt samspil 
med de nye vindmøller set fra Nørre Lyngvig havn 

samt fra et mindre sommerhusområde i den nordøst-
ligste del af Nørre Lyngvig. Idet denne udsigt kun fore-
kommer fra et mindre befærdet område, er det vurde-
ret, at vindmøllerne ikke generelt vil påvirke oplevel-
sen af Lyngvig Kirke væsentligt. 

Ingen af fundstederne for de arkæologiske fund vil 
blive direkte berørt af projektet.

Ringkøbing-Skjern Museum foreslår, at museet fore-
tager en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbej-
det bliver sat i gang. Forundersøgelsen kan føre frem 
til egentlige udgravninger.

Rekreative forhold
Den danske vestkyst er et af Danmarks største turist-
områder, der hvert år tiltrækker tusinde af danske og 
udenlandske turister. Holmsland Klit er i denne sam-
menhæng ingen undtagelse. På tangen ligger flere ny-
ere og ældre sommerhusområder, som danner grund-
lag for den øvrige turisme i og til området. 

Rekreative interesser i nærzonen knytter sig især til 
Hvide Sande Havn og den offentlige badestrand, Hvi-
de Sande Sydstrand, samt Hvide Sande Lystbådehavn. 
Af yndede aktiviteter i området er vandring og cyk-
ling ad bl.a. Holmsland Klit Natursti, men især lystfi-
skeri og forskellige former for vandsport er populært. 

I mellem- og fjernzonen knytter de rekreative inte-
resser sig især til sommerhusområder og feriecentre, 
som tilbyder aktiviteter for turister i centre og på ud-
valgte steder langs vestkysten og fjorden. Se kort 4.5. 

Visuel påvirkning af rekreative forhold
Cykel- og vandreruten øst for projektområdet vil ikke 
blive direkte påvirket af vindmøllerne, ligesom vind-
møllerne ikke påvirker oplevelsen af de kulturelemen-
ter, som ruterne fører brugerne til. Dog påvirkes ople-
velsen af landskabet fra ruten i den nordlige del af nær-
zonen, hvor vindmøllerne er dominerende. Men vind-
møllerne kan også opleves som et fikspunkt for den gå-
ende og cyklisten eller ses som endnu en oplevelse på 
ruten over Holmland Klit. Vindmøllerne vil yderligere 
dominere udsigten langs kysten mod nord for badegæ-
ster og besøgende på Hvide Sande Sydstrand.Foto 2.2 Kulturlandskabet ved Hvide Sande
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Der er ikke fundet rekreative interesser i øvrigt, som 
påvirkes direkte af vindmøllerne.  

Visuelt samspil med andre vindmøller
Inden for nærzonen, i en afstand af op mod 4,5 km fra 
projektområdet, står to eksisterende vindmøller. 

Den nærmeste af de to møller står på molen ved Nør-
by Hage, tæt op af Hvide Sande Rensningsanlæg, godt 
1,9 km øst for den sydligste mølle i projektet og har en 
totalhøjde på 75 meter og en forventet levetid på endnu 
12 år. Den anden mølle står nordøst for Sønder Lyng-
vig. Møllen har en totalhøjde på 33,4 meter og forven-
tes nedtaget inden for en kort årrække. Der kan iføl-
ge Ringkøbing-Skjern Kommunes temaplan for vind-
møller ikke opstilles nye vindmøller på de to områder. 

I mellemzonen står der en enkelt vindmølle. Det dre-
jer sig om en 55 kW mølle på Ringkøbing Havn. 

På Holmslands Klit er vindmøllerne så få og spredte, 
at de ikke dominere landskabet set over større afstan-
de. Dog kan møllerne på en klar dag være synlige fra 
den anden side af Ringkøbing Fjord, hvorfra man og-
så kan se de nye møller.  Møllernes skala gør det dog 
let at adskille opstillingerne, hvor der kan ses overlap. 

Påvirkning hos naboer
Inden for en kilometers afstand fra møllerne ligger cir-
ka 200 boliger. Boligerne ligger syd for Hvide Sande 
havn samt nord for havnen i den yderste, vestlige del 
af Hvide Sande. Desuden finder man syv sommerhuse 
inden for en kilometers afstand. Se kort 5.1. I vindmøl-
lecirkulæret er det fastlagt, at afstanden mellem vind-
møller og nærmeste nabobolig skal være minimum fi-
re gange møllens totalhøjde.

Det betyder, at afstanden til naboboliger for en mølle 
med en totalhøjde på 125 meter skal være mindst 500 
meter. Det er opfyldt for alle naboboliger. Nærmeste 
bolig ligger i afstanden 656 meter til nærmeste mølle.

For en mølle med en totalhøjde på 140  meter skal 
afstanden til nabobolig mindst være 560 meter. Det er 

opfyldt for alle naboboliger. Nærmeste bolig ligger i af-
standen 694 meter til nærmeste mølle.

Visuel påvirkning
Sommerhuse og boliger i klitterne med direkte udsyn 
over havet vil få en markant visuel påvirkning.

For de øvrige naboboliger i byzonen - og i byen i øv-
rigt - afhænger graden af vindmøllernes synlighed af 
hvor åben sigt, der er til vindmøllerne for naboboliger, 
butikker, havne- og industrianlæg og klitterne, samt af 
afstanden til vindmøllerne.

Vindmøllerne vil af hensyn til flysikkerheden ved 
forslag 1 få monteret to lamper med lavintensivt lys 
på toppen af møllehattene. Lyset vil være rødt og lyse 
konstant hele horisonten rundt med en styrke, der sva-
rer til en 9 W pære. Lyset er afskærmet nedad. Det er 
vurderet, at lyset ikke vil være generende.

Ved forslag 2 med 140 m høje vindmøller kræver Sta-
tens Luftsfartsvæsen samme afmærkning af den midter-
ste vindmølle, som ved forslag 1. De to ydermøller skal 
derimod afmærkes med middelintensitivt hvidt blinken-
de lys, som også placeres øverst på nacellen. Det hvi-
de lys kan i lighed med det røde være afskærmet ned-
ad. Det hvide lys er mere iøjnefaldende end det røde i 
kraft af lysstyrken. Idet vindmøllerne er placeret ved 
en havn og en by, er det vurderet, at lyset ikke vil væ-
re væsentligt generende for omgivelserne. Det gælder 
både næromgivelserne og de fjernere områder, selv om 
lyset vil kunne ses cirka ti km borte.

Støjpåvirkning
Vindmøllerne ved Hvide Sande Nordhavn må ikke stø-
je mere end 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s, 
henholdsvis 37 dB(A) ved 6 m/s, ved udendørs opholds-
areal ved nabobeboelse i byzone.

Ved nabobeboelse i det åbne land må vindmøllerne 
støje op til 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s, 
henholdsvis 42 dB(A) ved 6 m/s.

Støjen fra de store vindmøller stammer primært fra 
gearet, kølesystemet og vingernes rotation, hvor især 
passagen af tårnet kan give støj. 

Konklusion på støjpåvirkning
Kravene i „Støjbekendtgørelsen‟ er ifølge støjbereg-
ningerne overholdt for alle naboboliger.

Uden for byzonen modtager naboboligen med den 
største støjpåvirkning et støjbidrag, der ligger omkring 
5 dB(A) under grænseværdien. 

Inden for byzonen modtager naboboligen med den 
største støjpåvirkning et støjbidrag, som er mindre end 
1 dB(A) under grænseværdien.

Ringkøbing-Skjern Kommune vil derfor kræve en 
støjmåling, når møllerne er sat i drift. Hvis støjmålin-
gen viser, at støjpåvirkningen ikke holder sig under 37,0 
og 39,0 dB(A) ved henholdsvis vindhastighederne 6 og 
8 m/s, skal møllerne støjdæmpes.

I Hvide Sande By er det de yderste, vestlige rækker 
huse i den sydvestlige bydel, som vil modtage et støjbi-
drag fra møllerne, der ligger tæt på grænseværdierne.

Skyggekast
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger 
sig hen over en flade. Genevirkningen opstår, når solen 
passerer bag vindmøllevingerne set fra opholdsarealet. 
For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og 
møllevingerne skal samtidig rotere. 

Genevirkningen vil typisk være størst inde i boli-
gen, men kan også være stor ved ophold udendørs, hvor 
skyggen eksempelvis fejer hen over jorden.

Lovgivning for skyggekast
Der er ikke indført danske normer for hvor store gener 
fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne. Mil-
jøministeriets Vejledning om planlægning for og land-
zonetilladelse til opstilling af vindmøller anbefaler, at 
nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 
timer om året, beregnet som reel skyggetid. Dette er et 
krav i VVM-tilladelsen.

Skyggekast ved projektet ved Hvide Sande
Skyggekast er beregnet som „reel værdi‟, da denne er 
vurderet som den væsentligste for naboernes belastning. 
Beregningsmetoden tager dog ikke hensyn til, om der 
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er højere bevoksning eller andet mellem møllen og den 
belastede nabobeboelse. Bevoksning og andre høje ele-
menter vil ofte medvirke til at reducere belastningen.

I tabel 5.4 og 5.5 er vist de beregnede reelle skygge-
kastværdier i timer for fem udvalgte naboboliger. 

I beregningen over reelle udendørs værdier har en 
bolig over ti timer udendørs skyggekast om året i beg-
ge forslag. Samme nabo har også flere end ti timers in-
dendørs skyggekast i forslag 2.

Den udvalgte bolig er den mest udsatte, ligesom by-
delen syd for Hvide Sande havn får flere skyggetimer 
end bydelen nord for havnen.

Da det beregnede skyggekast ved nogle boliger lig-
ger over ti timer om året, vil Ringkøbing-Skjern Kom-
mune kræve, at EDB-programmet til reduktion af skyg-
gekast bliver installeret i vindmøllerne.

Øvrige miljøforhold
Luftforurening
Emissioner
Opstilling af tre eller fire nye 3 MW vindmøller på 
stranden ved Hvide Sande havn vil bidrage til at for-
trænge anvendelsen af fossile brændsler på konven-
tionelle kraftværker og dermed reducere emissionen 
af luftforurenende stoffer som følge af el-produktion.

Samlet reducerer projektet i forslag 1 emissionen af 
kuldioxid med godt 26.100 ton pr. år. Ydermere redu-
ceres emissionen af svovldioxid og kvælstofoxider med 
henholdsvis ca. 5 ton og 50 ton pr. år.

Tallene vil være omkring 5 % større i forslag 2, der 
har en højere el-produktion.

I 0-alternativet vil der fortsat være en udledning af 
CO2, SO2 og NOx, der svarer til den nuværende, som 
skyldes produktionen af elektricitet på basis af fossi-
le brændsler.

Geologi og grundvand
Vindmøllerne bliver placeret i strandkanten i et geolo-
gisk værdifuldt område. Området strækker sig fra Blå-
vands Huk til Nissum Fjord og omfatter ind i landet he-

le Ringkøbing Fjord. Området har stor undervisnings- 
og forskningsmæssig værdi i kraft af, at det indehol-
der en lang „høj energi kyst" med meget stor kystpa-
rallel materialetransport.

Undersøgelser, der er foretaget i området, viser, at 
undergrunden består af sand, og grundvandet befinder 
sig ca. 1,9 m under terræn. 

Vindmøllerne opstilles i et område med begrænse-
de drikkevandsinteresser, men forventes i øvrigt ikke 
at påvirke grundvandet negativt. 

Opstilling af vindmøller vil ikke påvirke det geolo-
gisk interesseområde negativt. 

Naturbeskyttelse
Projektområder er i forbindelse med Hvide Sande Nord-
havn udlagte til havnearealer og er derfor fritaget for 
klitfredning. Møllerne opstilles i kystzone på selve 
stranden, og landskabet er derfor præget af en bred, 
åben strand og store klitter. 

Mod nord løber stranden ubrudt, så langt øjet ræk-
ker. Området umiddelbart nord for projektområdet er 
omfattet af klitfredning. I forbindelse med vingeover-
slag fra vindmøllerne på det klitfredede område skal 
der søges om dispensation herfor.

Mod syd afgrænses området af den store, nordlige 
mole, som beskytter Hvide Sande havn. Mod vest sku-
er man ud over Vesterhavet og mod øst bremses synet 
af 15 – 18 meter høje klitter.

Internationale beskyttelsesinteresser
Det nærmeste internationalt beskyttede naturområde 
udgøres af den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Om-
rådet er både fuglebeskyttelsesområde, ramsarområde 
og habitatområde. Udpegningsgrundlaget som fugle- 
og ramsarområde er forekomst af en lang række yngle 
og trækfugle. Udpegningsgrundlaget som habitatom-
råde er en række dyr knyttet til fjorden og vandmiljøet 
samt en lang række landskabs- og habitattyper. Der er 
ikke nogen særlige problemstillinger i forhold til inter-
nationalt beskyttede naturområder, Natura 2000 om-

råder, i nærheden af mølleområdet. Nærmeste beskyt-
tede område er Ringkøbing Fjord. 

Konsekvenser af vindmøllerne
Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyttet 
naturområde og vil hverken i etablerings- eller driftsfa-
sen have nogen negative effekter på de dyrearter, bioto-
per eller vegetationstyper, der udgør udpegningsgrund-
laget for områderne. 

Beskyttede naturområder
Klitterne og klitheden bag møllerne er den eneste be-
skyttede naturtype i nærheden. Klitterne og klithe-
den ligger som et ca. 700 m bredt bælte mellem stran-
den og byen. Yderst finder man „den hvide klit‟, hvor 
antallet af plantearter er meget beskedent og fortrins-
vis består af hjelme. De høje, bagvedliggende klitter er 
„den grønne klit‟, som indad gradvist går over i „den 
grå klit‟. Karakterplanter i selve klitrækken på lokali-
teten er hjelme, revling, engelsød, soldaterstar, mosser 
og rensdyrlav. Blandt buske på læsiden - ind mod den 
grå klit - dominerer bl.a. havtorn og hyld. 

Møllerne placeres direkte på stranden og i en afstand 
af ca. 50 m fra klitkanten - den hvide klit - og afgræns-
ningen af det beskyttede område.

Der er ikke nogen planter på stranden før den hvide 
klit, og dyrelivet er ligeledes meget begrænset.

Vurdering af konsekvenser  
i beskyttede naturområder
Møllerne bliver ikke placeret i - men tæt på - klitterne, 
og vejanlæg til møllerne vil følge en eksisterende ar-
bejdsvej til nordmolen og løbe nordpå langs stranden.

Klitten og klitheden er sårbare biotoper. Men tages 
der fornødne hensyn under anlægsarbejdet, bl.a. med 
oplæg af materiel, vil arbejdet kunne foregå helt uden 
at berøre klitterne. Klitterne vil heller ikke blive nega-
tivt påvirket af møllerne i driftsfasen.

Når møllerne til sin tid skal nedtages, skal der tages 
fornødne hensyn til klitterne, så klitheden ikke lider 
overlast under arbejdet og borttransport af forskellige 
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mølledele. Fundamenter skal fjernes helt, og arbejdet 
skal udføres så skånsomt som muligt.

Fugle i området
Der er ikke i foretaget systematiske optællinger af hver-
ken yngle- eller trækfugle på lokaliteten. Dog er fug-
learter iagttaget under en besigtigelse. Herudover byg-
ger vurderinger og konklusioner på en lang række in-

ternationale artikler og undersøgelser om vindmøllers 
effekter på fugle.

Problemstillingerne omkring fugle og vindmøller 
knytter sig typisk til følgende tre påvirkningstyper:

1) Direkte kollision, hvor fuglene kolliderer med møl-
lernes rotor eller tårn og dør eller såres som følge 
heraf.

2) Fortrængning, hvor fugle opgiver udnyttelsen af el-

lers egnede yngle-, raste- eller fourageringsområ-
der som følge af vindmøller placeret i eller nær om-
rådet.

3) Barrierevirkning, hvor fuglene opfatter en række 
vindmøller som en barriere, de enten viger udenom

   - med deraf følgende øget energiforbrug - eller helt 
undlader at krydse - med potentielt tab af ellers eg-
nede områder til følge.

Vurdering af konsekvenser for fugle
Det planlagte vindmølleområde ligger ca. to km vest-
nordvest for EF- fuglebeskyttelsesområde nr. 43, Ring-
købing Fjord, og fuglebeskyttelsesområdet er udpeget 
for såvel ynglefugle som rastende trækfugle.

Hovedparten af ynglefuglene på udpegningsgrund-
laget vurderes ikke at kunne komme i konflikt med 
møllerne.

For en enkelt art, splitterne, er konflikter mulige, så-
fremt arten genindvandrer til fjorden, idet splitterner-
ne i et vist omfang vil krydse mølleområdet på deres 
fourageringstræk. Såvel barrierevirkningen som risi-
koen for kollisioner vurderes dog at være relativt ube-
tydelig. Trækfuglene på udpegningsgrundlaget vurde-
res ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, at kunne kom-
me i konflikt med møllerne.

Den rødlistede Bilag I art, dværgterne, yngler på 
stranden nord for mølleområdet. Kolonien kan rum-
me op til 5 % af den danske bestand af dværgterner. 
Det vurderes, at vindmølleprojektet ikke vil fortrænge 
ternerne fra området. Enkelte kollisionsdrab kan ikke 
udelukkes og vil sammen med den indskrænkning af 
ynglebiotopen, der - uafhængigt af vindmølleprojek-
tet - følger af den planlagte tilbagetrækning af kystlin-
jen, kunne udgøre en væsentlig påvirkning af den vest-
jyske bestand.

Som kompenserende foranstaltning kan det anbefa-
les at søge at forbedre dværgternernes ynglesucces på 
lokaliteten ved f.eks. at indskrænke adgangsmulighe-
derne i yngletiden fra medio april til medio juni.

Trækkende fugle vurderes kun at blive påvirket i 
ubetydeligt omfang. Møllerne må forventes at medfø-
re et antal kollisionsdrab årligt, især af nattrækkende 

Tabel 2.1 Projektet opsummeret

Forslag 1 Forslag 2

Antal møller 4 3

Effekt pr. mølle (MW) 3,0 3,0

Samlet kapacitet (MW) 12 9

Navhøjde (m) 80 84

Rotordiameter, (m) 90 112

Totalhøjde, meter 125 140

Tårnets bund, kote 5 5

Øverste vingespids, kote 130 145

Rotoromdrejninger pr minut, nominel 16,1 12,8
Produktion pr. år, cirka MWh 42 44
Samlet produktion i møllernes tekniske levetid på 20 år (1000 MWh), cirka 840 880

Støjimmission, beregnet maksimal dB(A) ved nabobolig ved vindhastighed 6 m/s 36,9 37

Støjimmission, beregnet maksimal dB(A) ved nabobolig ved vindhastighed 8 m/s 38,8 39,4

Skyggekast, beregnet maksimalt ved nabobolig om året, indendørs (timer:minutter) 9,37 10,56

Skyggekast, beregnet maksimalt ved nabobolig om året, udendørs (timer:minutter) 11,57 13,04

Sparet udledning til miljøet over møllernes tekniske levetid på 20 år (ton) :

Kuldioxid (CO2) 522.000 546.800

Svovldioxid (SO2) 100 104

Kvælstofoxider (NOx) 1000 1047

Slagger og flyveaske 33.600 35.200
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spurvefugle; men dette vurderes at være uden væsent-
lig betydning for de involverede bestande.

Påvirkningen af fuglene vil være større ved forslag 2  
- tre møller på 140 meter - end ved forslag 1 - fire møl-
ler på 125 meter. Dette skyldes dels, at rotorerne be-
stryger et større areal, både pr. mølle og samlet, dels at 
vingerne for de tre store møller bestryger et højdein-
terval, 33 – 145 m, der indebærer et større overlap med 
de flyvehøjder, som fuglene benytter - både for lavt-
flyvende arter som dværgterne og for højtflyvende ar-
ter som nattrækkende spurvefugle.

Andre dyr
Møllerne bliver som nævnt placeret direkte på stranden, 
hvor dyrelivet er meget begrænset, og dyr i nærområdet 
vil derfor fortrinsvis findes i og omkring § 3-området 
- klitterne - øst for møllerne. Også her er dyrelivet be-
skedent og diversiteten begrænset. I klitterne blev der 
fundet tegn på forekomst af ræv, og herudover er det 
muligt, at der fra tid til anden vil kunne træffes hare 
og måske rådyr i området.

Ifølge EU’s Habitatdirektiv skal det også uden for 
egentlige habitatområder sikres, at et projekt ikke får 
direkte eller indirekte negative konsekvenser for en sær-
lig række af truede dyr. Listen omfatter en lang række 
arter, hvoraf kun nogle få måske kan træffes i nærområ-
det til det pågældende projektområde. Det drejer sig om 
marsvin, markfirben, spidssnudet frø og strandtudse.

Marsvin træffes som bekendt i havet. For de andre 
arter gælder, at de måske vil kunne træffes i klitterne.

Padderne i eventuelle vandhuller, permanente eller 
temporære, og firbenet især på sydvendte skråninger i 
den grå klit. Det er meget lidt sandsynligt, at de også 
vil kunne træffes på selve stranden, hvor møllerne pla-
ceres ca. 50 m fra de hvide klitter. 

Ud over de nævnte dyr er der ikke kendskab til, at 
der skulle findes andre arter, der kræver særlig beskyt-
telse ifølge Habitatdirektivet. 

Der er heller ikke kendskab til, at området even-
tuelt skulle rumme andre arter af dyr, som er opført 
som særligt beskyttelseskrævende, rød- og gullistear-
ter, og projektområdet indeholder heller ikke småbio-

toper, som kunne antyde en eventuel tilstedeværelse 
af sådanne arter.

Vurdering af konsekvenser for andre dyr
Større pattedyr, som måtte leve og færdes i nærområ-
det, må formodes at holde en passende afstand til byg-
gepladsen i dagtimerne i anlægsfasen. Når byggefa-
sen er overstået, vil dyrene dog givetvis komme tilba-
ge i fuldt omfang efter en kortere tilvænningsperiode.

Større pattedyr vil næppe blive påvirket negativt af 
møllerne under driften. Det er sandsynligt, at dyrene 
hurtigt vænner sig til installationerne og herefter frit vil 
færdes i området som hidtil. Det gælder både på stran-
den og i de bagvedliggende klitter. I baglandet kan man 
som nævnt måske finde spidssnudet frø, strandtudse og 
markfirben. Tages der hensyn til klitterne under etab-
lering af møllerne og vejanlæg, vurderes det, at dyre-
livet ikke vil blive påvirket negativt af mølleprojektet.

Det er højst usandsynligt, at man i mølleområdet vil 
træffe insekter, der er opført på habitatdirektivets liste, 
da insekterne stiller særlige krav til habitaten, som ik-
ke er opfyldt på lokaliteten.

Flora
Møllerne bliver som nævnt placeret direkte på sand-
stranden, hvor der ikke vokser planter overhovedet. Der-
findes derfor ikke vilde plantearter, som kræver særlig 
beskyttelse på lokaliteten.

Klimaforandring
Der er efterhånden i videnskabelige kredse bred enig-
hed om, at et stadigt stigende CO2-indhold i atmosfæren 
med stor sandsynlighed vil give anledning til en række 
alvorlige klimaforandringer på kloden, og disse foran-
dringer vil være af vidt forskellig karakter fra verdens-
del til verdensdel. Det er klart, at forandringerne også 
vil få mærkbare konsekvenser for plante- og dyrelivet 
i Danmark i bred forstand, både når det drejer sig om 
ynglende arter og arter på træk eller midlertidigt op-
hold, fordi klimaforandringer generelt vil ændre livs-
betingelserne markant. Projektet kan derfor på grund 

af sin reduktion af CO2-udledningen siges at gavne na-
turen og miljøet bredt ved at medvirke til at holde kli-
maændringerne i ave, om end det eksakte bidrag i den 
store globale sammenhæng er beskedent.

Samlet konklusion og 
afværgeforanstaltninger
Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil få væ-
sentlige negative konsekvenser for fugle- og dyreli-
vet i området, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Det 
gælder også for habitatdirektivets bilag IV-arter. Med 
hensyn til dværgterne kan det ikke udelukkes, at der 
vil kunne forekomme enkelte kollisioner, og sammen 
med den planlagte tilbagetrækning af kystlinjen, kan 
det eventuelt udgøre en væsentlig påvirkning af den 
vestjyske bestand.

Som kompenserende foranstaltning kan det anbefa-
les at søge at forbedre ternernes ynglesucces på lokali-
teten. Det kan for eksempel ske ved at indskrænke ad-
gangen til området i yngletiden fra medio april til me-
dio juni, da forstyrrelser må anses som de største trus-
ler mod fuglenes ynglesucces.

Der er herudover ikke kendskab til forekomst af fre-
dede eller truede, rød- eller gullistede, plante- og dyre-
arter i nærområdet, hvor møllerne præcist bliver pla-
ceret.

I baglandet ligger en beskyttet klitrække og klithe-
de, som muligvis også rummer forskellige beskyttede 
dyrearter. Det er væsentligt for beskyttelsen af områ-
dets dyreliv og biotopen i det hele taget, at klitterne ik-
ke beskadiges i anlægsfasen, drifts- og nedtagningsfa-
sen. Det vil dog også kunne lade sig gøre, idet eksiste-
rende vejadgang til stranden ved Hvide Sande havn og 
en nyanlagt arbejdsvej langs stranden vil blive anvendt 
under etableringen og senere til serviceringen og ned-
tagning af møllerne.

Vindmølleprojektets største effekt på miljøet, som 
dog i denne sammenhæng ikke er lokal, men tværtimod 
global, vurderes at være positiv i form af en stor reduk-
tion af CO2-udledningen fra konventionelle kraftværker.
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Foto 2.2 Fiskekuttere i Hvide Sande.

Forhold til lufttrafik
Der er ingen lufthavne eller flyvepladser i nærheden. 
Statens Luftfartsvæsen har krævet, at møllerne ved for-
slag 1 alle skal markeres med et konstant lysende, lavin-
tensivt, rødt lys på mindst 10 candela. Lyset skal sidde 
på oven på møllehatten og lyset kan være skærmet mod 
vandret. Ti candela svarer til styrken i en 9 Watt pære.

Ved forslag 2 skal vindmøllerne derimod være af-
mærket med et mellemintensivt hvidt blinkende lys på 
de to ydermøller og det lavintensive røde lys på den 
midterste vindmølle.

Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM 
er der rettet forespørgsel til en lang række radiokæde-
operatører om projektets mulige interferens med deres 
respektive signaler.

Ingen af de kontaktede operatører har haft indven-
dinger mod projektet.

Ledningsanlæg
Der en ingen eksisterende el- eller gasledninger i – el-
ler i nærheden af - projektområdet. Nettilslutningen til-
vindmøllerne fremføres som jordkabel fra den eksiste-
rende 60 kV station øst for projektområdet.

Socioøkonomiske forhold
Det vurderes, at de forventede miljøpåvirkninger af an-
lægget ikke vil have negative socioøkonomiske effekter 
på eksempelvis turisme, fritidsinteresser eller fiskeri.

„Søvejen mod vest‟
Vindmølleprojektet og projektet „Søvejen mod vest‟ 
grænser umiddelbar op til hinanden og derfor vil de to 

projekter kunne påvirke hinanden bl.a. visuelt. Ved pro-
jektet „Søvejen mod vest‟vil der på Hvide Sande havn 
blive opført infrastrukturelle anlæg. Det samlede an-
læg som etableres har en stor horisontal udbredelse og 
en meget lille vertikal udbredelse. 

Det er vurderet at den samlede visuelle påvirkning 
af omgivelserne fra havneanlægget og møller ikke er så 
væsentlig, at der er behov for visualisering af det sam-
lede anlæg. Vindmøllerne påvirkes primært vertikalt 
på store afstande, mens havneanlægget primært påvir-
kes vertikalt på helt nære afstande.

Den samlede effekt af begge projekter er derfor ikke 
belyst i denne VVM. For yderligere beskrivelse af "Sø-
vejen mod vest" og konsekvenserne af dette for miljøet 
henvises til redegørelsen „Søvejen mod vest‟, VVM, se 
Kapitel 7, Reference /3/.

Manglende viden
Der er ikke kendskab til forhold, hvorom der er mang-
lende viden. De økonomiske forhold vedrører ikke 
VVM-redegørelsen og miljørapporten.

Sundhed
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og 
indirekte på en række områder. Blandt andet ved re-

duktion af emissioner fra kraftværker, ved støjpåvirk-
ning og ved skyggekast ved naboboliger.

Overvågning
Kommunens miljøtilsyn skal sikre, at kravene i VVM-
tilladelsen overholdes. 

Inden der udstedes ibrugtagningstilladelse, vil der 
normalt foregå en besigtigelse af forholdene. Endvide-
re sikrer kommunen sig, at eventuelle krav om støjmå-
ling bliver overholdt, ved at kræve dokumentation for 
støjmålingen inden for en given tidsperiode. 

Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en plan for 
overvågning af, at mølleejeren overholder miljøkrave-
ne. Heri kan både indgå måling ved idriftsættelse og 
målinger ved almindeligt tilsyn, dog højst en gang år-
ligt. Klage fra naboer kan også medføre, at kommu-
nens miljøtilsyn pålægger ejeren af vindmøllen at få 
foretaget en støjmåling eller måling af skyggekastet, 
hvis miljøtilsynet vurderer, at der er grundlag for kla-
gen. Kommunen kan herefter om fornødent pålægge 
ejeren at dæmpe støjen eller stoppe møllen, hvis kra-
vene i VVM-tilladelsen ikke er overholdt.

Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågnings-
program, som registrerer alle fejl og om fornødent stop-
per møllen. Vindmøllens drift overvåges elektronisk af 
operatøren, der hurtigt kan gribe ind ved tekniske pro-
blemer. Forandringer i vindmøllers støjniveau, udseen-
de eller andre miljøpåvirkninger vil stort set altid være 
en konsekvens af tekniske problemer i møllen.
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3 Beskrivelse af anlægget

3.1 Anlægget
Vindmøllerne 
Ved projektet er der arbejdet med to ligestillede for-
slag. I begge forslag opstilles vindmøller på en ret lin-
je fra syd-sydøst til nord-nordvest langs en ny, tilbage-
trukket kystlinje nord for havneudløbet.

Vindmøllerne vil i hvert forslag være ens, og nave-
ne vil på grund af det forhøjede fundament ligge på en 
vandret linje. Mølledesignet er traditionel dansk med 
tre vinger og konisk rørtårn. Farven på møllerne vil 
være lys grå. Vingerne bliver overfladebehandlet til et 
glanstal på maksimalt 30, så de fremstår med en mat 
overflade. Generatorstørrelsen vil ved begge forslag 
være på tre MW.

Forslag 1 
I forslag 1 opstilles fire vindmøller med en navhøjde 
på 80 meter og en rotordiameter 90 meter. Det vil sige, 
at totalhøjden er 125 meter. Afstanden mellem møller-
ne i rækken bliver ca. 270 meter. Møllerne vil have en 
samlet kapacitet på 12 MW.

Forslag 2 
I forslag 2 opstilles tre vindmøller med en navhøjde på 
84 meter og en rotordiameter på 112 meter. Møllernes 
totalhøjde er 140 meter. Afstanden mellem møllerne i 
rækken bliver ca. 370 meter. Møllerne vil have en sam-
let kapacitet på ni MW.

Veje og arbejdsarealer
I tilknytning til vindmøllerne bliver der midlertidigt 
anlagt en samlet arbejdsvej for de nordligste møller 
og en arbejdsvej for den sydligste mølle. Der vil yder-

ligere blive anlagt en arbejdsplads for hver mølle, som 
vist på kort 3.1.

Arbejdsvejene vil dels bestå af den eksisterende øst 
– vestgående vej gennem klitterne, som forventes for-
stærket, dels bestå at to kortere stykker nyanlagt vej 
mod sydvest og nordvest, i forlængelse af den eksiste-
rende vej. Yderligere vil der blive nyanlagt en bliven-
de vej fra den sydligste til den nordligste mølle. Veje-
ne vil få en bredde på op til 5 meter.

Arbejdspladsernes størrelse bliver permanent op til 
ca. 800 m2, men i anlægsfasen vil midlertidige arbejds- 
og opbevaringsarealer lægge beslag på yderligere op til 
ca. 450 m2 ved hver vindmølle.

Arbejdsveje, vendepladser, arbejds- og opbevarings-
arealer får en belægningsopbygning af cementstabilise-
ring eller andet godkendt stabilt vejmateriale. 

Det forventes, at den midlertidige vej gennem klitter-
ne efter endt anlægsarbejde vil blive benyttet som ser-
vicevej, indtil en ny kaj og havnevej ved projektet "Sø-
vejen mod vest" er anlagt. Havnevejen forventes etable-

Kort 3.1 Forslag 1 Kort 3.1 Forslag 2

Kort 3.2 VindressourcerneKort 3.1 Placering af møller, veje og arbejdsarealer

kWh/m2/år

Kort 3.2 Vindressourcerne i Hvide Sande hører til  
den højeste katagori i Danmark.
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ret i 2012, hvorefter den midlertidige vej gennem klit-
terne bliver fjernet.

Fundamenter 
Vindmøllefundamenternes størrelse er afhængig af 
vindmøllernes størrelse og de geotekniske forhold.

Som udgangspunkt nedgraves den primære del af 
fundamentet i sandet med et sekundært stykke fun-
dament på ca. to meter over terræn afhængig af ter-
rænhøjde.

Af udførelsesmæssige årsager bliver man forment-
lig omkring fundamentet nødt til at ramme en spuns-
væg, som er så dyb, at den kan forhindre opskydning 
af vand i bunden. Spunsen benyttes i dette tilfælde som 
yderforskalling for fundamentet. Dette forhindrer un-
dergravning af fundamentet i tilfælde af en storm, hvor 
sandet kan blive fjernet, og der kan opstå et scour på 
forsiden af fundamentet. For at reducere risiciene for 
scourhuller, vil der blive lagt to rækker sten med en 
diameter på ca. 50 cm foran spunsvæggen som kyst-
sikring. Reference /2/

Nettilslutning 
Alle nettilslutninger sker i jordkabler fra nærmeste 60 
kV-station. Transformere installeres i narcellen i hen-
holdsvis 80 og 84 meters højde. Der vil blive opstil-
let et skadaanlæg på 12 – 15 m2 med en højde på ca. 
to meter på den eksisterende 60 kV station. Yderligere 
vil der i forbindelse med knudepunktsmålinger og re-
gulering af effekt blive opstillet en teknikbygning på 

6 – 8 m2 i forbindelse med den eksisterende 60 kV sta-
tion.  Der vil ingen bygninger være på opstillingsom-
rådet ud over vindmøllerne.

Produktion
Produktionen fra de fire nye vindmøller i forslag 1 er 
beregnet til cirka 42.700 MWh årligt. Mølleparkens el-
produktion vil dermed kunne dække godt 12.000 hus-
standes årlige elforbrug til apparater og lys.

Produktionen fra de tre nye vindmøller i forslag 2 er 
beregnet til cirka 44.000 MWh årligt. Mølleparkens el-
produktion vil kunne dække godt 12.500 husstandes år-
lige elforbrug til apparater og lys. Reference /3/ 

Møllerne vil i deres tekniske levetid på 20 år producere 
840.000 MWh i forslag 1 og 880.000 MWh i forslag 2. 

3.2 Aktiviteter i anlægsfasen
Opstilling af nye møller
Anlægsfasen forventes at strække sig over 12 – 16 uger, 
før alle aktiviteter er tilendebragt, dvs. til vindmøller-
ne er rejst, tilkoblet elnettet og idriftsat. 

I anlægsfasen vil trafik- og støjbelastningen for om-
rådet være som for en mellemstor byggeplads. 

Møllefundamenter, arbejdspladser og veje 
Fundamenterne til møllerne bliver etableret omkring 
en måned før, vindmøllerne bliver rejst. Det er estime-
ret, at der til støbning af et enkelt fundament skal bru-

ges 68 – 80 læs beton, når en lastbil, en såkaldt beton-
kanon, kører med maksimalt 10 m3 pr. tur. Endvidere 
skal der til etablering af et enkelt fundament køre ca. 
tre lastbiler med omkring 50 ton armering og en last-
bil med en nedstøbningsring til fundamentet. Til etab-
lering af de tre til fire fundamenter skal der derfor kø-
re mellem 220 – 340 lastbiler med gods. 

Arbejds- og vendepladser bliver ligeledes anlagt, in-
den vindmøllerne bliver rejst. På arbejds- og vendeplad-
ser vil indtil tre kraner kunne operere samtidig. Kra-
nerne har en arbejdsradius på 25 – 35 m. Større vind-
mølledele kan blive opbevaret kortvarigt på pladserne.

Der bliver forstærket og nyanlagt knap 1,2 km vej. 
Det stabile vejmateriale til veje og arbejdsarealer ud-
gør cirka 2.700 – 2.900 m3 ved henholdsvis forslag 
2 og 1. Vejmaterialet vil ankomme på rundt regnet  
340 – 365 lastbiltransporter. 

Tilslutning til offentlig vej 
Tilkørsel til alle vindmøllerne sker fra rundkørslen, 
hvor den offentlige vej Nørregade bliver til Sønderga-
de, og fortsætter via Troldbjergvej ad havnevejen Fa-
briksvej. Herefter fortsættes mod vest ad en eksisteren-
de vej samt to nyanlagte veje, der forsætter i forlængel-
se af denne mod nordvest og sydvest. Se kort 3.1.    

Nettilslutning 
RAH,  Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning, til-
slutter vindmøllerne til elnettet via jordkabel til den 
eksisterende 60 kW-station på Nordhavnen, hvor der 

Tabel 3.1 Oversigt over projektforslag

Antal 
møller

Navhøjde 
meter

Rotordiameter 
meter

totalhøjde 
meter

Effekt pr. mølle 
MW

Årlig produktion 
1.000 MWh

Møllernes produktion over  
20 år. i 1.000 MWh

Antal lastbiler i anlægfasen 
pr. anlæg

Nyanlægt vej 
km

Antal lastbiler med 
vejmateriale

Forslag 1 4 80 90 125 3,0 42 840 290 – 340 1,2 340 – 365

Forslag 2 3 84 112 140 3,0 44 880 220 – 250 1,2 340 – 365
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muligvis også bliver opstillet en teknikbygning på  
6 – 8 m2. Der vil ingen bygninger være i opstillings-
området ud over vindmøllerne. Sammen med elkabler-
ne bliver der fremført telekabel for fjernovervågning 
og fjernstyring. Størstedelen af arbejdet foregår uden 
for projektområdet.

RAH træffer de nødvendige aftaler med de berørte 
lodsejere, herunder aftaler om økonomi, nedgravnings-
dybde, placering af kabler og tinglysning.

Vindmøllernes transport,  
opsætning og indkørsel 
Der vil komme op til 34 lastvognstog med vindmøl-
ledele ved forslag 1 og 26 lastvognstog med vindmøl-
ledele ved forslag 2. Der skal pr. mølle køre en lastbil 
med nav, en lastbil med narcellen, møllehatten, tre last-
biler med tårn og tre lastbiler med vinger. For den sam-
lede opstilling kører en til to lastbiler med øvrige dele 
til samling af møllerne.

 To – tre store kraner opererer i fire – seks dage pr. 
vindmølle ved opsætningen. Efter opsætning forven-
tes det at tage yderligere fem – syv uger at køre vind-
møllerne 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 last-
biler kan passere under hensyntagen til den øvrige tra-
fik på landevejene. 

3.3 Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar 
Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har an-
svaret for driften og sikkerheden på anlægget - herunder 
støjmålinger. Støjmålingerne foretages kun, hvis miljø-
myndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune, kræver det.

Driftsaktiviteter 
Driftsaktiviteter drejer sig typisk om serviceeftersyn 
på vindmøllerne. Justering af vindmøllerne vil kunne 

forekomme i mindre omfang. Anslået regnes der med 
to serviceeftersyn pr. vindmølle om året. Ud over det-
te må der forventes et meget begrænset antal ekstraor-
dinære servicebesøg, da dagligt tilsyn og kontrol nor-
malt foregår via fjernovervågning. 

3.4 Sikkerhedsforhold
Havari 
Risiko for havari med vindmøller er minimale for af-
prøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er 
det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold 
til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesord-
ning, 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 ha-
varier af vindmøller på omkring 600 kW i Danmark, 
formodentlig på grund af mangelfuld service. Blandt 
andet var der et havari på en vindmølle ved Halling 
den 22. februar 2008. Det har medført, at kravene til 
service på vindmøllerne er blevet skærpet, så befolk-
ningen kan være sikker på, at bremsesystemer og øv-
rigt sikkerhedsudstyr bliver holdt i orden. Reference /4/

Generelt er vindmøller meget sikre, og endnu er in-
gen mennesker blevet ramt af dele, som er faldet ned 
fra vindmøller, selvom der er rejst mere end 100.000 
vindmøller i verden. Reference /5/ 

For de tidligste, små vindmøller er der set møller, 
hvor hele vingen på ti meter er blevet kastet af møl-
len ved meget høje omdrejningstal under løbskkørsel 
og smidt 400 meter væk. Nye, større møller kører væ-
sentlig 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 møl-
len har været i drift med generatoren tilsluttet. I den-
ne 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. Reference /5/

Isnedfald 
I frostvejr kan isslag under særlige forhold sætte sig på 
vingerne, når møllerne står stille. Overisning forekom-
mer hyppigst i kystområder, hvor lun, fugtig luft fra ha-
vet afkøles over land. Rystefølere i vingerne bevirker, 
at isbelastede vinger ikke vil rotere, med mindre alle 
vinger er ens overisede. Isen vil ryste af ved start, og 
de ganske tynde flager kan opføre sig som papirark i 
vinden. Isen vil således ikke blive slynget ud fra møl-
lerne og give risici ved naboboliger, men mølleejeren 
bør i sådanne vejrsituationer gøre opmærksom på risi-
ko for isnedfald med skiltning inden for 100 meters af-
stand fra møllerne på den permanente vej langs møl-
lerne og ved den nye offentlige adgangssti til stranden 
gennem klitterne, da isen fra overisede vinger udgør 
en risici ved møllestart for forbipasserende i den umid-
delbare nærhed af møllerne. 

Da alle møller er placeret mindst 650 m fra nærme-
ste nabobolig, vil der ikke være risiko for isnedfald ved 
naboboligerne. 

Foto 3.1 Skiltning ved mole ved Hvide Sande havn.
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Brand
Brand i møller er meget sjældne. Sker det, vil møller 
med kabineinddækning af glasfiber kunne brænde, og 
store, lette del vil kunne falde brændende til jorden. 
Reference /5/

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 sikker-
heden for trafikken blive varetaget som i anlægsfasen.

Elledninger 
Vestjyske Net ejer en 60 kV ledning, som løber ca. 2,8 
km nord for vindmøllerne mod nord. Der er ingen kon-
flikter i forhold til respektafstand eller møllernes væl-
teafstand. 

3.5 Retablering efter endt drift
Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllen på af-
viklingstidspunktet forpligtiget til at fjerne alle anlæg 
i et omfang, som svarer til de krav, som lokalplanen 
fastsætter. Der forskes i at opnå 100 % genanvendel-
se af vindmøllerne. Det er i dag muligt at genanvende 
ca. 80 %. Det er nu teknisk muligt at genanvende glas-
fiberdele fra vindmøllerne; men en egentlig udnyttelse 
er endnu ikke sat i værk. Det forventes at ske inden for 
vindmøllernes 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 forbindel-
se med opstillingen. Møller, der ikke skal genopstilles, 
bliver ofte demonteret, så hovedkomponenterne kan bli-
ve genanvendt som reservedele. 

Fundamenter skal fjernes helt, hvorved der forekom-
mer mindre rystelser. Hvis afstanden fra fundamentet 
til naboboliger gør det muligt at sprænge fundamentet 

uden risiko for problemer for naboboligerne, bliver der 
lagt en sprængmåtte over fundamentet for at forhindre, 
at skærverne bliver spredt over området. Betonen bli-
ver knust og armering separeret. 

Beton og armering bortskaffes til genanvendelse i 
henhold til affaldsregulativerne. 

Veje og vendepladser bliver opgravet og materialet 
genanvendt. 

Nedgravede kabler og øvrige installationer bliver af-
koblet fra netforbindelser og henligger spændingsløse 
eller bliver opgravet og bortskaffet hos godkendt mod-
tager med genbrug for øje. 

Med en afstand til nærmeste naboer på minimum 650 
m vurderes rystelserne ved en eventuel sprængning af 
fundamenterne ikke at være kritiske. 

Demonteringen skønnes at vare tre – fem uger for det 
samlede anlæg, og påvirkningen af miljøet vil have no-
genlunde samme karakter som i anlægsfasen.

Foto 3.2 Transport af vindmøllevinge på motorvej.
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4 Landskabelige forhold

4.1 Indledning
Landskabskapitlet er opdelt i fem underafsnit:

4.1 Indledning med kort redegørelse for afsnittets op-
bygning og delelementer, samt beskrivelse af zo-
neinddeling af det undersøgte landskab.

4.2 Eksisterende forhold, som beskriver elementerne i 
landskabet. Det drejer sig om terræn, bevoksning, 
bebyggelse og tekniske anlæg.

       Afsnittet beskriver herefter enkeltelementerne og 
deres indbyrdes sammenspil som landskabets sam-
lede karakter. Karakteristikken er alene set ud fra 
forhold, der har relation til opstilling af vindmøl-
ler. Det drejer sig for eksempel om robustheden 
over for høje elementer, der blandt andet er knyt-
tet til, om landskabet er åbent eller lukket, og om 
det består af små eller store elementer - har en lil-
le eller stor skala.

4.3 Kulturlandskabet beskriver kulturelementerne i 
landskabet i nærzonen - se nedenfor - som de nær-
meste byer, kirker, historiske elementer og rekrea-
tive forhold. Elementernes sårbarhed over for vind-
møller - samt deres nuværende påvirkning fra ek-
sisterende vindmøller eller eventuelle andre høje 
anlæg - bliver beskrevet.

4.4 Fremtidige forhold beskriver de fremtidige visuel-
le forhold ved realisering af vindmølleprojektet. 
Det drejer sig om analyse af synligheden af de nye 
vindmøller, analyse af, hvilke eksisterende vind-
møller, der vil have et visuelt samspil med de nye 
vindmøller samt beskrivelse af vindmøllernes ud-
seende og opstillingsmønster og visualisering af 
vindmøllerne.

4.5 Vurdering af vindmøllers påvirkning af landska-
bet. På baggrund af visualiseringerne og land-
skabsanalysen bliver vindmøllernes påvirkning af 
landskabsoplevelsen og deres påvirkning af ople-

Kort 4.1 Eksisterende vindmøller og afstandszoner 4,5 og 13 kilometer

Husstandsmøller

Møller under 450 kW

Møller 450 – 1500 kW

Afstandszone

Møller større 
end 1500 kW

Projektområde N

2 km
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Kort 4.2 Landskabets dannelse 

Moræne fra sidste istid, 
overvejende lerbund

Hedeslette (Prikrækkerne  
er skematiske højdekurver)

Vindmølleprojektområde

Moræne fra sidste 
istid, overvejende 
sandbund

© Per Smed 1979

Klitlandskab

Marint forland

Marsk afsat af tidevand

Reference /1/

velsen af kulturelementerne i landskabet slutte-
lig vurderet.

Afstandszoner
For at kunne systematisere analysen af vindmøllernes 
påvirkning af landskabet er omgivelserne til projekt-
området inddelt i tre afstandszoner. Vindmøllernes på-
virkning vil have forskellig karakter i de enkelte zoner, 
men grænserne mellem zonerne vil ude i landskabet 
ikke være så skarp, som tegnet på kort 4.1.

Nærzonen: 0 – 4,5 kilometer 
I nærzonen er vindmøllerne dominerende, enkelthe-
der i vindmøllens design er tydelige, og vindmøller-
nes størrelse i forhold til andre elementer i landskabet 
fremgår klart. Sigtbarheden har meget lille betydning.

Mellemzonen: 4,5 – 13 kilometer 
I mellemzonen virker møllerne generelt mindre end i nær-
zonen og virker ikke dominerende, men kan være det fra 
enkelte punkter. Beskueren oplever samspillet med andre 
møller og opfatter større forskelle i vindmøllens design. 

Møllernes størrelse kan være svær at opfatte, idet af-
standen til dem kan være svær at vurdere.

Bevoksning og terræn er afgørende for, om møllerne 
er synlige. Sigtbarheden spiller en stor rolle.

Fjernzonen: Over 13 kilometer 
I fjernzonen ser man især samspillet med andre vind-
møller tydeligt pga. de store afstande, som gør det let-
tere at overskue større landskabelige sammenhænge. 

I fjernzonen spiller terrænet og sigtbarheden en af-
gørende rolle.

4.2 Eksisterende forhold 
Landskabets dannelse og terrænformer
Vindmøller på Hvide Sande Nordhavn
Der er ved besigtigelse af området er lagt vægt på føl-
gende områder og problemstilling for den visuelle på-
virkning fra vindmøllerne på Hvide Sande Nordhavn:

* Strandene syd og nord for havnen.
* Naboområder i Hvide Sande by.
* Sommerhusområder og andre rekreative områder på 

Holmsland Klit.
* Hvide Sande Kirke.
* Samspillet med den eksisterende vindmølle på Nør-

by Hage og den eksisterende vindmølle nordøst for 
Sønder Lyngvig. 

Landskabet
Holmsland Klit
Holmsland Klit er betegnelsen for den 35 km lange klit-
tange, der adskiller Holmsland og Ringkøbing Fjord fra 
Vesterhavet. Tangen er første gang kortlagt i 1655 og har 
siden da gennemgået en dramatisk udvikling, frem til 
slusen blev anlagt ved Hvide Sande i 1931. Se kort 4.3. 

Klittangen er i sin tid opstået ved materialevandrin-
gen, som på dette sted foregår både fra nord og syd. Det 
er derfor ikke usandsynligt, at de oprindelige fjordtan-
ger, Sønderklit og Tipperland, er dannet fra hver sin si-
de af fjordområdet, indtil de er mødtes lige ud for ud-
mundingen af Skjern Å, hvis udstrømmende vand holdt 
mundingen åben. Den svage materialevandring fra syd 
skulle da have dannet den korte landtange, Tipperland, 
mens den dominerende sandvandring fra nord af Søn-
derklit dannede den lange og mere modstandsdygtige 
Holmsland Klit. Reference /2/

En lang række havklitter mod Vesterhavet udgør i 
dag tangens terræn, hvor klitvolde strækker sig i vest-
nordvestlig og øst-sydøstlig retning. Tangens højde og 
bredde varierer derfor over hele strækningen. Karen 
Brands Bjerg ligger som tangens højeste punkt med 25 
meter over havet, og klitterne når flere steder en høj-
de på omkring 20 meter. Tangens bredde er, hvor den 
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rierer det ved nærmere eftersyn i parallelle bælter, fra 
kuperet klitlandskab på tangens vestkyst over fladere 
landskabstyper som hede, mose og overdrev midt på 
tangen til strandeng på tangens østkyst.

Den vestjyske naturs kraftige vinde og havstrøm-
me påvirker klittangen, så den konstant er under for-
andring. Generelt sker den største erosion på tangens 
vestkyst og den største landdannelse på dens østkyst.  

Nærzonen
Selve projektområdet på Hvide Sande Nordhavn lig-
ger placeret nordvest for Hvide Sande havn, midt på 
Holmsland Klit. Byen er delt i nord og syd af havnen og 

er smallest ved Hundested, 800 meter og, hvor den er 
bredest ved Klegod, 2,5 km. 

Den store variation i terrænet giver både oplevelsen 
af mindre, intime rum mellem klitterne samt udsyn 
over større landskabsrum ved kysterne og fra toppen 
af de største klitter, hvorfra man kan få et langstrakt 
kik over hele landskabet. Havklitterne og klitvoldene 
hindrer dog ofte, at høje elementer er synlige over læn-
gere afstande. Det kan man opleve fra den nordligste 
og sydligste del af tangen - især fra hovedvejen i ret-
ning mod Hvide Sande, hvor høje klitter tæt på besku-
eren hindrer udsynet til den eksisterende mølle. Tan-
gens landskab er umiddelbart meget ensartet. Dog va-

slusen, der regulerer vandstanden i Ringkøbing Fjord. 
Opstillingsområdet, der ligger på den brede forstrand 
til Hvide Sande Nordhavn, er adskilt fra havneanlæg-
gene og byen af to parallelle klitrækker på omkring 
17,5 og 15 meters højde. Den østligste af de to klitræk-
ker adskiller den nordlige bydel fra klitheden og ska-
ber en relativt brat overgang mellem kystlandskabet og 
villakvarterene. I den sydlige bydel er de forreste klit-
partier noget lavere og smallere, hvilket giver både me-
re plads til byen på tværs af klitten og større udsyn til 
projektområdet. Også her er den østlige del af tangen 
flad, mens den vestlige del er kuperet.  

Fra havnen stiger terrænet let mod Karen Brands 
Bjerg og Dæmonsbjerg, der ligger henholdsvis syd og 
nord for byen. 

De lange moleanlæg ved indsejlingen til Hvide Sande 
havn fra vest bryder den kraftige sydgående strøm, som 
det eneste sted på Vestkysten. Der er en kraftigt erosi-
on syd for moleanlægget og en kraftig aflejring nord for 
moleanlægget. Dette påvirker projektområdet, da mate-
riale aflejres på projektområdets forstrand, som derfor 
konstant har en lille tilvækst. Kysten nord for havnen 
vil ved anlæg af den nye havn blive trukket mod øst.

 Den nye kystlinje fastholdes ved at vedligeholde de 
oprindelige strandlinjer og undgå tilsanding af havnen.

Bevoksning
Den karakteristiske bevoksning på Holmslands Klit 
er relativ lav med få, lidt større nåletræsbevoksninger.

På grund af den stærke vestenvind er de forreste kli-
trækker langs vestkysten sikret mod sandflugt ved be-
plantning, da klitterne er vigtige lægivere for det bag-
vedliggende landskab. Karakteristisk lavere beplantning 
til kystsikring består oftest af græsarter, f.eks. hjelme. 

Den lidt højere bevoksning ses i form af læhegn, der 
består af forskellige buske og mindre træer, så som fyr-
retræer, pilebuske og hybenrose. Denne klassiske be-
voksning ser man i udpræget grad i de ældre sommer-
husområder på den nordlige og sydlige del af Holms-
lands Klit. Denne type bevoksning finder man yderlige-
re spredt over hele tangen i mindre klynger, som f.eks. 
lige nordvest for Hvide Sande. 

Kort 4.3 Holmsland Klits udvikling

Foto 4.3 Holmsland Klits udvikling fra 1650 til 1931. Kortene viser fjordens udløb før og efter sluseanlægget ved 
Hvide Sande som blev anlagt i 1931. Reference /2/

24



Små nåleskove vokser yderligere langs den gennem-
gående hovedvej. Den tætteste, større skovbevoksning 
er Nyminde Plantage, ca. 20 km mod syd.

Bebyggelse
Store dele af Holmsland Klit er i dag bebygget. Stør-
stedelen af bebyggelsen består af sommerhuse, bortset 
fra Hvide Sande og Søndervig, som er de eneste byer 
med helårsbebyggelse på tangen. På den modsatte side 
af Ringkøbing Fjord ligger Ringkøbing.  

Nærzonen
Det nærmeste byområde til projektområdet består ho-
vedsaglig af havne- og fiskeindustri, erhverv og butik-
ker, som udgør Hvide Sande bycenter. Ud fra det nær-
meste byområde strækker boligområder sig mod nord 
og mod syd især på den østlige del af tangen. Boligom-
råderne nærmest bymidten stiger let mod vest, hvorfra 
der er lange kik ud over Ringkøbing Fjord mod øst. Li-
geledes stiger terrænet imod Dæmonsbjerg i nord og 
Karen Brands Bjerg i syd, hvilket i den sydlige bydel 
giver boligerne et lettere hævet kig over havneområ-
det, mod opstillingsområdet.

I den nordøstlige bydel er der en del nyere byudvik-
ling med et stort parcelhuskvarter og et hospice.

Mellemzonen
I den yderste halvdel af mellemzonen, mod nord og 
syd, ligger tangens største og ældste sommerhusområ-
der. Områderne har her - pga. de gældende regler for 
sommerhusbyggeri på opførelsestidspunktet - en stør-
re udstrækning i tangens bredde, med flere sommerhu-
se i første klitrække mod Vesterhavet og andre helt ned 
til Ringkøbing Fjord. 

Over tid er flere nyere sommerhusområder dog skudt 
op over hele Holmland Klit. Mellem disse ses flere ældre 
fritliggende sommerhuse og oprindelige helårsboliger, 
som i dag også fungerer som sommerhuse. Et eksem-
pel herpå er de mange klassiske vestjyske husmands-
steder og gårde langs landevejen.

På grænsen mellem mellemzonen og fjernzonen mod 
nord, ligger feriebyen Søndervig. Byen består af en min-

dre del helårsbebyggelse og en større del sommerhus-
bebyggelse. I byen ligger yderligere en del butikker og 
restauranter. Desuden ligger det tidligere Hotel Klitten 
vest for bymidten på en høj klit, mens Danland Ferie-
center residerer i den nordlige udkant. 

På grænsen imellem mellem- og fjernzonen mod 
nordøst ligger Ringkøbing by. Købstaden ligger ned til 
Ringkøbing Fjord med erhvervshavnen og lystbådehav-
nen som front til fjorden. Byens struktur stammer fra 
middelalderen, hvilket bl.a. kan ses i de ældre byom-
råder sydøst for bymidten, med bebyggelse langs fjor-
den. Byen har i nyere tid fortsat sin byudvikling især 
langs fjorden og mod øst, da den andre steder er ble-
vet naturligt afgrænset som i nordvest af Vonås fugti-
ge enge. Reference /3/ 

Tekniske anlæg
Infrastruktur og højspændingsledninger
Øst for projektområdet passerer landevej 181, den ene-
ste gennemgående vej på Holmsland Klit. Fra hovedve-
jen går adskillige stikveje, hovedsagligt mod vest, hvor 
de fleste sommerhusområder ligger placeret.

Knap fire km nord for projektområdet går en 60 kV 
luftledning mod nord fra Sønder Lyngvig. Der løber in-
gen luftledninger på den sydlige del af Holmsland Klit. 

Eksisterende vindmøller
Nærzonen
Inden for nærzonen, i en afstand af op mod 4,5 km fra 
projektområdet, står to eksisterende vindmøller. Den 
nærmeste af de to møller står på molen ved Nørby Ha-
ge, tæt op af Hvide Sande Rensningsanlæg, godt 1,9 km 
øst for den sydligste mølle i projektet. Den eksisteren-
de mølle har en totalhøjde på 75 meter og en effekt på 
850 kW. Møllen har en forventet levetid på endnu 12 
år. Den anden mølle står ved Ringkøbing Fjord, nord-
øst for Sønder Lyngvig, godt 3,5 km fra den nordligste 
mølle i projektet. Møllen har en totalhøjde på 33,4 me-
ter og en effekt på 100 kW. Møllen kan forventes ned-
taget inden for en kort årrække. Der kan ifølge Ring-
købing-Skjern Kommunes temaplan for vindmøller ik-
ke opstilles nye vindmøller på de to områder. 

Mellemzonen
Der står en enkelt vindmølle i mellemzonen. Det dre-
jer sig om en 55 kW mølle på Ringkøbing Havn. Vind-
møllen opleves pga. den store afstand over fjorden ik-
ke i sammenhæng med møllerne på Holmsland Klit. 
På Holmslands Klit er vindmøllerne så få og spredte, 
at de ikke dominere landskabet set over større afstan-
de. Dog kan møllerne på en klar dag være synlige fra 
den anden side af Ringkøbing Fjord. 

Landskabets karakter
Karaktergivende elementer
Det store landskabsrum, der omfatter nær- og mellem-
zonen, har følgende væsentlige karaktergivende ele-
menter:
1. Den lange, smalle klittanges placering mellem den 

store Ringkøbing Fjord og Vesterhavet.
2. Parallellandskabet på tangen, der bevæger sig over 

tre primære landskabstyper. Det åbne og flade mari-
ne forland mod Ringkøbing fjord, den kuperede klit-
hede i midten og det mere lukkede og afskærmende 
klitlandskab med de høje forklitter mod Vesterhavet. 
Landskabets overgange opleves bedst fra toppen af 
klitterne.

3. Udsynet til de åbne landskabsrum mod øst og vest. 
Fra Vestkysten mod vest med udsyn mod det barske 
hav og de åbne horisonter. Forstranden lukker mod 
øst for udsynet til baglandet, hvilket skaber en meget 
intens oplevelse af naturen på dette sted. Fra østky-
sten er der mod øst, over de roligere vande i Ringkø-
bing Fjord, udsyn til Skovbjerg Bakkeø, Skjern Åda-
len og Ølgod Bakkeø. Fjordlandskabet står i stærk 
kontrast til Vestkystens landskab, hvilket skaber en 
stor variation i landskabstyper på tværs af den smal-
le tange.
Set i forhold til vindmøller, der markerer sig verti-
kalt, er påvirkningen af den åbne klittange væsentlig.
Påvirkningen bedømmes på baggrund af landskabets 

sårbarhed, som hænger sammen med skalaen, uforstyr-
retheden og mængden af synlige, historiske, geologiske 
og naturmæssige værdifulde elementer.
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Skalaforhold i landskabet
Klittangen
Landskabets skala, det vil sige størrelsen på de elemen-
ter, som landskabet indeholder og er opbygget af, har 
stor betydning for indpasning af vindmøller. Jo større 
skala de enkelte landskabselementer har, jo bedre vil 
vindmøller kunne indpasses. 

Klittangen, som generelt over hele tangen lukker 
for udsyn mod vest og åbner for udsyn mod øst, har 
en stor skala. 

De største elementer i landskabet er de landskabs-
bånd, som løber parallelt med tangen, hvoraf de forreste 
klitrækker mod vest er de mest markante. Landskabet 
rummer dog også elementer af mindre skala, specielt i 
overgangen mellem landskabsbåndene, fra vestkysten 
og østkysten, hvor det kuperede terræn jævnes helt ud.  

Synlighed 
På den åbne klittange er der stor synlighed. Der er man-
ge lange kig, hvor høje elementer markerer sig i afstan-
de på op til 25 kilometer i særligt klart vejr, men også 
mange mindre elementer som klitter, hegn og bygnin-
ger, som nedsætter synligheden. 

I nærzonens inderste halvdel oplever man den ek-
sisterende 75 m høje vindmølle på Nørby Hage, mens 
møllen i nærzonens yderste halvdel kun bliver oplevet 
fra høje punkter i landskabet mod nord og syd, hvilket 
svarer til oplevelsen fra den gennemgående hovedvej. 
Vindmøllen er synlig over de åbne områder på østky-
sten og står mest markant, hvor man ser ned mod den 
fra udsigtspunktet på Troldbjerg, midt i Hvide Sande. 

I Hvide Sande vurderes de nye møller især at være 
synlige fra de østlige byområder og fra bebyggelser på 
højtliggende placeringer i den øvrige by. 

Bebyggelsen er generelt lav i byen, og derfor vil man 
fra de fleste områder, afhængig af afstanden til de for-
reste klitrækker, kunne se de øverste dele af vindmøl-
lerne. 

Kun fra de nærmeste arealer på Nordstranden vil og-
så den nederste del af møllerne være synlig.

I mellemzonen, hvor bebyggelsen er spredt i et vari-
eret og småkuperet terræn, er synligheden mere steds-

betinget. Møllerne vil især opleves fra bebyggelse ori-
enteret mod opstillingsområdet eller bebyggelse place-
ret højt, hvor der er frit udsyn mod møllerne.

I fjernzonen langs Ringkøbing Fjord og fra højde-
drag på Skovbjerg Bakkeø vil man i klar vejr have ud-
syn til møllerne over fjorden. 

I udkanten af Ringkøbing kan man i dag kun skimte 
den eksisterende vindmølle i Hvide Sande i klar vejr.

Sårbarhed
Landskabet på Holmsland Klit har over hele tangen 
en robust karakter i form af et storskalalandskab med 
fjord og hav på hver sin side af den smalle tange. Det 
er derfor vurderet, at landskabet er mindre sårbart for 
høje elementer generelt. Dog kan opstillingen af vind-
møller påvirke oplevelsen af den ubrudte kyststræk-
ning på længere afstand fra nord og syd. Landskabets 
primære sårbarhed opstår på nært hold af opstillingen 
langs Vestkysten, hvor møllernes skala og store højde 
kan virke dominerende i forhold til landskabets øvri-
ge, generelt lave elementer. 

4.3 Kulturlandskabet 
Afsnittet bygger på referencerne 2 – 6, samt egne iagt-
tagelser i møllernes nærzone. 

Kulturhistorisk er nærzonen præget af kirkerne i 
Hvide Sande og Lyngvig samt bebyggelsen ved Søn-
der Lyngvig og sommerhusområderne ved Hundested, 
Renderne og Gammelhus Bjerge. 

Landskabet indeholder kun få kulturhistoriske spor, 
da den tange, som i dag udgør Holmsland Klit, er re-
lativ nydannet land. 

Det tidligste spor af bosætning er fundet på den 
nordligste del af tangen og kan dateres tilbage til Jern-
alderen. 

I afsnittet er kritiske betragtningsvinkler for påvirk-
ning af kulturhistorisk væsentlige byer og kirker vur-
deret. Det vil sige vinkler, hvor vindmøllerne vil stå li-
ge foran eller lige bag byen eller kirken og dermed væ-
sentlig ændre oplevelsen af de kulturhistoriske steder.

Foto 4.2 Klithede med sommerhuse på midten af tangen.

Foto 4.1 Marint forland mod Ringkøbing Fjord.

Foto 4.3 Forklit/klitlandskab mod Vesterhavet.
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mansk stil i røde mursten med skifertag i lav rejsning. 
I 1955 fik Lyngvig Kirke et tårn samt tegltag. Kirken 
ligger på en lille høj i det marine forland ud mod Ring-
købing Fjord. På grund af kirkens meget østlige place-
ring i landskabet forventes det ikke, at den vil kunne 
opleves i samspil med de nye møller fra andre punk-
ter på Holmsland Klit end det lille sommerhusområde 
umiddelbart nord for kirken. 

Nørre Lyngvig Fyr
Lyngvig Fyr ligger knap 4,7 km nord for opstillings-
området i det 282 hektar store, fredede naturområde 
langs Vestkysten. Gennem området løber Holmsland 
Klit Natursti forbi fyret. Området er åbent, men kupe-
ret, hvilket medfører, at fyret kan ses fra det meste af 
tangen samt fra det meste af fjordområdet. Fra fyret er 
der udsyn over hele tangen.  Anduvningsfyret er byg-
get i 1906. Fyret blev det sidste i rækken af fyr opført 
langs den jyske vestkyst. Fyret er 38 m højt og står på 
en 17 m høj klit, hvilket giver en højde på 55 m over 
havet. Reference /4/

Bunkere på Troldbjerg
De to bunkere på Troldbjerg midt i Hvide Sande by er 
opført af tyskerne under 2. verdenskrig som en del af 
den såkaldte Atlantvold. De to tyske bunkere blev pla-
ceret højtliggende, da den ene skulle fungere som ob-
servationsbunker med tilhørende mandskabsbunker. 
Observationsbunkeren skulle observere en eventuel 
landgang ved Hvide Sande, samt levere oplysninger til 
det artilleribatteri, der lå ved Stauning på den anden 
side af Ringkøbing Fjord. Den lokale seværdighed er 
bygget af beton og er i dag benyttet som udsigtspunkt. 
Reference /5/

Arkæologi
Synlige arkæologiske spor
Da størstedelen af Holmsland Klit er dannet inden for 
de sidste 400 år, er der ikke mange arkæologiske spor 
på tangen, der tyder på bosætning før denne periode. 
Flere spor fra bronzealderen er dog fundet på tangen, 
men da alt tyder på, at de er opskyllet, kan de ikke væ-

Nærmeste byer og større bygningsværker
Hvide Sande
Midt på tangen ligger Hvide Sande, som i dag er en af 
Danmarks største fiskerihavne. Hvide Sande opstod, 
efter sluseanlægget blev anlagt og færdiggjort i 1931. 
Siden har byen gennemgået en rivende udvikling frem 
til i dag, hvor der stadig foregår stor eksport af fisk fra 
Hvide Sande havn. 

Byen er i dag ligeledes et yndet turistmål på Holms-
land Klit med et varieret udbud af forskellige butikker.

Søndervig
På både den nordlige og sydlige del af tangen er der sto-
re koncentrationer af sommerhusområder, som hoved-
sagligt ligger på klitheden vest for hovedvejen og fra 
Søndervig til Nymindegab. 

Søndervig er en af de største feriebyer i Vestjylland 
og tiltrækker på grund af de mange nærliggende som-
merhusområder hvert år tusindvis af danske og uden-
landske turister. 

I byen ligger bl.a. flere mindre butikker som glaspu-
steri og brugskunstbutikker samt et feriecenter og fle-
re større aktivitetscentre. 

Helligåndskirken i Hvide Sande
Midt i Hvide Sande by, cirka en kilometer sydøst for 
opstillingsområdet, ligger Helligåndskirken. Kirken er 
fra 1954 og bygget i gul tegl i senromantisk stil. An-
lægget, der omgiver kirken, er beplantede med lave bu-
ske mod busholdepladsen, der støder direkte op til kir-
kens sydlige facade. 

Samspillet mellem kirken og de nye møller vil især 
kunne opleves stedsvist i byområdet umiddelbart øst 
for kirken. Herfra vil rotorernes omdrejning kunne 
virke flimrende bag kirken og derved forstyrre ople-
velsen af kirken. 

Samspillet vil yderligere kunne opleves især fra højt-
liggende punkter i Hvide Sande by og omegn.

Lyngvig Kirke 
Knap 4,3 km nord for Hvide Sande ligger Lyngvig Kir-
ke, som blev indviet i 1869. Kirken er bygget i nyro-

Foto 4.5 Lyngvig Kirke.

Foto 4.4 Helligåndskirken i Hvide Sande.

Foto 4.6 Nørre Lyngvig Fyr. Foto: www.visitvest.dk
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Kort 4.5 viser blandt andet kirkezoner. Kirkezonerne er 
udlagt af de tidligere amter og viser områder omkring 

kirkerne, hvor de mest markant kan iagttages. Inden for 
kirkezonen vil nyt byggeri og anlæg særligt kunne påvirke 
oplevelsen af kirken i kulturlandskabet. Kirkerne kan dog 

ofte også opleves fra punkter uden for kirkezonen. 

krig eller på strandene langs kysterne. Omkring Hvi-
de Sande havn ligger der i alt tre skibsvrag af fiskekut-
tere, som er nedsprængt eller forlist. På Hvide Sande 
Sydstrand er der bl.a. fundet en opskyllet hjortetak fra 
oldtiden og på Sønder Lyngvig Strand er en spydspids 
af bronze fra bronzealderen fundet opskyllet i en tør-
veklump på stranden. Reference /6/ 

Ingen af fundstederne vil blive direkte berørt af pro-
jektet. Ringkøbing-Skjern Museum har foreslået, at mu-
seet foretager en arkæologisk forundersøgelse, før an-
lægsarbejdet bliver sat i gang. Forundersøgelsen kan fø-
re frem til egentlige udgravninger. Reference /7/

Rekreative forhold
Den danske vestkyst er et af Danmarks største turist-
områder, der hvert år tiltrækker tusinder af danske og 
udenlandske turister. Holmsland Klit er i denne sam-
menhæng ingen undtagelse. På tangen ligger flere ny-
ere og ældre sommerhusområder, som danner grund-
lag for den øvrige turisme i og til området. I udkan-
ten af nærzonen mod nord og vest for Lyngvig Kirke 
ligger der et mindre sommerhusområde samt en stør-
re naturcampingplads.

Mod syd ligger en campingplads ved Hundested samt 
to større sommerhusområder ved Renderne og Gam-
melhus Bjerge. 

Gennem nærzonen passerer Holmsland Klit Natur-
sti. Naturstien starter i den sydligste ende af landtan-
gen, og er for både vandrere og cyklister. Stien snor 
sig gennem klitter og feriehusområder og munder ud i 
Hvide Sande by. Nord for byen kommer man ad Trold-
bjergvej på stien igen, hvorefter den fortsætter nord-
på gennem det fredede område ved Nr. Lyngvig fyr og 
helt op til Søndervig. 

re med til at påvise bosættelse i den tid. Den ældste 
bosættelse, der er fundet på Holmsland Klit, stammer 
fra jernalderen og er fundet på den nordligste og æld-
ste del af tangen

Fund og fortidsminder
Enkelte fund omtalt i Det Kulturhistoriske Centralre-
gister viser, at tangen kan have været beboet i kortere 
eller længere perioder siden oldtiden, se kort 4.5. Om-
kring opstillingsområdet er der gjort fund, som alle er 
af nyere dato. Fundene er gjort enten på havbunden i 
form af skibsvrag fra årene omkring anden verdens-

N

Kort 4.5 Kirkeomgivelser, 
kultur og rekreative områder

Ny vindmølle

Kirke og kirkebyggelinje, 300 m

Kirkezone I

Kirkezone II

Værdifulde Kulturmiljøer

Sommerhusområder

National og regional cykelrute

Stier til havet samt  
beredskabsstier

Ny offentlig sti til havet  
anlægges sammen med nye 
havnearealer på Nordhavnen.

Kort 4.4 Arkæologiske fund

Ny vindmølle Enkeltfund Diverse

Figur 4.2 Kort fra Det Kulturhistoriske Centralregi-
ster. Numrene ved fundstederne henviser til SB-numre-
ne i registerets sognebeskrivelse. 
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Figur 4.1 Snit AA, 1:25.000 gennem landskabet på Holmsland Klit set mod syd. Det betyder, at vest er til højre i figu-
ren. Højdeforholdene er overdrevet 5 gange for at synliggøre højdeforholdene. Det betyder, at elementerne horisontalt 
synes at stå tættere på hinanden, end de gør i virkeligheden. Skulle den horisontale akse have samme målestok som 
den vertikale, skulle snittet være 70 cm bredt. Se snit placering på kort 4.6.

Figur 4.2 Snit AA, 1:25.000 gennem landskabet på Holmsland Klit set mod syd. Det betyder, at vest er til højre i figu-
ren. Højdeforholdene er overdrevet 5 gange for at synliggøre højdeforholdene. Det betyder, at elementerne horisontalt 
synes at stå tættere på hinanden, end de gør i virkeligheden. Skulle den horisontale akse have samme målestok som 
den vertikale, skulle snittet være 70 cm bredt. Se snittets placering på kort 4.6.

Figur 4.1 Sammenligning af højder, Forslag 1

Figur 4.2 Sammenligning af højder, Forslag 2
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Ringkøbing 
Fjord

Marint forland

Boligområde i Hvide Sande sydby
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Klithede Klitlandskab

Vindmøller på Nordhavnen 
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Mølle på Nørby Hage 
75 m totalhøjde

Ringkøbing 
Fjord

Marint forland
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Klithede Klitlandskab

Vindmøller på Nordhavnen 
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De øvrige rekreative interesser i nærzonen knytter 
sig til Hvide Sande havn og den offentlige badestrand,   
Hvide Sande Sydstrand samt Hvide Sande lystbåde-
havn. Vandring og cykling er yndede aktiviteter i om-
rådet, og især lystfiskeri og forskellige former for vand-
sport er populært. Særlige forhold, der er forårsaget af 
det menneskeskabte moleanlæg mod Vesterhavet, til-
trækker i dag mange vind- og kitesurfere til Hvide 
Sande Sydstrand. Der foregår også en del vandsports-
aktiviteter på Ringkøbing Fjord, både nord og syd for 
Hvide Sande havn. Yderligere er der stor aktivitet om-
kring lystfiskeri langs de indre havnekajer i Hvide San-
de havn, fra broen over slusen og fra de dertil indret-
tede fiskepladser.

I mellem- og fjernzonen knytter de rekreative inte-
resser sig især til sommerhusområder og feriecentre, 
som tilbyder aktiviteter for turister i centre og på ud-
valgte steder langs vestkysten og fjorden. Se kort 4.5.   

4.4 Fremtidige forhold
Synlighed af vindmølleprojektet
Synligheden af vindmølleprojektet er analyseret på bag-
grund af visualiseringerne samt besigtigelser af områ-
det og en faglig vurdering af terræn, bevoksning og be-
byggelsers betydning som skyggegivere ud fra skyg-
gegiverens placering, højde og udbredelse. På bag-
grund heraf er det blandt andet vurderet, hvor i terræ-
net vindmøllerne sandsynligvis vil være synlige, og 
hvor de sandsynligvis ikke vil være synlige. Følgen-
de er vurderet:

* I nærzonen vil møllerne være synlige fra de åbne 
områder på vest- og østkysten samt fra størstedelen 
af Hvide Sande by. Mest markante vil møllerne væ-
re i de nære områder i den sydlige bydel, som ikke 
skærmes af en høj forklit mod nordvest, samt i den 
østlige bydel både mod nord og syd, hvorfra udsy-
net til møllerne er mere frit. Møllerne vil især være 
synlige fra højdepunkter i landskabet og fra højtlig-
gende boligområder i Hvide Sande by. Se visualise-
ring nr. 1 – 10. 
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* Fra havnearealerne i Hvide Sande vil møllerne væ-
re synlige fra gadeplan, men jo længere man kommer 
mod øst, ind i byen, vil de kun være delvist synlige over 
hustage og bevoksning samt fra gadeforløb, der peger 
mod opstillingen. Se visualisering nr. 2, 3 og 5.

* I mellemzonen er vindmøllerne synlige fra forstran-
den og klitrækkerne langs vestkysten samt fra de åb-
ne områder på klitheden og i det marine forland, som 
dækker større områder på den østlige del af Holms-
land Klit tange. 

* Fra Søndervig i den yderste del af mellemzonen mod 
nord vil møllerne kun kunne skimtes fra de højeste 
klitter i den forreste klitrække. Møllerne vil ikke 
kunne ses fra stranden. Se visualisering nr. 17

* I nordvest og sydvest vil især det varierende klitland-
skab lukke for udsigten til møllerne, men også de æl-
dre og tæt bevoksede sommerhusområder vil være 
med til at spærre for udsynet lokalt. Generelt gæl-
der det, at jo længere man kommer ud i denne del af 
mellemzonen, jo højere skal man op i terrænet for at 
se møllerne. 

* Mod nordøst og sydøst vil vindmøllerne stedvis ses 
mellem klitter, bevoksning og bebyggelse, men vil 
ikke være markante på grund af afstanden. Se visu-
alisering nr. 16.

* I den yderste del af mellemzonen mod nordøst vil 
vindmøllerne kunne ses over Ringkøbing Fjord fra 
Ringkøbing Havn samt fra de dele af byen, som har 
udsigt over fjorden. Se visualisering nr. 15 og 18.

* I fjernzonen vil vindmøllerne kunne ses fra de åb-
ne områder omkring Ringkøbing Fjord og fra høj-
depunkter på Skovbjerg Bakkeø mod øst og Nymin-
degab mod syd. Møllerne vil herfra indgå som den 
del af Holmsland Klit, som skimtes i horisonten.  Se 
visualisering nr. 20 og 21.

Konklusion
Synligheden af de nye 125 – 140 meter høje vindmøl-
ler på Hvide Sande Nordhavn vil være størst i det åbne 
landskab nordøst, øst og sydøst for vindmøllerne samt 
fra forstranden langs Vestkysten. I nærzonen vil møl-
lerne være markante. I mellemzonen og fjernzonen 
vil de generelt ikke være markante, da de ofte vil blive 

skjult helt eller delvist af terræn eller landskabets øv-
rige elementer. I fjernzonen vil det primært være fra 
øst, at vindmøllerne vil blive set.

Samspil med eksisterende vindmøller
Der er en nærtstående, eksisterende vindmølle på Nør-
by Hage, øst for projektområdet. Møllernes samspil vil 
kunne opleves fra toppen af klitterne på lidt større af-
stande af Hvide Sande, fra hovedvejen mod syd i cir-
ka seks km afstand og stedvis over større afstande ved 
ankomst fra nord, samt fra fjorden. På den øvrige del 
af tangen skærmer klitterne helt eller delvist for udsy-
net til møllerne. Se visualisering nr. 10. 

Der er ingen planlagte vindmøller, som vil blive 
oplevet sammen med vindmøllerne på Hvide Sande 
Nordhavn. 

Vindmøllernes udseende
Vindmøllernes design vil svare til øvrige moderne møl-
ler. En 3-vinget rotor på et rørtårn. Møllen vil have en 
lys grå farve, der reducerer synligheden mod himlen. 

Lysafmærkning bliver opsat på toppen af narcel-
len af hensyn til luftfart. Lyset vil ved forslag 1 være 
rødt og lyse konstant med en intensitet på mindst 10 og 
maksimalt 30 Candela. Ved forslag 2 med 140 m hø-
je vindmøller kræver Statens Luftsfartsvæsen samme 
afmærkning af den midterste vindmølle, som ved for-
slag 1. De to ydermøller skal derimod afmærkes med 
middelintensitivt hvidt blinkende lys, som også place-
res øverst på nacellen. Det hvide lys kan i lighed med 
det røde være afskærmet nedad. Det hvide lys er mere 
iøjnefaldende end det røde i kraft af lysstyrken, og vil 
kunne ses på større afstand, op til cirka ti km.

På narcellen vil fabrikantens logo være påført.
Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter er 1:1,13 

i forslag 1 og 1:1,33 i forslag 2, hvilket ligger i hver sin 
ende af det interval, som vejledningen til vindmøllecir-
kulæret angiver som harmonisk. Her anses et forhold 
på mellem 1:1,10 og 1:1,35 for at være acceptabelt. Det 
skyldes, at den relativt store rotor virker mere harmo-
nisk ved meget store vindmøller. 

Rotoren vil have en rolig omdrejning i begge for-
slag. Ved forslag 1 vil den maksimale omdrejningsha-
stighed være 16,1 omdrejninger pr. minut. Ved forslag 
2 vil den maksimale omdrejningshastighed være 12,8 
omdrejninger pr. minut. Den lave omdrejningshastig-
hed vil generelt reducere møllernes synlighed og domi-
nans i landskabet. Det betyder, at vindmøllerne i begge 
forslag vil virke langt mere rolige end den eksisterende 
vindmølle på Nørby Hage, hvor rotoren har en hastig-
hed på op til 28 omdrejninger pr. minut.

Opstillingsmønster
Vindmøllerne opstilles på en ret linje med lige stor af-
stand. 

Tårnets bund vil for alle møller stå i kote 5 på et for-
højet fundament, der forventes at blive synligt cirka to 
meter over terræn. Det vil medføre, at navene står på 
en ret linje og i samme højde for samtlige møller.  

Visualisering
Der er visualiseret fra steder, hvor folk færdes, hvor 
de bor, og hvor de tilbringer fritiden. Desuden er der 
anvendt fotopunkter fra udsigtspunkter. Fotopunkter-
ne ligger i den nærmeste boligbebyggelse, i byer, på 
færdselsårer og i rekreative områder. Endvidere be-
skriver visualiseringerne forskellige vinkler, afstan-
de og landskaber. 

Fotopunkterne er vist på kort 4.6 og 4.7. Visualiserin-
ger fra nærmeste naboer er behandlet i kapitel 5 sam-
men med andre konsekvenser for naboer. 

Der er udarbejdet visualiseringer for både forslag 
1 og 2. Forslag 1 er visualiseret med en vindmølle på 
80 m i navhøjde og 90 m i rotordiameter. Forslag 2 er 
visualiseret med en vindmølle på 84 m i navhøjde og 
112 m i rotordiameter. På visualiseringerne er møllerne 
orienteret i vindretning vest eller sydvest, som svarer 
til de herskende vindretninger på opstillingsområdet. 

Nærzone, 0 – 4,5 km
Hvide Sande Sydstrand
1. Fra den populære badestrand vil man kunne se 
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Kort 4.6 Visualiseringspunkter i nærzonen
møllerne direkte bag indsejlingen til Hvide Sande 
havn i nord. 

Samspil med Hvide Sande Havn
2.   Fra broen ved slusen har man udsyn over havne-

anlæget mod vest, der flittigt bruges af lystfiske-
re.

3. Fra Cafe Marinas områder til udeservering på Hvi-
de Sande Sydhavn.

Samspil med kirken i Hvide Sande
4.  Fra busholdepladsen bag Helligåndskirken med ud-

syn over boligerne på Fyrvej og Søndergade.

Udsigtspunkter i Hvide Sande
5.  Fra udsigtspunktet på Troldbjerg over Nordhavnen 

direkte mod vest.
6.  Fra det højtliggende boligområde på Solbakken 

med frit udsyn mod nordvest.
7.  Fra udsigtspunktet ved det store sømærke på Karen  

Brands Bjerg mod nordvest.

Udsyn fra hovedvejen
8.  Fra ankomsten til Hvide Sande ad hovedvejen mod 

nord.

Fjord Skole og sportsplads
9. Fra sportspladsen ved skolen vil man have udsyn 

på tværs af tangen med møllerne i baggrunden mod 
sydvest.

Villakvarterer ved Dæmonbjerg
10.  Fra villakvarteret vil man kunne se møllerne stå 

parallelt med klitlandskabet i baggrunden mod syd-
vest.

Vindmølleområde

10Fotonummer

Fotoretning

N

1:25.000

Zoneafgrænsning

Snit AA
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Mellemzone, 4,5 – 13 km
Landskabet
11.  Fra Nørre Lyngvig Fyr med vid udsigt over den 

langstrakte klittange mod syd.
12. Fra stranden ud for campingpladsen ved Årgab vil 

der være frit udsyn mod møllerne i horisonten mod 
nord.

Kirker
13.  Fra sommerhusområder i Nørre Lyngvig, på tan-

gens østkyst, vil man kunne se samspillet mellem 
møllerne og Lyngvig Kirke. 

14.  Fra parkeringspladsen til Havrvig Kirke er der ud-
syn til møllerne over det marine forland, som om-
giver anlægget 

15.  Fra Gammelsogn Kirke, der ligger helt ned til fjord-
kysten, vil man fra kirkeanlægget kunne se sam-
spillet mellem kirken og møllerne i horisonten på 
den anden side af fjorden.

Udsyn fra hovedvejen
16.  Fra hovedvejen ved Klegod vil man kunne se møl-

lerne på lang afstand over det tættere bevoksede 
sommerhusområde.

Søndervig
17.  Fra den forreste klit ved Søndervig er der udsyn 

ned over Vesterhavet, klitlandskabet og sommer-
husene i klitterne.

Ringkøbing
18. Fra lystbådehavnen i den nordvestlige udkant af 

Ringkøbing vil man over fjorden kunne skimte 
møllerne i samspil med de eksisterende møller på 
Holmsland Klit. 

Stauning Vesterstrand
19.  Fra sommerhusområdet vil man få et af de mest 

direkte kik til møllerne over Klægbanke og Ring-
købing Fjord.

Kort 4.7 Visualiseringspunkter i mellem- og fjernzonen

Vindmølleområde

10Fotonummer

Fotoretning

N

1:100.000Zoneafgrænsning
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Fjernzone, 13 km og derover
Skjern Enge
20.  Fra fugletårnet på Skjern Enge vil man i klart vejr 

kunne skimte møllerne på over 20 km afstand.

Nymindegab
21. Fra den lille fjordhavn ved Nymindegab får man et 

langt kig parallelt med Holmsland Klit over Ny-
mindegab Strøm, der er det oprindelige tilløb til 
Ringkøbing Fjord.

Metode for visualisering
De anvendte fotografier til visualiseringerne er opta-
get med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde, dog er nabovisualise-
ring D taget med 28 mm for at få mest muligt med på 
billedet. Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-
koordinater. Fotografierne er taget midt i april 2010. 

Alle visualiseringer er udført i programmet Wind-
Pro 2.6(2), hvor hver enkelt visualisering er kontrolle-
ret ud fra kendte elementer i landskabet. Det drejer sig 
især om vindmøller, bygninger og telemaster. 

Hvor de eksisterende møller er svære at se på grund 
af vejrforholdene eller afstanden, er de genoptegnet. 
Det kan de også være for at gengive en rotorstilling, 
der illustrerer den "mest markante påvirkning" for bå-
de de gamle og de nye møller. Beskueren oplever vin-
gerne som mest markante, når de er synlige i hele deres 
udstrækning og orienteret med front mod beskueren. 

 Endvidere vil møllerne ofte være gengivet overdre-
vent tydelige på visualiseringerne sammenlignet med 
et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne vurde-
re møllernes indvirkning på landskabet i de situationer, 
hvor man har en usædvanlig god sigt. Møllerne er gjort 
tydeligere med en mørkere eller lysere farve på visua-
liseringerne. Både de eksisterende og de nye vindmøl-
ler fremtræder således ofte tydeligere på visualiserin-
gen end på billedet af de eksisterende forhold.

Ideel betragtningsafstand
For at visualiseringerne skal være sammenlignelige, er 
alle foto gengivet i samme forstørrelse, 7,8 gange. Det 
giver ved den trykte A4-udgave af rapporten en ide-
el betragtningsafstand på 35 cm med hensyn til sam-
menligning af elementerne i landskabet for billederne 
optaget med 45 mm og 22 cm for billedet optaget med 
28 mm. Ideel betragtningsafstand skal ikke forveksles 
med læserens foretrukne læseafstand.
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11Nærzone - Eksisterende forhold. Foto mod nord fra den po-
pulære badestrand syd for Hvide Sande havn, hvorfra man 
kan se molerne, som danner indsejlingen til havnen. 
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1Visualisering - Forslag 1.  Afstanden til den nærmeste vindmølle er cirka 630 me-
ter. Mølleopstillingen vil medvirke til en markant forandring af udsigten mod nord 
fra badestranden syd for Hvide Sande havn. Fra punktet virker opstillingen domi-

nerende men harmomisk i forhold til de øvrige landskabelige elementer, der også har en 
stor skala. Kun møllernes forhøjede fundament vil være skjult bag moleanlægget.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er cirka 680 meter. 
Selvom møllerne er større, virker det samlede indtryk af opstillingen ikke væsentligt me-
re dominerende end forslag 1, da bevægelsen i kystlandskabet fra blandt andet havet er 
medvirkende til, at rotationen virke mindre voldsom.

Forslag 2

Forslag 1
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2

2Nærzone - Eksisterende forhold. Foto mod vest fra fiske-
pladsen på den nordvestlige side af broen over slusen. På 
broen står man hævet over omgivelserne og kan se havne-

udløbet og moleanlægget mod vest samt havneindustrien på Hvi-
de Sande Nordhavn i retning af projektområdet.
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2Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt en kilome-
ter. Vindmøllernes enkle udtryk passer godt ind i det industriprægede havnemil-
jø på Nordhavnen. Møllernes skala virker harmonisk, men også dominerende i for-

hold til udsigten mod vest.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt en kilometer. 
Møllernes skala virker knap så harmonisk som ved forslag 1 på grund af forholdet mel-
lem tårn og rotor.

Forslag 2

Forslag 1
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3

3Nærzone - Eksisterende forhold. Foto mod nordvest fra de 
udendørs opholdsarealer ved Cafe Marina på Hvide San-
de Sydhavn. Fra området kan man i dag nyde udsigten over 

havnen og det maritime havnemiljøet tæt på bymidten.
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3Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 850 me-
ter. Møllerne virker ikke forstyrrende i forhold til de industrielle anlæg på havnen. 
Møllerne ses delvist over bygninger samt bag lettere konstruktioner i forgrunden, 

hvilket kan virke flimrende, når vingerne roterer. Set fra dette punkt er mølle to fra syd 
helt skjult bag Hvide Sande Isværk. 

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 870 meter. Set 
fra fotopunktet virker det samlede indtryk af møllerne, hvis nav er hævet en smule mere 
over elementerne i forgrunden, ikke væsentligt mere dominerende end forslag 1 på trods 
af møllernes større skala.

Forslag 2

Forslag 1
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4

4Nærzone - Eksisterende forhold. Foto mod nordvest fra 
parkeringspladsen og busholdepladsen bag Helligåndskir-
ken i Hvide Sande.
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4Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 900 meter. 
Kun rotoren på mølle to fra nord kan skimtes over hustagene i boligkvarteret. Fra 
dette punkt forstyrrer møllerne ikke oplevelsen af byrummet eller kirken, idet kun 

en af de fire møller er synlig. Det gælder dog for begge forslag, at møllernes synlighed vil 
afhænge af, hvor langt mod øst og hvor højt oppe man står.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 900 meter. Kun 
dele af rotor og tårn på den midterste af møllerne kan skimtes over hustage i boligkvarte-
ret. Møllerne i forslag 2 forstyrrer heller ikke oplevelsen af byrummet eller kirken. 

Forslag 2

Forslag 1
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5

5Nærzone - Eksisterende forhold. Foto mod vest fra det højt-
liggende udsigtspunkt på Troldbjerg. I forgrunden ser man 
det anlæg, som ligger på toppen af Troldbjerg og blandt an-

det fortæller om bunkeranlægget. Fra højden har man frit udsyn i 
alle retninger. Fra punktet har man et af de mest direkte kik mod 

projektområdet, der ligger bag den høje forklit til Vesterhavet, 
som man skimter i baggrunden i dele af billedet.
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5Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt en kilome-
ter. Udsigten er allerede præget af forskelligartede elementer, så møllerne ødelæg-
ger derfor ikke en urørt udsigt, men møllernes højde overstiger markant de øvrige 

landskabselementers dimensioner. Man ser her lige ind på møllernes opstillingslinje og 
opstillingens udstrækning i landskabet vil derfor være størst herfra.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt en kilometer. 
Møllerne ses i deres fulde udstrækning i landskabet. Opstillingen virker harmonisk og 
letopfattelig i forhold til øvrige anlæg, men møllernes højde overstiger markant de øvrige 
landskabselementers dimensioner.

Forslag 2

Forslag 1
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66Nærzone - Eksisterende forhold. Foto mod nordvest fra de 
højtliggende boliger på Solbakken. Fra området kan man 
se, hvordan terrænet varierer i bydelen. I mellemgrunden 

ses den vestligeste udkant af sydbyen, og i baggrunden ses den va-
reirende højde på det forreste klitparti mod Vesterhavet, som alt 

efter placering i området vil skærme mere eller mindre for udsy-
net mod forstranden, hvor møllerne vil komme til at stå.
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6 Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 1,2 kilo-
meter. Møllerne virker herfra meget dominerende og tager opmærksomheden fra 
den tidligere baggrund, det forreste klitparti. Det vurderes, at møllerne vil kunne 

ses som markante nye elementer i udsigten mod nordvest fra hele kvarteret, afhængigt af 
afstanden til klitpartierne.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 1,3 kilometer. 
På trods af, at forslag 1 har en større udstrækning i landskabet, virker opstillingen med 
de større møller mere markant og mindre harmonisk fra dette punkt end mølleopstillin-
gen i forslag 1.

Forslag 2

Forslag 1
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Helligåndskirken

77Nærzone - Eksisterende forhold. Foto mod nordvest fra det 
højtliggende sømærke på Karen Brands Bjerg. Fotoet viser 
sammenstødet mellem den sydlige bydel og kystlandska-

bet, som stille bliver mere dominerende her sydvest for byen, hvor 
sommerhusbyggeri ligger spredt i klitterne - både højt og lavt i 

terrænet. I Hvide Sande bymidte ses det tydeligt, at Helligåndskir-
ken er et markant bygningsværk i byen.
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7 Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 1,7 ki-
lometer. Mølleopstillingen virker fra denne højde harmonisk og er i god harmo-
ni med landskabets store skala, selvom møllerne virker høje. Vindmøllerne ses her  

i samspil med bl.a. Helligåndskirken og andre vertikale elementer i og omkring Hvide 
Sande bymidte. Samspillet vurderes ikke at være problematisk.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 1,7 kilometer. 
Der er ikke væsentlig forskel på de to forslag.

Forslag 2

Forslag 1
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8
8Nærzone - Eksisterende forhold. Foto mod nord-nordvest 

fra ankomsten sydfra ad hovedvejen til Hvide Sande. Vest 
for hovedvejen ligger et blandet boligområde samt en cam-

pingplads. Øst for vejen ligger et område, som blandt andet be-
nyttes til surfing i det åbne fjordlandskab. 
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8 Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 2,3 kilo-
meter. Kun dele af møllernes rotor ses bag Katrine Bjerg. Møllerne er ikke for-
styrrende for kørselsoplevelsen, da blikket afledes fra møllerne af det storslåede 

fjordlandskab mod øst. 

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 2,4 kilometer. 
Der er ikke væsentlig forskel på de to forslag.

Forslag 2

Forslag 1
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9

9Nærzone - Eksisterende forhold. Foto mod sydvest fra 
sportspladserne ved Fjordskolen, der ligger ned til Ringkø-
bing Fjord. Området er meget fladt og åbent med frit udsyn 

mod det kuperede klitlandskab og opstillingsområdet. 
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9 Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 1,6 kilo-
meter. Fra sportspladserne er der frit udsyn til møllerne over de læhegn, der op-
deler banerne. Det ses her tydeligt, at jo længere man kommer fra de høje klit-

parter mod vest, des mere af møllerne kan man se. Møllerne ændre herfra oplevelsen af 
landskabet mod sydvest, men det vurderes ikke at være til gene for området.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 1,6 kilometer. 
Der er ikke væsentlig forskel på de to forslag, da dimensionerne i landskabet med den 
store flade kan bære de store vindmøller.

Forslag 2

Forslag 1
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10

Nærzone - Eksisterende forhold. Foto mod syd fra et lil-
le fællesareal i villakvarteret ved Dæmonsbjerg. Den 
sydligste del af kvarteret, som vender mod Hvide San-

de, består af  nybyggeri. Området er generelt åbent med lav bevoks-
ning, hvilket giver frit udsyn mod klitlandskab og opstillingsområde.

10
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Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap to ki-
lometer. Fra villakvarteret vil den øverste del af møllernes tårn og rotoren 
kunne ses over hustagene. Møllerne vil fremstå som markante, nye elementer  

i bybilledet og vil i fremtiden præge udsigten mod syd fra kvarteret.
10 Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap to kilometer. 

Der er frit udsyn til møllernes tårn og rotor over kvarteret. Møllernes rotor går kun lige 
fri af bebyggelsen i forgrunden, og opstillingen virker derfor fra dette punkt knap så har-
monisk som forslag 1. 

Forslag 2

Forslag 1
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11Mellemzone - Eksisterende forhold. Foto mod syd fra 
Nørre Lyngvig Fyr. Fra højden har man frit udsyn over 
landskabet på Holmsland Klit mod Hvide Sande. Land-

skabet er åbent, og man fornemmer klart, hvordan terrænet lo-
kalt variere og stedsvis bliver op til 25 meter højere. Til venstre 

i fotoet kan man se den eksisterende 75 meter høje vindmølle på 
Nørby Hage. 

Eksisterende vindmølle i Hvide Sande

11
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Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 4,7 ki-
lometer. Fra fyret ses de nye møller i samspil med den eksisterende mølle på 
Nørby Hage. De nye møller er tydelig større - og derfor mere dominerende i 

landskabet - end den eksisterende mølle, men de vil dog vil virke roligere i landskabet på 
grund af den større rotors langsommere rotationshastighed.  

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 4,7 kilometer. 
Der er ikke væsentlig forskel på de to forslag set fra Nørre Lyngvig Fyr. Vindmøllerne 
vil ikke tage opmærksomheden fra landskabet, da de er velproportionerede i forhold til 
landskabets store skala. 

Forslag 2

Forslag 1
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1212Mellemzone - Eksisterende forhold. Foto mod nord-
nordvest fra stranden ved Årgab. Fra det åbne og flade 
terræn på stranden ses det tydeligt, hvordan den for-

reste klitrække danner en vold, der afskærmer mod udsyn til det 
bagvedliggende landskab. Der er meget bevægelse i landskabet.
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Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap seks ki-
lometer. Fra dette punkt i landskabet virker vindmøllerne ikke voldsomme, da 
afstanden til opstillingen og dimensionerne i landskabet med den store flade kan 

bære de store vindmøller. Den megen bevægelse i landskabet får møllernes rotation til at 
fremstå mindre dominerende. Møllerne bryder dog oplevelsen af den uendelige strand.

12 Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt seks kilome-
ter. Der er ikke væsentlig forskel på de to forslag. Udbredelsen af de to forslag er stort set 
den sammen, men de fire møller i forslag 1 står lidt tættere. De nye møller er på begge vi-
sualiseringer trukket op med en hvid farve for synlighedens skyld.

Forslag 2

Forslag 1
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Eksisterende vindmølle i Hvide Sande Eksisterende vindmølle nord for Sønder Lyngvig

13

13Mellemzone - Eksisterende forhold. Foto mod syd fra 
Nørre Lyngvig. Fra det lille sommerhusområde, der lig-
ger yderligt i det marine forland mod Ringkøbing Fjord, 

har man udsyn til Lyngvig Kirke samt de to nærmeste, eksisteren-
de vindmøller mellem Nørre og Sønder Lyngvig og i Hvide Sande.
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Nye vindmøller ved Hvide Sande

13Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste nye vindmølle er knap 
4,8 kilometer. De nye vindmøller ser man herfra i samspil med de to eksiste-
rende møller nærmest Hvide Sande. Opstillingerne er let at adskille. De nye 

vindmøllers rotor ses delvist og lige bag Lyngvig Kirke, hvilket fra dette punkt i landska-
bet vil virke forstyrrende for oplevelsen af kirken.  

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste nye vindmølle er knap 4,8 kilome-
ter. Opstillingens lidt større rotor vil rotere en smule langsommere bag kirken end i for-
slag 1, hvilket giver et mindre uroligt udtryk. Dog er vindmøllernes samspil med kirken 
stadig uheldigt set fra dette punkt i landskabet.

Forslag 2

Forslag 1

59



Mellemzone - Eksisterende forhold. Foto mod nord-
nordvest fra Havrvig Kirke. Gennem et hul i det krafti-
ge læhegn, der gror langs hele den nordlige side af kir-

keanlægget kan man se nordpå i retning af Hvide Sande og vind-
møllernes opstillingsområde. Vingespidsen på den eksisterende 

mølle på Nørby Hage kan lige skimtes over klitterne i den højre si-
de af fotoet.14

Eksisterende vindmølle på Nørby Hage 

14
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Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 7,6 kilometer. 
Der en ingen væsentlig forskel på de to forslag. De nye møller er på trukket op med en 
hvid farve for synlighedens skyld.

Forslag 2

Forslag 1

Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 7,6 ki-
lometer. Møllerne ses hen over det åbne, marine forland, der strækker sig mod 
Ringkøbing Fjord i øst. Møllernes rotor kan delvist ses over bevoksningen i 

mellemgrunden. Møllerne vil ikke virke forstyrrende i forhold til Havrvig Kirke. Den ek-
sisterende og de nye møller er trukket op med en hvid farve for synlighedens skyld.

14

Nye vindmøller ved Hvide Sande Eksisterende vindmølle på Nørby Hage 
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Mellemzone - Eksisterende forhold. Foto mod sydvest 
fra Gammelsogn Kirke. Fra kirkeanlægget er der ud-
sigt over Ringkøbing Fjord til Holmsland Klit i hori-

sonten. Midt på tangen ses den eksisterende vindmølle i Hvide 
Sande.

15

15

Eksisterende vindmølle ved Hvide Sande
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Nye vindmøller ved Hvide Sande

Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 8,6 
kilometer. Møllerne ses som en del af baggrunden og er ikke forstyrende i for-
hold til udsynet fra kirken. Den eksisterende og de nye møller er trukket op 

med en hvid farve for synlighedens skyld.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 8,6 kilometer. 
Der en ingen væsentlig forskel på de to forslag.

Forslag 2

Forslag 1
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Eksisterende vindmølle ved Hvide Sande 60kV ledningstracé

16

16Mellemzone - Eksisterende forhold. Foto mod syd-syd-
vest fra hovedvejen ved Klegod. I venstre side af bille-
det kan den eksisterende mølle ved Hvide Sande skim-

tes bag bevoksningen i baggrunden. I højre side af billedet ses 
den 60 kV-ledning, som løber mod nord fra Sønder Lyngvig. 
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Nye vindmøller ved Hvide Sande

16 Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 7,5 ki-
lometer. Man vil kun kunne skimte møllernes vinger over bevoksningen i bag-
grunden, og de forstyrrer ikke oplevelsen af landskabet. Den eksisterende og 

de nye møller er trukket op med en sort farve for synlighedens skyld. Fra punktet kan 
kun møllernes vingespidser skimtes over bevoksningen i baggrunden.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 7,5 kilometer. 
Der er ingen væsentlig forskel på de to forslag.

Forslag 2

Forslag 1
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17

17 Mellemzone - Eksisterende forhold. Foto mod syd fra 
den forreste klitrække i Søndervig. Fra det høje punkt i 
landskabet har man et kig parallelt med kysten mod Hvi-

de Sande. I forgrunden ses, hvordan sommerhuse i det ældre som-
merhusområde ligger højt i terrænet, også på den forreste klitrække. 
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Nye vindmøller ved Hvide Sande

17 Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 8,9 
kilometer. Møllerne vil kunne skimtes bag terræn, bevoksningen og bebyggel-
se og vil fra punktet indgå som en ubetydelig del af den horisontale baggrund, 

og markerer som et fikspunkt Hvide Sandes beliggenhed. De nye møller er trukket op 
med en sort farve for synlighedens skyld.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 8,9  kilometer. 
Der en ingen væsentlig forskel på de to forslag.

Forslag 2

Forslag 1
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Eksisterende vindmøller ved Hvide Sande

18

Eksisterende vindmølle ved Hvide Sande

18 Mellemzone - Eksisterende forhold. Foto mod sydvest 
fra lystbådehavnen i Ringkøbing. Fra de indre  
havnearealer er der udsigt over fjorden mod  

projektområdet. 
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Nye vindmøller ved Hvide Sande

18 Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 9 ki-
lometer. Møllerne vil i klart vejr kunne ses på tangen i horisonten. Herfra ser 
man næsten lige på vindmøllerækken, så man oplever den største udbredelse 

af opstillingen. Møllerne virker dog ikke dominerende, men står i en letopfattelig og har-
monisk opstilling.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 9  kilometer. De 
større møller virker en smule mindre harmonisk end forslag 1. Begge forslag danner et 
fikspunkt for øjet på tangen. Den eksisterende og de nye møller er trukket op med en hvid 
farve for synlighedens skyld.

Forslag 2

Forslag 1
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19

Eksisterende vindmølle ved Hvide Sande Lyngvig Fyr

19 Mellemzone - Eksisterende forhold. Foto mod vest- 
nordvest fra Stauning Vesterstrand. Fra sommerhusom-
rådet har man gennem den høje bevoksning flere steder 

frit udsyn over fjorden. Den eksisterende mølle ved Hvide Sande kan 
ligesom Nørre Lyngvig Fyr skimtes i horisonten, især i klart vejr.
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Nye vindmøller ved Hvide Sande

Eksisterende vindmølle ved Hvide Sande

Eksisterende vindmølle ved Hvide Sande

19 Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 12,6 
kilometer. De nye møller og den eksisterende mølle ses fra dette punkte i land-
skabet stå meget tæt på hinanden i horisonten. De to opstillinger kan, bortset 

fra forskellen i møllernes skala, se ud som en samlet opstilling, hvilket er mindre heldigt.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 12,7  kilometer. 
Dette forslag virker på grund af tætheden til den eksisterende mølle og den relativt store 
skalaforskel mellem møllerne ikke lige så harmonisk i landskabet. Den eksisterende og de 
nye møller er trukket op med en hvid farve for synlighedens skyld.

Forslag 2

Forslag 1
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2020 Fjernzone - Eksisterende forhold. Foto mod nordvest 
fra fugletårnet i Skjern Enge. Fra tårnet vil det i klart 
vejr på grund af det flade terræn være muligt at få et 

langt kik mod projektområdet i det fjerne. Den eksisterende møl-
le kan ikke ses på dette foto, hvilket i virkeligheden vil svare til 

de forhold, man oftest vil opleve fra området på grund af den sto-
re afstand.
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Nye vindmøller ved Hvide Sande Eksisterende vindmølle ved Hvide Sande

20Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 22,3 
kilometer. De nye møller og den eksisterende mølle kan kun skimtes svagt i 
horisonten og vil ikke påvirke landskabsoplevelsen i området i nogen væsent-

lig grad. Den eksisterende og de nye møller er trukket op med en hvid farve for synlighe-
dens skyld.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 22,3 kilometer. 
Der en ingen væsentlig forskel på de to forslag.

Forslag 2

Forslag 1
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21

Eksisterende vindmølle ved Bjerregård

21Fjernzone - Eksisterende forhold. Foto mod nord-
nordvest fra det lille fiskerleje i Nymindegab. Fra 
punktet i landskabet har man udsigt over den oprinde-

lige udmunding af Ringkøbing Fjord til Vesterhavet i retning af 
Hvide Sande.

74



Nye vindmøller ved Hvide Sande

21Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er knap 20,8 
kilometer. De nye møller vil kunne ses i samspil med den eksisterende mølle 
ved Bjerregårde. Opstillingen ses her på langs ad rækken, så møllernes tårne 

kan være svære at adskille, og møllernes rotor står bag hinanden. Møllerne vil ikke på-
virke landskabsoplevelsen i nogen væsentligt grad.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 20,8  kilometer. 
Der en ingen væsentlig forskel på de to forslag.

Forslag 2

Forslag 1
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4.5 Vurdering af vindmøllers 
påvirkning af landskabet

Nedenfor er det på baggrund af analysen og visualise-
ringerne vurderet, hvorledes vindmøllerne vil påvirke 
landskabet. Vurderingen følger de hovedproblemer, som 
blev skitseret i kapitel 1 og de problemer, der er frem-
kommet ved analysen i afsnit 4.2, 4.3 og 4.4.

Visuel påvirkning af nærmeste byer
Inden for nærzonen ligger Hvide Sande by og enkel-
te sommerhusområder. I mellemzonen ligger en lang 
række nyere og ældre sommerhusområder mod nord og 
syd samt byen Søndervig i den yderste del af nærzo-
nen mod nord. På modsatte side af Ringkøbing Fjord 
ligger Ringkøbing.

Hvide Sande
Hvide Sande by ligger midt på den smalle landtan-
ge Holmsland klit, beskyttet af de forreste klitrækker 
og det kuperede klitlandskab mod vest. Hvide Sande 
Havn ligger som kerne for byens udbredelse mod nord 
og syd, med bycenteret hovedsagligt placeret på og om-
kring Sydhavnen. Bykernen er relativ høj i forhold til 
resten af Hvide Sande by, som hovedsagligt består af 
lavt byggeri. 

Boligområder i sydbyen har på grund af en lavere 
højde på den nærmeste klitrække udsyn til møllerne 
fra boliger, der ikke har skærmende elementer i for-
grunden. Andre boliger som ligger højt i terrænet med 
ubrudt udsyn har også udsigt til vindmøllerne. Fra by-
delen vil møllerne stå i en afstand af godt 650 meter til 
godt 2 km. Den korte afstand til møllerne samt møl-
lernes skala vil medføre, at møllerne vil virke væsent-
ligt dominerende fra de nærmeste boliger i området. 

Fra boligområder i den nordvestlige bydel vil der 
stort set ikke være udsyn til møllerne fra de nærmeste 
boliger, da de ligger bag en højere klitrække. Generelt 
vil man i byen have større udsyn til møllerne jo læn-
ge mod øst, man kommer. Dette gør sig især gældende 
i nordbyen, hvor der vil være størst udsyn til møllerne 

i den østlige del af området mod Ringkøbing Fjord. I 
den nordlige bydel vil møllerne stå i en afstand af godt 
800 meter til godt 1,3 km. 

De nye vindmøller har en væsentlig dominans i land-
skabet, selvom de er harmonisk opstillet. Deres store 
størrelse er fra enkelte steder i nærzonen med til at ud-
viske de store landskabstræk som ellers er karakteri-
stiske på tangen. Se visualisering nr. 6.

Søndervig
I den yderste del af mellemzonen mod nord ligger Søn-
dervig by i landskabet, hvor Holmsland Klit møder fast-
landet. Fra de vestlige dele af byen, hvor terrænet sti-
ger og flere sommerhuse er placeret på de høje forklit-
ter mod vest, vil man kunne se vindmøllerne som en 
ubetydelig del at baggrunden. Se visualisering nr. 17. 

Fra de populære badestrande ved Søndervig vil møl-
lerne ikke være synlige. 

Ringkøbing
Fra Ringkøbing by vil der især være udsyn til møller-
ne fra havnearealer og byområder, der ligger direkte 
ned til Ringkøbing Fjord. Vindmøllerne vil ikke virke 
dominerende, da de blot vil indgå som en del at hori-
sonten. Møllerne vil dog ændre på den tidligere udsigt 
mod tangen og danne et fikspunkt i kraft af deres høj-
de og opstillingens udbredelse.  

Visuel påvirkning af kulturlandskabet 
Kirker
Helligåndskirken i Hvide Sande
Helligåndskirken ligger markant placeret i Hvide San-
de lige syd for bymidten. Kirken ligger ved hovedvejen, 
der skære igennem Hvide Sande, med et åbnet byrum 
på hver side. Byrummet foran kirken fungere som for-
areal og er beplantet med lav bevoksning. Fra indgan-
gen til kirken vil møllernes vingespidser kunne ses ro-
tere bag en række boliger på den modsatte side af ve-
jen, hvilket dog ikke vurderes at tage opmærksomhe-
den fra udsynet mod forarealet til kirken.  Byrummet 
bag kirken bruges til parkering og busholdeplads. Fra 
den østlige del af dette byrum, vil møllerne kunne ses 

helt eller delvist over hustage og ned ad gader, der pe-
ger mod vindmøllerne. Vindmøllerne vil stå ved siden 
af kirken, og vil opleves væsentlig mindre end kirken, 
der fra denne position er markant stor. Afhængig af be-
skuerens position i byrummet vil oplevelsen af kirken 
blive påvirket, men kirken bliver ikke overskygget. Se 
visualisering 1, modstående side. 

Fra boligområdet øst og sydøst for kirken vil man 
måske også kunne se vindmøllerne i tæt samspil eller 
direkte bag kirken, der dog stadig vil virke stor og iøj-
nefaldende. 

Kirkens tårn er byens højeste bygning og er af den 
grund et markant og fremtrædende element i byens sil-
huet. Se visualisering nr. 7. Visualiseringen viser, at 
vindmøllerne ikke giver væsentlige visuelle konflikter 
med Helligåndskirken fra denne retning.  

Fra øvrige byområder vil samspillet mellem Hellig-
åndskirken og de nye vindmøller ikke opleves generen-
de. Især set fra sydøst på kort afstand af kirken vil møl-
lerne kunne virke forstyrrende for oplevelsen af kirken 
og kirkeanlægget, men fordi kirken er så stor og iøjne-
faldende vurderes det, at de høje vindmøller generelt ik-
ke vil påvirke oplevelsen af kirken på længere afstande. 

Lyngvig Kirke
Indsyn til Lyngvig Kirke nord for Hvide Sande vil ikke 
blive påvirket af de nye vindmøller, da kirken ligger øst 
for landevejen ned til Ringkøbing Fjord, og så yderligt 
på tangen, at det er svært at finde et punkt, hvorfra no-
get samspil kan blive oplevet. Terrænet omkring kir-
ken er kuperet, og der står et levende hegn med spredt 
og høj bevoksning lige syd for kirkeanlægget. Gennem 
denne bevoksning vil man sandsynligvis fra kirken og 
kirkegården have udsyn til møllerne mod sydvest. 

Det vurderes at påvirkningen fra møllernes rotation 
er så lille, at den ikke er væsentlig. 

Dog vil vindmøllerne fra et mindre sommerhusom-
råde samt den lille havn ved Nørre Lyngvig blive op-
levet lige bag kirken, der ligger godt tre km nordøst for 
projektområdet. Fra denne position påvirkes oplevel-
sen af kirken væsentligt af de nye vindmøller. Se visu-
alisering nr. 13.  
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Visualisering 1

Visualisering 1, Forslag 1 - Udsyn fra Helligåndskirken i Hvide Sande. Afstanden til 
den nærmeste vindmølle er godt 900 meter. Fra dette punkt ses de to sydligste møllers 
rotor samt en større del af møllernes tårn over bebyggelse og direket ned ad  Fyrvej. Da 
møllerne står ved siden af kirken og opleves væsentlig mindre end kirken, der fra denne 

position er markant stor, vurderes møllerne ikke at have en væsentlig påvirkning på kir-
ken og kirkeomgivelserne. 
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Dog vurderes det, at oplevelsen af kirken i landska-
bet generelt ikke påvirkes væsentligt af de nye møller 
på Hvide Sande Nordhavn.

Andre kulturhistoriske elementer
Nørre Lyngvig Fyr
I en afstand af godt 4,7 km nord for projektområdet lig-
ger Nørre Lyngvig Fyr i et fredet naturområde. På grund 
af fyrets høje placering i landskabet vil møllerne kun-
ne opleves fra fyret i sammenspil med den eksisterende 
mølle på Nørby Hage i Hvide Sande. Fra de nærmeste 
sommerhusområder mod nord vil fyret stedvist kunne 
opleves i samspil med møllerne over bebyggelse, be-
voksning og andre elementer som det 60 kV lednings-
tracé, der strækker sig mod nord fra Sønder Lyngvig. 
Se visualisering nr. 16.

Ikke synlige arkæologiske spor
Ringkøbing-Skjern Museum har følgende bemærkning:

„Ringkøbing-Skjern Museum vurderer, at der på pro-
jektområdet kan forekomme skjulte fortidsminder 
(hustomter, gl. markoverflader, dyrkningsspor m.m.). 
Museet anbefaler, at eventuel forekomst af fortidsmin-
der afklares ved en prøvegravning inden opstart af an-
lægsarbejdet, i henhold til museumslovens bestemmel-
ser‟ Reference /7/ 

Rekreative interesser
Sommerhusområderne
Fra flere større sommerhusområder på Holmsland Klit 
vil møllerne være synlige, og de vil blive væsentlige, 
nye elementer i landskabet, der vil præge udsigten i ret-
ning af projektområdet. 

Fra ældre sommerhusområder vil man fra sommer-
huse, der ligger i de høje forklitter mod Vesterhavet, 
sandsynligvis have frit udsyn til møllerne afhængig 
af elementer i forgrunden. De ældre sommerhusområ-
der er dog også blandt de tættest bevoksede, hvilket vil 
nedsætte synligheden af møllerne lokalt. Yderligere vil 
det kuperede terræn og bebyggelsestætheden i de for-
skellige områder ofte være med til at skærme helt el-
lert delvist for udsynet til møllerne. 

Netop fordi sommerhusene ligger så spredt i terræ-
net, kan det være svært at vurdere synligheden. Dog 
vil det gælde generelt for sommerhuse og sommerhus-
områder på den nordlige del af tangen, som har frit el-
ler delvist frit udsyn mod sydvest, at møllerne vil være 
synlige, men ikke generende på grund af den store af-
stand. For sommerhuse og sommerhusområder på den 
sydlige del af tangen, som har frit eller delvist frit ud-
syn mod nordvest, vil det ligeledes gælde, at møllerne 
vil være synlige, men ikke generende på grund af den 
store afstand. For sommerhusområderne ved Renderne 
og Gammelhus Bjerge vil møllerne kunne opleves do-
minerende for udsigten mod nordvest på den korte af-
stand, selvom opstillingen fremstår rolig og harmoni-
ske i landskabet fra områderne.  Se visualisering nr. 7.

Øvrige rekreative interesser
På den østlige side af projektområdet passerer en re-
gional og national vandre- og cykelrute i godt en halv 
kilometers afstanden. Det vurderes, at vindmøllerne 
ikke vil påvirke oplevelsen af de kulturhistoriske ele-
menter på ruten i væsentlig grad. På trods af sin sto-
re synlighed fra flere forløb på ruten kan vindmøller-
ne derimod tilføre endnu en oplevelse til de vandren-
de og cyklende på deres færden over Holmsland Klit. 
Oplevelsen af landskabet fra ruten vil især blive påvir-
ket i den nordlige del af nærzonen, hvor vindmøllerne 
vil være dominerende.

I Hvide Sande er havnen og havnemiljøet også et 
rekreativt tilløbsstykke for turisterne i området. Hav-
nen ligger umiddelbart øst for opstillingsområdet og er 
præget af mange forskellige tekniske elementer, og der-
for er den robust over for de nye vindmøller, der ind-
går i et harmonisk samspil. Se vurderingerne ved vi-
sualisering nr. 3.

Øvrige rekreative interesser og aktiviteter er primært 
knyttet til Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Lokalt er 
der på Sydstranden badning og vandsportsaktiviteter. 
Det er vurderet, at vindmøllerne ikke vil påvirke disse 
aktiviteter bortset fra, at møllerne vil være visuelt do-
minerende for udsigten mod nord. Der er i øvrigt ik-
ke fundet rekreative interesser, som påvirkes direkte af 
de nye vindmøller.

Visuel påvirkning af landskabet 
Vindmøllerne ved Hvide Sande står på en åben for-
strand til Hvide Sande Nordhavn foran en høj forklit, 
som adskiller de øvrige havneanlæg fra havet.

Projektområdet ligger midt på landtangen Holms-
land Klit. Det nøgne og barske landskab har en fortæl-
leværdi i forhold til forståelsen af landskabets dannel-
se. Vindmøllerne er placeret parallelt med landskabets 
overordnede forløb på tangen, og det er vurderet, at de 
derved bevarer landskabets fortælleværdi.

Synligheden af de nye vindmøller er i afsnit 4.4 vur-
deret til at være størst fra størstedelen af Hvide Sande 
by, de åbne områder på vest- og østkysten samt fra høj-
depunkter i landskabet mod nord og syd.

I nærzonen vil møllerne være markante og ofte do-
minerende. 

I mellemzonen vil de ikke være markante, og terræn 
og landskabets øvrige elementer vil oftere på land skju-
le møllerne helt eller delvist, mens de vil være synlige 
fra havet og fjorden. 

I fjernzonen vil det primært være fra områder om-
kring Ringkøbing Fjord og vestvendte højdepunkter 
øst for fjorden, at vindmøllerne vil blive set. Fra fjord-
kysterne vil vindmøllerne giver en ændret oplevelse 
af landskabet selvom de harmonerer med landskabets 
proportioner.

Samlet er det vurderet, at vindmøllerne vil være mar-
kante eller dominerende for landskabsoplevelsen fra de 
fleste steder i nærzonen, mens de vil være markante fra 
flere steder i mellemzonen.

Visuelt samspil med eksisterende vindmøller
Der står to mindre vindmøller cirka en og to km øst 
og nordøst for projektområdet. Ingen af de eksisteren-
de vindmøller opleves i uheldigt samspil med de nye 
vindmøller i nær- og mellezonen. Dog kan den eksiste-
rende mølle på Nørby Hage i Hvide Sande ses som en 
forlængelse af rækken af de nye vindmøller fra enkelte 
punkter i fjernzonen. Samspillet kan virke mindre hel-
digt på trods af den lange afstand over fjorden, da de nye 
møller har en større skala end den eksisterende mølle.
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Vindmøllernes design
Vindmøllegruppen ved Hvide Sande med tre til fire 
vindmøller på en lige række bliver fra alle vinkler op-
levet enkel og entydig. Vindmøllerne bliver generelt op-
levet adskilt fra eksisterende møller, som et enkeltstå-
ende anlæg. Vindmøllernes vil stå i samme højde og 
opstillingen vil dermed virke harmonisk. På trods af at 
møllerne ikke kan ses i deres fulde udstrækning fra an-
dre områder end Hvide Sande Nordstrand, er der ikke 
fundet vinkler, hvorfra forholdet mellem navhøjde og 
rotordiameter er uharmonisk i forslag 1. Ved forslag 2 
kan vindmøllernes relativt store rotor på nært hold vir-
ke  mindre harmonisk, da de ses overskåret bag klitter 
og bygninger. Se visualisering nr. 2. 

Vindmøllerne vil blive lysafmærket af hensyn til sik-
kerheden for lufttrafikken.

Ved forslag 1 vil der være tale om et lavintensivt, 
fast rødt lys, som erfaringerne viser ikke vil genere 
omgivelserne.

Ved forslag 2 med 140 m høje vindmøller kræver Sta-
tens Luftsfartsvæsen samme afmærkning af den midter-
ste vindmølle, som ved forslag 1. De to ydermøller skal 
derimod afmærkes med middelintensitivt hvidt blinken-
de lys, som også placeres øverst på nacellen. Det hvi-
de lys kan i lighed med det røde være afskærmet ned-
ad. Det hvide lys er mere iøjnefaldende end det røde i 
kraft af lysstyrken. Idet vindmøllerne er placeret ved 
en havn og en by er det vurderet, at lyset ikke vil væ-
re væsentligt generende for omgivelserne. Det gælder 
både næromgivelserne og de fjernere områder, selv om 
lyset vil kunne ses cirka ti km borte.

Konklusion
Visuel påvirkning af nærmeste byer 
På grund af nærheden til projektområdet vil påvirk-
ningen fra møllerne generelt være stor i Hvide Sande. 
Synligheden af de nye vindmøller er i afsnit 4.4 vur-
deret til at være mest markant for de nære områder i 
den sydlige bydel, som ikke skærmes af høje forklit-
ter mod nordvest. Endvidere er vindmøllerne markan-
te fra højtliggende boligområder i Hvide Sande samt 

i hele den østlige bydel, idet udsynet til møllerne her-
fra er mere frit. Møllernes dominans og store størrel-
se vil fra disse områder ændre udsigten fra byen mod 
projektområdet markant. Hvor man i dag har udsyn til 
klitlandskab og hav, vil man i fremtiden først og frem-
mest lægge mærke til vindmøllerne. Møllernes påvirk-
ning af flere boligområder er markant.

Fra havnearealerne nær Hvide Sande bymidte vil 
møllerne ikke opleves så markante som fra andre om-
råder af byen, idet de indgår som en del af industrielle 
havnemiljø, som allerede i dag præger havnen.

Fra Søndervig vil møllerne kun kunne skimtes fra de 
højeste klitter. Udsigten fra Søndervig by vil på grund 
af den store afstand ikke blive påvirket af de nye møller.

Fra Ringkøbings havn og kystnære områder vil man 
kunne opleve vindmøllerne, men det vurderes, at de er 
så langt væk, at de ikke ændrer oplevelsen af Fjorden 
og især Holmsland Klit væsentligt.  

Visuel påvirkning af kulturlandskabet
Inden for nærzonen på 4,5 km er der to kirker. For Hel-
ligåndskirken i Hvide Sande vil der være en påvirkning 
af oplevelsen af kirken fra nogle punkter, især fra byom-
rådet umiddelbart øst og sydøst for kirken. På grund af 
kirkens placering centralt i Hvide Sande med by på al-
le sider opleves møllerne og kirken ikke i direkte sam-
spil bortset fra steder i de helt nære kirkeomgivelser, 
hvorfra møllerne vil kunne ses helt eller delvist ved si-
den af kirken. 

For Lyngvig Kirke er der et uheldigt visuelt samspil 
med de nye vindmøller set fra Nørre Lyngvig havn samt 
fra et mindre sommerhusområde i det nordøstligste del 
af Nørre Lyngvig. Idet denne udsigt kun forekommer 
fra et mindre befærdet område, er det vurderet, at vind-
møllerne ikke generelt vil påvirke oplevelsen af Lyng-
vig Kirke væsentligt. 

Cykel- og vandreruten øst for projektområdet vil ik-
ke blive direkte påvirket af vindmøllerne, ligesom vind-
møllerne ikke påvirker oplevelsen af de kulturelemen-
ter, som ruterne fører brugerne til. Dog påvirkes ople-
velsen af landskabet fra ruten i den nordlige del af nær-
zonen, hvor møllerne er dominerende. Men vindmøl-
lerne kan også opleves som et fikspunkt for vandreren 

og cyklisten. Vindmøllerne kan således også ses som 
endnu en oplevelse på ruten over Holmland Klit.

Der er ikke fundet øvrige rekreative interesser, som 
påvirkes af vindmøllerne.  

Ikke synlige arkæologiske spor
Der er ikke tidligere gjort fund i projektområdet, men 
Ringkøbing-Skjern Museum vurdere, at en eventuel 
forekomst af fortidsminder afklares ved en prøvegrav-
ning inden opstart af anlægget, i henhold til museums-
lovens bestemmelser.

Visuel påvirkning af landskabet
De nye vindmøller vil primært være synlige i nærzonen. 

I mellemzonen vil møllerne især være synlige fra 
hovedvejsen i en afstand op til seks kilometer mod syd 
fra mølleområdet og stedsvis op til en afstand på otte 
kilometer mod nord. Uden for otte km i mellemzonen 
vil møllerne kunne ses fra højtliggende punkter, pri-
mært fra klitlandskabet samt fra enkelte åbne områder 
i det marine forland mod øst. Fra de fleste vinkler vil 
der ikke være en væsentlig ændring af landskabsople-
velsen ved opstilling af de 125 – 140 m høje vindmøller. 

Fra fjernzonen vil møllerne bryde den linje som den 
lange smalle tange skaber i horisonten, men da møller-
ne skala ikke overgår tangens skala, harmonerer de to 
elementer over den store afstand.  

Samlet set vil der ikke være en væsentlig ændring 
af landskabsoplevelsen ved opstilling af de nye vind-
møller.

Visuelt samspil med eksisterende vindmøller
Der er ikke fundet noget væsentligt visuelt uheldigt 
samspil med eksisterende vindmøller.

Vindmøllernes design
Vindmøllegruppen fremtræder enkel og letopfattelig 
og fremstår som et samlet anlæg. Den relativt store ro-
tor i forslag 2 virker mindre harmonisk fra Hvide San-
de by, da vindmøllerne står overskåret bag klitter og 
bygninger.
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Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den 
visuelle påvirkning ved nabobeboelser, derunder en 
visualisering af forholdene set fra fem af nabobeboel-
serne inden for 1000 meters afstand af møllerne. Af-
snit 5.2 gennemgår støjpåvirkningen, og afsnit 5.3 be-
handler skyggekastet ved nabobeboelser. Endelig vur-
derer kapitlet de samlede miljøkonsekvenser ved nabo-
beboelser i afsnit 5.4. Se tabel 5.1 for en oversigt over 
de forhold, som kapitel 5 behandler.

5.1 Visuel påvirkning ved naboer
Afstand mellem møller og boliger
Inden for en kilometers afstand fra møllerne ligger cir-
ka 200 boliger, Boligerne ligger syd for Hvide Sande 
havn samt nord for havnen i den yderste, vestlige del 
af Hvide Sande. Desuden finder man syv sommerhuse 
inden for en kilometers afstand. Se kort 5.1. 

I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden 
mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være 
minimum fire gange møllens totalhøjde. 

Det betyder, at afstanden til naboboliger for en mølle 
med en totalhøjde på 125 – 130 meter ved Hvide San-
de havn skal være mindst 500 – 520 meter. Det er op-
fyldt for alle naboboliger. Nærmeste bolig, nabobolig 
E, ligger i afstanden 656 meter til nærmeste mølle. Se 
tabel 5.2.

For en mølle med en totalhøjde på 140 – 145 me-
ter ved Hvide Sande havn skal afstanden til nabobo-
lig mindst være 560 – 580 meter. Det er opfyldt for al-
le naboboliger. Nærmeste bolig, nabobolig E, ligger i 
afstanden 694 meter til nærmeste mølle. Se tabel 5.2.

Det tidligere vindmøllecirkulære fastlagde, at nabo-
forhold skal belyses for alle naboer inden for 500 me-
ter fra møllerne. Bestemmelsen er tilsyneladende ik-
ke ført videre til det nye cirkulære. Der er ingen na-
boboliger inden for 500 meter fra møllerne, men da vi 
arbejder med møller, der bliver enten 125 meter eller 

140 meter høje, og står på en sokkel, der placerer tår-
nets bund i kote 5, har vi valgt at belyse forholdene i 
afstanden op til en kilometer. Det sker ved at beskrive 
forholdene ved fem udvalgte naboboliger, der dækker 
en halvcirkel øst for møllerne og indeholder nærmeste 
boliger nord og syd for havnen. Desuden indgår visu-
alisering 2 – 10 i vurderingen.

De udvalgte naboboliger må således forventes at 
dække forholdene for alle naboboliger inden for en ki-
lometer.  

Afstanden til de fem udvalgte naboboliger med en 
afstand til møllerne på under 1000 meter er anført i ta-
bel 5.2. 

I støjberegningerne er afstanden mellem mølle og bo-
lig målt til udendørs opholdsareal, som kan ligge op til 
15 meter fra boligen i retning mod møllen. Støjbereg-
ningen kan således operere med mindre afstande end 
de afstande, der er anført i tabel 5.2

Udvalgte naboboliger
I det følgende er der givet en kort beskrivelse af de ud-
valgte nabobeboelsernes beliggenhed og orientering i 
forhold til vindmølleområdet med henblik på at vur-
dere vindmøllernes påvirkning visuelt og i forhold til 
skyggekast.

Nabobolig A, Livadiavej 39, helårsbolig i byzone. Bo-
lig ligger nordøst for vindmøllerne, og huset ligger vest 
– øst. Klitrækken ligger tæt på huset i retning mod møl-
lerne og dæmper udsynet til vindmøllerne, hvor kun det 
yderste af vingerne vil være synlig. Se visualisering A.

Nabobolig B, Floravej 23, sommerhus uden for by-
zonen. Boligen ligger nordøst til øst for vindmøllerne, 
oppe i klitrækken. Huset er orienteret mod alle verdens-
hjørner, og der vil være åben udsigt over klitterne til 
vindmøllerne. Se visualisering B. 

Nabobolig C, Dakotavej 23A, helårsbolig uden for 
byzonen. Boligen ligger nordøst til øst for vindmøller-
ne, ude i klitrækken og med et åbent areal mellem boli-
gen og klitterne. Der vil være åben udsigt til vindmøl-
lerne. Se visualisering C. 

Nabobolig D, Numitvej 5, er et vandrerhjem, der lig-
ger øst for vindmøllerne. Nogle af de nære udendørs 

5 Miljøkonsekvenser ved naboer Tabel 5.1 Forhold for udvalgte naboboliger
125 m møller 140 m møller

Afstand til nærmeste bolig, meter 656 694
Nærmeste nabobolig, nr E E
Antal boliger inden for 1000 meter ca 200 ca 200

Antal sommerhuse inden  
for 1000 meter 7 7

Antal boliger og sommerhuse, 
som vil blive påvirket med over 
37 dB(A) ved 6 m/s vind

0 0

Antal boliger og sommerhuse, 
som vil blive påvirket med over 
39 dB(A) ved 8 m/s vind

0 21

Skyggekast udendørs. 
Antal boliger og sommerhuse, 
som vil blive påvirket med over 
10 timer pr år

1 1

Skyggekast indendørs. 
Antal boliger og sommerhuse, 
som vil blive påvirket med over 
10 timer pr år

0 1

1 Henholdsvis sommerhus uden for støjfølsomt område og 
helårsbolig uden for byzone. Lovkravet er således maksimalt 44,0 
dB(A) for disse to boliger  
Reference /1/ 

Tabel 5.2 Afstande til fem udvalgte naboboliger
Nabobolig Afstand til nærmeste mølle, meter

125 m møller 140 m møller
Nabobolig A, Livadiavej 39, 
helårsbolig i byzonen 819 819

Nabobolig B, Floravej 23,
sommerhus uden for byzonen 800 800

Nabobolig C, Dakotavej 23A,
helårsbolig uden for byzonen 810 810

Nabobolig D, Numitvej 5
vandrerhjem i byzonen 961 963

Nabobolig E, Stormgade 28
helårsbolig i byzonen 656 694
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Kort 5.1 Oversigt over naboboliger

Afstand 1 km.

Fotoretning ved nabovisualisering 
og fotonummer

Ny vindmølle

N

1:25.000

A
Eksisterende vindmølle

opholdsarealer er skærmet af vandrerhjemmets byg-
ninger, mens der fra en terrasse mod vest og arealer 
syd for vandrehjemmet vil være udsigt over Numitvej 
mod møllerne.  Udsynet til vindmøllerne vil være del-
vist dækket af klitterne og Hvide Sande Varmeværk. 
Se visualisering D. 

Nabobolig E, Stormgade 28, helårsbolig i byzone. Bo-
lig ligger sydøst for vindmøllerne, og huset ligger syd-
vest – nordøst med terrasse mod nordøst og opholds-
areal syd for boligen. Fra opholdsareal syd for boligen 
vil man kunne se det øverste af møllerne bag en skær-
mede skrænt. Se visualisering E.

I Hvide Sande vil møllerne være synlige fra største-
delen af byen. Mest markante vil møllerne være i den 
østlige bydel, hvorfra udsynet til møllerne ikke skær-
mes af de høje klitter som i den vestlige bydel. Møllerne 
vil især være synlige fra højtbeliggende boligområder 
som den sydlige del af Hvide Sande by. Fra havneare-
alerne i Hvide Sande bymidte vil møllerne være synli-
ge fra gadeplan, men jo længere man kommer mod øst, 
ind i byen, vil de kun være delvist synlige over husta-
ge og bevoksning samt fra gadeforløb, der peger mod 
opstillingen. Se visualisering 2 – 10, kap. 4.

Gener ved lys for flysikkerhed
Vindmøllerne vil ved forslag 1 få monteret to lamper 
med lavintensivt lys på toppen af møllehatten af hensyn 
til flysikkerheden. Lyset vil være rødt og lyse konstant 
360 grader horisonten rundt med en styrke på mindst 
10 Candela, der svarer til 9 W. Lyset er afskærmet ned-
ad og vil erfaringsmæssigt ikke være generende.

Ved forslag 2 med 140 m høje vindmøller kræver Sta-
tens Luftsfartsvæsen samme afmærkning af den mid-
terste vindmølle, som ved forslag 1. De to ydermøller 
skal derimod afmærkes med middelintensitivt hvidt 
blinkende lys, som også placeres øverst på nacellen. 
Det hvide lys kan i lighed med det røde være afskær-
met nedad. Det hvide lys er mere iøjnefaldende end det 
røde. Idet vindmøllerne er placeret ved en havn og en 
by er det vurderet, at lyset ikke vil være væsentligt ge-
nerende for omgivelserne.

Visualisering
I forhold til naboboligerne er der på de følgende sider 
visualiseret fra de fem udvalgte naboboliger. Boliger-
ne ligger henholdsvis nordøst, nordøst til øst, nordøst 
til øst, øst og sydøst for møllerne.

Foto 5.1 Flere boliger i Hvide Sande  
ligger lige op ad klitterne.
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AEksisterende forhold. Visualisering mod syd-sydvest fra 
Livadiavej 39. Fra de nære boliger i den nordvestlige by-
del har man ikke det store udsyn mod stranden, der er 

skærmet af den høje klit mod vest. 
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Den nordligste af de nye vindmøller ved Hvide Sande

AVisualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er 867 meter. 
Kun den øverste del af den nordligste mølles vinger kan ses over den nære og høje 
klit, der afskærmer de nærmeste boliger i kvarteret fra udsyn mod vest. Fra dette 

punkt vil der ikke være nogen væsentlig visuel påvirkning fra møllerne.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er 867 kilometer. Der er 
ikke væsentlig forskel på de to forslag, selvom opstillingen er højere, og man vil kunne se 
en lidt større del af den nordligste mølles vingespids over den nærmeste klit.

Forslag 2

Forslag 1
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Hvide Sande Nordhavn

BEksisterende forhold. Visualisering mod sydvest fra 
Floravej 23. Fra sommerhuset, der som et af få som-
merhuse ligger på den høje klit i den nordvestlige bydel, 

har man en vidtfavnende udsigt over klitlandskabet, Nordhav-
nen, stranden og Vesterhavet. Nogle få industrielle elementer på 

Nordhavnen præger idag udsigten. Se horisonten i fotoets venstre 
side.
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BVisualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er 805 meter. 
Møllernes tårne er delvis skjult af terræn og bevoksningen i forgrunden. Møller-
ne er store og vil dominere landskabsoplevelsen fra sommerhuset.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er 805 meter. De større 
møllers skala og indbyrdes afstande vil ikke syne så harmonisk som ved forslag 1. Opstil-
lingen vil ligeledes dominere landskabsoplevelsen fra sommerhuset.

Forslag 2

Forslag 1
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Hvide Sande Nordhavn

C Eksisterende forhold. Visualisering mod sydvest fra Da-
kotavej 23A. Fra denne helårsbolig, der som den ene-
ste helårsbolig ligger på den høje klit i den nordvestli-

ge bydel, har man udsigt over klitlandskabet, Nordhavnen, stran-
den og Vesterhavet. Fra boligen kan man mod syd se større dele 

af havnen og dens erhvervsområder. Således kan man se flere hø-
je master fra boligen.
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C Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er 818 meter. 
Fra den højt beliggende bolig vil møllerne ændre udsigten og virke væsentlig 
dominerende på oplevelsen af klitlandskabet og havet.

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er 818 meter. Der er in-
gen væsentlig forskel på de to forslag i forhold til ændring af udsigten og møllernes domi-
nans. Dog vil man ved forslag 2, hvor der bliver opstillet færre og større møller, have et 
mindre brudt kig mod havet, da der er større afstand mellem møllerne, og rækkens hori-
sontale udstrækning er mindre.

Forslag 2

Forslag 1
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Hvide Sande Varmeværk

D Eksisterende forhold. Visualisering mod vest-sydvest 
fra Numitvej 5. Fra de støjfølsomme arealer foran Hvi-
de Sande Vandrehjem vil man over boligen, varmevær-

ket og terrænet i mellemgrunden have udsyn mod vest. Udsigten 
er præget af tekniske elementer. 
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Nye vindmøller ved Hvide SandeNye vindmøller ved Hvide Sande Nye vindmøller ved Hvide Sande

DVisualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er 960 meter. Møl-
lernes tårne og rotor ses i dette tilfælde delvist bag både tunge og lette elementer 
i mellemgrunden. Vingernes rotation bag lette elementer, som gennemsigtige kon-

struktioner eller træer, vil kunne give en uheldig flimren. Møllerne vil forstærke det tekni-
ske præg i området, men forstyrrer af samme årsag ikke landskabsbilledet væsenligt. 

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er 964 meter. Der er in-
gen væsentlig forskel på den visuelle påvirkning fra de to forslag - bortset fra møllernes 
skala. 

Forslag 2

Forslag 1
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E Eksisterende forhold. Visualisering mod nordvest fra 
Stormgade 28. Fra boligen har man udsyn til en lavere 
klitvold, der i den sydlige bydel skærmer for udsynet til 

det nærtliggende havneområde. Mellem boligen og volden løber 
en offentlig sti til havet. 
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Forslag 2

Forslag 1

Nye vindmøller ved Hvide SandeNye vindmøller ved Hvide Sande

E Visualisering - Forslag 1. Afstanden til den nærmeste vindmølle er 668 meter. 
Kun rotor og vingespidser på den sydligste mølle samt vingespidser på de reste-
rende møller kan ses over klitvolden. Man kan se, at møllerne er store og står 

tæt på beskueren, men fra det udendørs opholdsareal mod syd ved denne bolig vil møl-
lerne ikke forstyrre landskabsoplevelsen væsenligt. 

Visualisering - Forslag 2. Afstanden til den nærmeste vindmølle er 708 meter. Der er in-
gen væsentlig forskel på den visuelle påvirkning fra de to forslag - bortset fra møllernes 
skala. På grund af den lave højde på klitvolden skal man ikke langt mod øst eller sydøst i 
kvarteret, før møllerne vil kunne ses i langt større udstrækning, i samspil med andre ele-
menter på havnene.
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5.2 Støjpåvirkning
De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er nærme-
re behandlet i afsnit 1.4. 

Miljøstyrelsen har i en afgørelse i en klagesag efter 
miljøbeskyttelsesloven fra 2004 taget stilling til om-
råder, 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 parcelhu-
se, måtte betragtes som et område til åben og lav bo-
lig-bebyggelse, og dermed støjfølsom anvendelse efter 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, uanset, at områ-
det lå i landzone.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ingen af 
naboboligerne og sommerhusene uden for Hvide San-
des byzone falder ind under miljøstyrelsens afgørelse 
fra 2004. De ligger ikke i et område til støjfølsom an-
vendelse, og de udgør ikke en samlet bebyggelse, men 
ligger spredt i klitterne. De er derfor i denne VVM ka-
rakteriseret som nabobeboelse i det åbne land.

Reglerne betyder, at vindmøllerne ved Hvide San-
de Nordhavn ikke må støje mere end 39 dB(A) ved en 
vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 37 dB(A) ved 6 
m/s, ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i by-
zone. Ved nabobeboelse i det åbne land må vindmøl-
lerne støje op til 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 
m/s, henholdsvis 42 dB(A) ved 6 m/s

En ændring af støjen på 3 dB(A) betyder teknisk 
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 ret-
ning og hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtig-
hed, samt af de vindmølletekniske forhold. De vind-
mølletekniske forhold er fastlagt for hver mølletype, 
blandt andet på grundlag af typegodkendelsen fra Risø. 

Støjen fra de store vindmøller stammer primært fra 
gearet, kølesystemet og vingernes rotation, hvor især 
passagen af tårnet kan give støj.

Det målte, eller beregnede, støjniveau for vindmøl-
len fortæller ikke alt om, hvor generende støjen ople-
ves. Bliver der eksempelvis udsendt en såkaldt „rento-

ne”, det vil sige en tydelig hørbar tone, vil den normalt 
opleves meget generende. 

Hvis der måles rentoner fra en vindmølle, vil der i 
støjberegningen blive tillagt yderligere fem dB(A) for 
den pågældende vindmølle. 

Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer eller fal-
der støjen fra vindmøllerne ved Hvide Sande Nordhavn.

Lavfrekvent støj
En voksende bekymring i befolkningen for, at de store 
vindmøller udsender væsentligt mere lavfrekvent støj 
end de møller, der allerede er opstillet, var med til at 
få igangsat et projekt, der blandt andet skal afklare, om 
støjen fra moderne vindmøller har et væsentligt høje-
re indhold af lave frekvenser og infralyd end de min-
dre vindmøller. Projektet gennemføres i samarbejde 
mellem Risø DTU, DONG Energy, Aalborg Universi-
tet og DELTA, med DELTA som projektleder. Det er 
finansieret af Energistyrelsen under EFP06-program-
met, og supplerende støtte er givet fra Vestas Wind Sy-
stems 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 til projektet. 

I 2008 afholdt DELTA en workshop, hvor projektets 
hidtidige resultater og konklusioner blev fremlagt og 
debatteret. Projektet gennemførte målinger på proto-
typer af store vindmøller, vindmøller over 2000 kW, 
på Høvsøre Prøvestation. Projektet har blandt andet af-
klaret, at de store vindmøller ikke udsender væsentligt 
mere lavfrekvent støj. Reference /2/   

Beregningsforudsætninger 
Beregningerne er foretaget efter retningslinjerne i 
„Støjbekendtgørelsen‟ og er udført i programmet Wind-
Pro version 2.6.1.252. Der er anvendt følgende forud-
sætninger i forslag 1 med fire møller: 
* 3,0 MW-mølle 
* En vindmølle med navhøjde på 80 m, rotordiameter 

90 m og totalhøjde 125 m.
* De to sydligste vindmøller, mølle 1 og 2, er i drift 

dæmpet til at have en kildestøj på 101,0 dB(A) ved 6 
m/s vind og 103,0 dB(A) ved 8 m/s vind.

* Vindmøllerne 3 og 4 har en kildestøj på 104,2 dB(A) 
ved 6 m/s vind og 105,9 dB(A) ved 8 m/s vind

* Ingen rentoner fra møllerne. Reference /3/
Der er anvendt følgende forudsætninger i forslag 2 

med tre møller: 
* 3,0 MW-mølle 
* En vindmølle med navhøjde på 84 m, 
 rotordiameter 112 m og totalhøjde 140 m.
* Den sydligste vindmølle, vindmølle 1, er i drift dæm-

pet til at have en kildestøj på 101,8 dB(A) ved 6 m/s 
vind og 103,6 dB(A) ved 8 m/s vind.

* Vindmøllerne 2 og 3 har en kildestøj på 104,0 dB(A) 
ved 6 m/s vind og 106,5 dB(A) ved 8 m/s vind

* Ingen rentoner fra møllen. Reference /3/

Støjmåling og støjdæmpning
De beregnede støjpåvirkninger ligger tæt på lovgivnin-
gens maksimum. Ved ejerens anmeldelse af vindmøllen 
efter Bekendtgørelse om støj fra vindmøller kan Ring-
købing-Skjern Kommune kræve en støjmåling på vind-
møllerne for at sikre, at „Støjbekendtgørelsens‟ krav er 
overholdt. Hvis efterfølgende støjmåling viser, at vind-
møllerne ikke overholder gældende lovkrav, skal de støj-
dæmpes, eller driften skal indstilles. Støjen kan dæm-
pes ved at nedsætte vingernes rotationshastighed ved 
de vindstyrker, hvor støjen er kritisk.

5.3 Skyggekast
Generelt
Skyggekast er skyggen fra vindmøllens vinger, der ram-
mer en flade og fejer hen over fladen. For at der kan op-
stå skyggekast, skal solen skinne, og rotoren skal sam-
tidig rotere. 

Genevirkningen vil typisk være størst inde i boligen, 
men kan også være stor ved ophold udendørs, hvor skyg-
gen eksempelvis fejer hen over jorden. 
Skyggekastets omfang afhænger af:
* Hvor solen står på himlen.
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Tabel 5.3 Støjpåvirkning ved fem udvalgte naboboliger
Nabobolig Vindhastighed 6 m/s Vindhastighed 8 m/s

Lovkrav
(maksimalt)

dB(A)

Beregnet dB(A) Lovkrav
(maksimalt)

dB(A)

Beregnet dB(A)
Forslag 1 

4 stk 125 m møller
Forslag 2 

3 stk 140 m møller
Forslag 1 

4 stk 125 m møller
Forslag 2 

3 stk 140 m møller
Nabobolig A, Livadiavej 39, helårsbolig i byzone 37,0 35,7 35,9 39,0 37,6 38,4
Nabobolig B, Floravej 23, sommerhus uden for byzonen 42,0 36,8 36,9 44,0 38,7 39,4
Nabobolig C, Dakotavej 23A, helårsbolig uden for byzonen 42,0 36,9 37 44,0 38,8 39,4
Nabobolig D, Numitvej 5, vandrerhjem 37,0 35,6 35,8 39,0 37,5 38,2
Nabobolig E, Stormgade 28, helårsbolig i byzone 37,0 36,3 36,5 39,0 38,3 38,7

Kort 5.2 Støjkurver ved 8 m/s vindhastighed ved forslag 1 Kort 5.3 Støjkurver ved 8 m/s vindhastighed ved forslag 2

Kort 5.2 og 5.3 viser 
støjkurverne ved vind-
hastigheden 8 m/s, 
hvor støjbidraget fra 
vindmøllerne ved  
naboboligerne ligger 
tættest på  
grænseværdierne. 

A

B
C

D

E

Målepunkt for støj

A

B
C

D

E

Målepunkt for støj
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* Om det blæser og hvorfra.
* Antallet af vindmøller i en gruppe og deres place-

ring i forhold til naboboligerne.
* Møllens rotordiameter.
* De topografiske forhold.

Lovgivning
Der er ikke indført danske normer for hvor store gener 
fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne. Mil-
jøministeriets Vejledning om planlægning for og land-
zonetilladelse 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 
og ved et lodret vindue vendt mod vindmøllen.

Edb-program mod gener ved skyggekast
Hvis skyggekastet giver gener, der er uacceptabelt hø-
je, kan der installeres et softwareprogram i vindmøllen, 
der stopper møllen i de mest kritiske perioder. 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil i VVM-tilladel-
sen kræve programmet installeret. Stop af vindmøllen 
i perioder med generende skyggekast ved naboboliger 
vil give et betydningsløst produktionstab.

Beregningsmetode ved Hvide Sande
Beregningerne af udendørs skyggekast er foretaget for 
et opholdsareal på 20 gange 15 m. Indendørs skygge-
kast er beregnet gennem et lodret vindue på 1 m gange 
1 m, vendt mod vindmøllen. Skyggekastet er beregnet 
i WindPro version 2.6.1.252, som er baseret på følgen-
de forudsætninger:
* Solens højde over horisontlinjen skal være mere end 

tre grader, da skyggekast under tre grader opfattes 
som uproblematisk. 

* Afstande på mere end to kilometer fra møllen er ik-
ke 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 si-
ge det antal timer, solen står bag møllens rotor uanset, 
om det er overskyet eller vindstille. 

Værdien i værste tilfælde bliver omsat til sandsynli-
ge 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 af reel 
værdi taget højde for rotorvinkel, det vil sige vindret-
ning, og hvor tit møllevingerne står stille, samt antallet 
af soltimer. Møllens drifttid er beregnet ud fra effekt-
kurve og beregnede vindforhold på placeringen. Sol-
skinsstatistik er gennemsnitsdata fra Danmarks Mete-
orologiske Institut for Danmark.

Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtig for 
oplevelsen af skyggekast, også tidspunktet spiller ind. 
Eksempelvis vil skyggekast tidligt om morgenen for 
nogle være uden betydning, mens skyggekast i efter-
middagssolen, hvor man sidder på terrassen, er kritisk 
for mange. Derfor beregnes også en kalender, der vi-
ser præcist på hvilke dage og i hvilke tidsrum, skyg-
gekast kan indfinde sig ved de fem udvalgte nabobe-
boelser. 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. 
Interesserede kan rekvirere kalenderne hos Ringkø-
bing-Skjern Kommune.

Endelig er skyggelinjerne beregnet, og der er opteg-
net kort med skyggelinjer fra møllen, der viser, hvor et 
bestemt antal skyggetimer i reel værdi ligger i landska-
bet. Se kort 5.4 og 5.5.

Af kortene kan man tilnærmelsesvis aflæse, hvor 
mange skyggetimer den enkelte nabobolig vil blive ud-
sat for. I beregningen er der ikke taget hensyn til, om 
der ligger bygninger eller tæt, høj bevoksning mellem 
boligen og møllen, som reducerer skyggekastet. Skyg-
gekastet kan derfor i nogle tilfælde være væsentligt la-

vere i virkeligheden end i beregningerne, men ændres 
forholdene omkring boligen, kan skyggekastet blive, 
som beregningerne viser.

Skyggekast for projekt  
ved Hvide Sande
Tabel 5.4 gengiver de reelle skyggekastværdier i timer 
for de fem udvalgte naboboliger. Tabeller med eksak-
te tal samt figurer for de fem udvalgte naboboliger kan 
rekvireres ved Ringkøbing-Skjern Kommune, Teknisk 
Forvaltning, for hver udvalgte nabobolig. 

I beregningen over reelle udendørs værdier har en 
nabobolig over ti timer udendørs skyggekast om året 
i begge forslag. Samme nabo har også flere end ti ti-
mers indendørs skyggekast i forslag 2. Det drejer sig 
om nabo E. 

5.4 Samlet vurdering af naboforhold
Visuel påvirkning ved naboer
Sommerhuse og boliger i klitterne med direkte udsyn 
over havet vil få en markant visuel påvirkning. For de 
øvrige naboboliger i byzonen - og i byen i øvrigt - af-
hænger graden af vindmøllerne synlighed af, hvor åben 
sigt der er til vindmøllerne for naboboliger, butikker, 
havne- og industrianlæg og klitterne, samt af afstan-
den til vindmøllerne. 

Det er ud fra erfaring med eksisterende møller vur-
deret, at lyset på toppen af møllehatten ikke vil være 
væsentligt generende. 

Støjpåvirkning
Tabel 5.3 viser den beregnede maksimale støjimmissi-
on, støjpåvirkning, ved vindhastigheden 6 m/s og 8 m/s 
ved de fem udvalgte naboboliger inden for 1000 meter 
fra møllen. Alle naboboliger vil få en beregnet støjbe-
lastning fra vindmøllerne, der ligger under lovkrave-
nes maksimum. Ved begge vindhastigheder ligger stø-
jen i begge forslag tæt på grænseværdien for støjføl-
somt arealanvendelse. 
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timer/år timer/år

Kort 5.4 Skyggekast ved forslag 1 Kort 5.5 Skyggekast ved forslag 2
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Af de to udvalgte boliger uden for byzonen får na-
bobolig C, Dakotavej 23A, den største støjpåvirkning, 
hvor støjbidraget ligger omkring 5 dB(A) under græn-
seværdien for naboboliger i det åbne land. 

Af de tre udvalgte boliger inden for byzonen får na-
bobolig E, Stormgade 28, den største støjpåvirkning, 
hvor støjbidraget ligger mindre end 1 dB(A) under græn-
seværdien.

Ringkøbing-Skjern Kommune vil derfor kræve en 
støjmåling ved nabobolig E. Hvis støjmålingen viser, 
at støjpåvirkningen ikke holder sig under 37,0 og 39,0 
dB(A) ved henholdsvis vindhastighederne 6 og 8 m/s, 
skal møllerne støjdæmpes.

I Hvide Sande By er det de yderste, vestlige rækker 
huse, som vil modtage et støjbidrag fra møllerne på op 
til 37 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

Skyggekast
Nabobolig E, Stormgade 28, får teoretisk over ti ti-
mers udendørs reel skyggekast i forslag 1. I forslag 2 
får samme bolig over ti timers udendørs og indendørs 
skyggekast.

I kvarteret ved Stormgade vil der ifølge kort 5.5 væ-
re flere boliger, der er udsat for flere end ti timers skyg-
gekast om året i forslag 2, men da Ringkøbing-Skjern 
Kommune kræver skyggestop, vil ingen naboboliger i 
praksis blive udsat for mere end ti timers reel skygge-
kast om året. 

Konklusion
Afstandskravet på fire gange møllernes totalhøjde er 
overholdt ved alle naboboliger. 

Kravene i ”Støjbekendtgørelsen” er ifølge støjbereg-
ningerne overholdt for alle naboboliger inden for en ki-
lometers afstand fra møllerne.

En enkelt nabobolig, bolig E, Styormgade 28, får te-
oretisk over ti timers skyggekast om året, men da Ring-
købing-Skjern Kommune kræver skyggestop, vil ingen 
naboboliger i praksis blive udsat for mere end ti timers 
reel skyggekast om året.

Samlet set er nabobolig E, Stormgade 28, den mest 
udsatte af de udvalgte naboboliger, og flere boliger i 
kvarteret ved Stormgade vil sandsynligvis være blandt 
de boliger i byen, der er mest belastede af vindmøllerne.

Tabel 5.4 Skyggekast ved naboer

Nabobolig

Timer : minutter
Forslag 1 

4 stk 125 m møller
Forslag 2 

3 stk 140 m møller

Udendørs Indendørs Udendørs Indendørs
Nabobolig A, Livadiavej 39, 
helårsbolig i byzone

2:26 2:05 3:16 2:53

Nabobolig B, Floravej 23, sommerhus 
uden for byzone

5:01 4:13 5:41 4:46

Nabobolig C, Dakotavej 23A, 
helårsbolig uden for byzonen

5:13 4:20 6:14 5:24

Nabobolig D, Numitvej 5, vandrerhjem 5:03 4:25 5:45 5:09
Nabobolig E, Stormgade 28, 
helårsbolig i byzone

11:57 9:37 13:04 10:56

Teoretisk skyggekast uden hensyn til bevoksning og bygninger i timer og minutter om året ved udvalgte naboboliger.  
Anbefalet maksimum: 10 timer om året.  Reference /4/
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6 Øvrige miljøkonsekvenser

6.1 Luftforurening
Emissioner
I Danmark bliver elektricitet produceret på basis af 
hovedsagelig fossile brændsler, og i 2006 tegnede dis-
se sig for ca. 85 % af produktionen, mens vedvarende 
energianlæg, især vindmøller, stod for resten. På den 
baggrund kan den gennemsnitlige emission fra el-pro-
duktionen beregnes til 621 g CO2, 0,12 g SO2 og 1,14 g 
NOx pr. produceret kWh. Reference /1/ 

Etablering af en større vindmøllerkapacitet med op-
stilling af tre eller fire nye 3 MW vindmøller på stranden 
ved Hvide Sande havn vil derfor bidrage til at fortrænge 
anvendelsen af fossile brændsler på konventionelle kraft-
værker og dermed reducere emissionen af luftforurenen-
de stoffer som følge af el-produktion. Resultatet frem-
går af tabel 6.1. 

Samlet reducerer projektet emissionen af kuldioxid 
med 26.100 ton pr. år i forslag 1 med fire møller. Yder-
mere reduceres emissionen af svovldioxid og kvælstofox-
ider med henholdsvis ca. 5 ton og 50 ton pr. år. I forslag 
2 er reduktionen ca. 5 % større. 

I 0-alternativet vil der fortsat være en udledning af CO2, 
SO2 og NOx, der svarer til den nuværende, som skyldes 
produktionen af elektricitet på basis af fossile brændsler.

6.2 Geologi og grundvand
Vindmøllerne bliver placeret i strandkanten i et ge-
ologisk værdifuldt område, benævnt M/S 252 NK - 
Holmslands Klit - Ringkøbing Fjord. Området stræk-
ker sig fra Blåvands Huk til Nissum Fjord og omfatter 
ind i landet hele Ringkøbing Fjord. Området har stor 
undervisnings- og forskningsmæssig værdi i kraft af, 
at det indeholder en lang „høj energi kyst‟ med me-
get stor kystparallel materialetransport. Den nærmeste 
boring i forhold til vindmølleplaceringen, der er fore-

taget i området, viser, at undergrunden består af sand 
(0 – 5,8 m), silt (5,8 – 6,3 m) og sand (6,3 – 9 m), og vi-
ser, at grundvandet befinder sig ca. 1,9 m under terræn 
(Boring 92.25). Reference /2/

Vindmøllerne opstilles i et område med begrænse-
de drikkevandsinteresser, men forventes i øvrigt ikke 
at påvirke grundvandet negativt. Tværtimod medfø-
rer vindmøllernes fortrængning af el-produktion, der 
er baseret på fossile brændsler, generelt et mindre for-
brug af vand - se afsnit 6.4, Ferskvand. 

Vurdering af sårbarhed
Opstilling af vindmøller vil ikke påvirke det geologisk 
interesseområde negativt, måske snarere tværtimod, 
idet møllerne kan medvirke til at henlede opmærksom-
heden på naturens - havets såvel som vindens - store 
energiindhold. 

Områdets sårbarhed over for f.eks. oliespild fra ma-
skiner under etablering af møllerne eller under vedli-
gehold, vurderes at være lille. I anlægsfasen er risiko-
en for udslip og nedsivning til grund- eller kystvand 
af olie eller diesel fra arbejdsmaskiner og kraner mini-
mal. I driftsfasen er risikoen ubetydelig for grundvands- 
og jordforurening som følge af lækager fra møllernes 
smøre- og hydrauliksystemer. Afhængig af gearkas-
setypen rummer nye mølletyper typisk 280 – 360 liter 
olie. Olieudslip af gearolie sker meget sjældent. Over-

skudsfedt i hovedlejer såvel som overskudshydraulik-
væsker, 5 – 10 liter, opsamles i bakker. Skulle uheldet 
være ude, vil kun en meget lille del nå jorden, idet ho-
vedparten afsættes på møllens hat og tårn.

Samlet set er der minimal risiko for forurening af 
jord- eller grundvand som følge af aktiviteter under an-
lægs-, drifts- og nedtagningsfase. 

I 0-alternativet, hvor der ikke opsættes nye møller, 
vil der naturligvis ikke være nogen påvirkninger.

6.3 Naturbeskyttelse
Mølleområdet - eksisterende forhold 
Møllerne opstilles i kystzone på selve stranden, og land-
skabet er derfor præget af en bred, åben strand og store, 
hvide, grønne og grå klitter. Mod syd afgrænses om-
rådet af den store nordlige mole, som beskytter Hvide 
Sande havn, og mod vest skuer man ud over Vesterha-
vet med dets store, hvidtoppede bølger. Mod nord lø-
ber stranden ubrudt, så langt øjet rækker, og mod øst 
bremses synet af 10 – 18 meter høje klitter. 

Internationale beskyttelsesinteresser
Det nærmeste internationalt beskyttede naturområde ud-
gøres af den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Området er 
både fuglebeskyttelsesområde (F43), ramsarområde (R2) 

Tabel 6.1 Mindsket emission af luftforurenende stoffer

Stof

Forslag 1 - fire 3 MW møller
Reduktion pr. år Reduktion i anlæggets levetid, 20 år, ton

Ton

Kultveilte, CO2 26.100 522.000

Svovldioxid, SO2 5 100

Kvælstofoxider, NOx 50 1000
Tabel 6.1 Reduktion af emission af luftforurenende stoffer som følge af opsætning af fire 3 MW møller på stranden ved Hvide Sande (V90 
3.0MW HH 80m). I Forslag 2 opstilles i stedet tre 3 MW møller med større vingefang og højere tårn (V112 3.0MW HH 94m). I dette tilfælde bliver 
reduktionen ca. 5 % større end i Forslag 1.
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og habitatområde (H62). Udpegningsgrundlaget som fug-
le- og ramsarområde er forekomst af en lang række yngle- 
og trækfugle. Udpegningsgrundlaget som habitatområde 
er en række dyr knyttet til fjorden og vandmiljøet samt 
en lang række landskabs- og habitattyper, se tabel 6.2.

Der er ikke nogen særlige problemstillinger i forhold 
til internationalt beskyttede naturområder, Natura 2000 
områder, i nærheden af mølleområdet. Nærmeste be-
skyttede område er Ringkøbing Fjord, som det frem-
går af kort 6.1. Dog udgør fuglelivet en væsentlig del af 
udpegningsgrundlaget for såvel fugle- som ramsarom-
rådet, og fuglelivet er ganske væsentligt omkring fjor-
den og langs kysten - både hvad angår ynglefugle, rast 
og træk. Så derfor vil vindmøllernes forhold til fugle-
livet blive behandlet selvstændigt – se senere.

Konsekvenser af vindmøllerne 
Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyttet 
naturområde og vil hverken i etablerings- eller drifsfa-
sen have nogen negative effekter på de dyrearter, bioto-
per eller vegetationstyper, der udgør udpegningsgrund-

laget for områderne. Som nævnt behandler VVM-re-
degørelsen dog fuglelivet for sig selv.

Beskyttede naturområder
Af kort 6.1 fremgår, at klitterne og klitheden bag møller-
ne er den eneste beskyttede § 3-naturtype i nærheden. 

Klitterne og klitheden ligger som et ca. 700 m bredt 
bælte mellem stranden og byen. 

Yderst finder man „den hvide klit‟, hvor antallet af 
plantearter er meget beskedent og fortrinsvis består af 
hjelme. De høje bagvedliggende klitter er „den grønne 
klit‟, som indad gradvist går over i „den grå klit‟. Ka-
rakterplanter i selve klitrækken på lokaliteten er hjelme, 
rævling, engelsød, soldaterstar, mosser og rensdyrlav. 
Blandt buske på læsiden - ind mod den grå klit - domi-
nerer bl.a. havtorn og hyld. Møllerne placeres direkte 
på stranden og i en afstand af ca. 100 m fra klitkanten 
- den hvide klit - og afgrænsningen af § 3-området. Der 
er ikke nogen planter på stranden før den hvide klit, og 
dyrelivet er ligeledes meget begrænset.

Tabel 6.2 Udpegningsgrundlag for Habitat- og 
Fugleområde – Ringkøbing Fjord 
Habitatområde                                                              Fugleområde
Havlampret (Petromyzon marinus) Rørdrum
Flodlampret (Lampetra fluviatilis) Skestork
Majsild (Alosa alosa) Pibesvane
Stavsild (Alosa fallax) Sangsvane
Laks (Salmo salar) Bramgås
Odder (Lutra lutra) Havørn
Vandranke (Luronium natans) Rørhøg
Flodmundinger Blå kærhøg
* Kystlaguner og strandsøer Vandrefalk
Strandenge Plettet rørvagtel
Forstrand og begyndende klitdannelser Klyde
Hvide klitter og vandremiler Almindelig ryle
* Stabile kystklitter med urteagtig 
vegetation 

Brushane

* Kystklitter med dværgbuskvegetation 
(klithede)

Lille kobbersneppe

Kystklitter med havtorn Mosehornugle
Kystklitter med gråris Fjordterne
Fugtige klitlavninger Havterne
Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger

Spiltterne

Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter 

Knopsvane

Brunvandede søer og vandhuller Kortn. Gås
Vandløb med vandplanter Grågås
Tørre dværgbusksamfund (heder) Gravand
Plantesamfund med næbfrø, soldug 
eller ulvefod

Pibeand

Rigkær Krikand
Spidsand
Skeand
Hvinand
Stor skallesluger
Blishøne

Ny vindmølle

Fig. 6.1 Internationalt beskyttede naturområder i nærheden af vindmølleområdet – nederst til højre,  
samt beskyttede naturtyper - §3-områder, klitter og klithede - bag mølleområdet.

Kort 6.1 Internationalt beskyttede naturområder og beskyttede naturtyper

Internationalt beskyttet naturområde

By

Strandeng

Overdrev

Strand

Klithede

Plantage

© Kort & Matrikelstyrelsen
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Fugle i området
Der er ikke i denne sammenhæng foretaget systema-
tiske optællinger af hverken yngle- eller trækfugle på 
lokaliteten. Dog er fuglearter iagttaget under en be-
sigtigelse den 7. april. Iagttagelserne er noteret i tabel 
6.3. Vurderinger og konklusioner bygger hovedsage-
ligt på Orbicons fugleundersøgelse ved projektområ-
det. Reference /7/   

Herudover refererer reference 7 til en række special-
undersøgelser af effekter af vindmøller på bestemte fug-
legrupper eller i specifikke situationer.

Problemstilling - fugle
Problemstillingerne omkring fugle og vindmøller knyt-
ter sig typisk til følgende tre påvirkningstyper:

1) Direkte kollision, hvor fuglene kolliderer med møl-
lernes rotor eller tårn og dør eller såres som følge 
heraf.

2) Fortrængning, hvor fugle opgiver udnyttelsen af el-
lers egnede yngle-, raste- eller fourageringsområ-
der som følge af vindmøller placeret i eller nær om-
rådet.

3) Barrierevirkning, hvor fuglene opfatter en række 
vindmøller som en barriere, de enten viger udenom, 
med deraf følgende øget energiforbrug, eller helt und-

Vurdering af konsekvenser
Møllerne bliver ikke placeret i - men tæt på - klitterne, 
og vejanlæg til møllerne vil følge en eksisterende ar-
bejdsvej til nordmolen og løbe nordpå langs stranden. 
Klitten og klitheden er sårbare biotoper. Men tages der 
fornødne hensyn under anlægsarbejdet, bl.a. med oplæg 
af materiel, vil arbejdet kunne foregå helt uden at berø-
re klitterne. Det siger næsten sig selv, at klitterne heller 
ikke vil blive negativt påvirket af møllerne i driftsfasen.
Det er desuden indlysende, at også under nedtagning af 
møllerne til sin tid skal der tages fornødne hensyn til 
klitterne, så klitheden ikke lider overlast under arbejdet 
og borttransport af forskellige mølledele. Fundamenter 
skal, for at beskytte områderne, fjernes helt, og arbej-
det skal udføres så skånsomt som muligt.

lader at krydse, med potentielt tab af ellers egnede 
områder til følge.

Vurdering af konsekvenser
Det planlagte vindmølleområde ved Hvide Sande ligger 
ca. to km vest nordvest for EF-Fuglebeskyttelsesområde 
nr. 43, Ringkøbing Fjord, og fuglebeskyttelsesområdet 
er udpeget for såvel ynglefugle som rastende trækfugle.

Hovedparten af ynglefuglene på udpegningsgrundla-
get vurderes ikke at kunne komme i konflikt med møl-
lerne. For en enkelt art, splitterne, er konflikter mulige, 
såfremt arten genindvandrer til fjorden, idet splitterner-
ne i et vist omfang vil krydse mølleområdet på deres fou-
rageringstræk. Såvel barrierevirkningen som risikoen 
for kollisioner vurderes dog at være relativt ubetydelig.

Trækfuglene på udpegningsgrundlaget vurderes ik-
ke, eller kun i ubetydeligt omfang, at kunne komme i 
konflikt med møllerne.

Den rødlistede Bilag I art, dværgterne, yngler på 
stranden nord for mølleområdet. Kolonien kan rumme 
op til 5 % af den danske bestand af dværgterner. Det 
vurderes, at vindmølleprojektet ikke vil fortrænge ter-
nerne fra området. Enkelte kollisionsdrab kan ikke ude-
lukkes og vil sammen med den indskrænkning af yngle-
biotopen, der følger af den planlagte tilbagetrækning af 
kystlinjen uafhængig af vindmølleprojeketet, kunne ud-
gøre en væsentlig påvirkning af den vestjyske bestand. 

Tabel 6.3 Fugle og dyr den 7. april 2010
Langs kysten På stranden I klitterne
Sule ca. 150 (F)
Storskarv ca. 10 (F)
Sortand 1 (F)
Sildemåge alm. (F)
Stormmåge alm. (F)
Hættemåge alm. (T)
Sølvmåge alm. (F)
Knortegås 2 (T)
Grågås 2 (T)
Hvinand 1 (T)
Gråsæl 2 (F) 

Bjergvipstjert 1 (F)
Hvid vipstjert 2 (F)
Stor præstekrave 4-6 (F)
Skærpiber 2 (F)
Sandløber 7 (T)

Hvid vipstjert 2-4 (F)
Tornirisk 6 (F)
Solsort 1 (F)
Gulspurv 2 (F)
Rødhals 1 (F)
Gærdesmutte 1 (F)

Tabel 6.3 Fugle- og dyreiagttagelser under besigtigelse af området den 7. april 2010, F = fouragering, T = træk.

Foto 6.1 Foto viser § 3-område bag møllerne. Den grøn-
ne klit og klitheden. Fyret i Nørre Lyngvig anes til venstre 
i baggrunden og Ringkøbing Fjord til højre.
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Som kompenserende foranstaltning kan det anbefa-
les at søge at forbedre dværgternernes ynglesucces på 
lokaliteten ved f.eks. at indskrænke adgangsmulighe-
derne i yngletiden fra medio april til medio juni. Re-
ference /10/

Øvrige Bilag I arter og rødlistede arter vurderes ik-
ke at blive påvirket i nævneværdig grad af projektet.

Trækkende fugle vurderes kun at blive påvirket i 
ubetydeligt omfang. Møllerne må forventes at medfø-
re et antal kollisionsdrab årligt, især af nattrækkende 
spurvefugle, men dette vurderes at være uden væsent-
lig betydning for de involverede bestande.

Påvirkningen af fuglene vil være større ved forslag 
2, tre møller på 140 meter, end ved forslag 1, fire møl-
ler på125 meter. Dette skyldes dels, at rotorerne bestry-
ger et større areal, både pr. mølle og samlet, dels at vin-
gerne for de tre store møller bestryger et højdeinterval, 
33 – 145 m, der indebærer et større overlap med de fly-
vehøjder, som fuglene benytter - både for lavtflyven-
de arter som dværgterne og for højtflyvende arter som 
nattrækkende spurvefugle.

Andre dyr
Møllerne bliver som nævnt placeret direkte på stranden, 
hvor dyrelivet er meget begrænset, og dyr i nærområdet 
vil derfor fortrinsvis findes i og omkring § 3-området 
- klitterne - øst for møllerne. Også her er dyrelivet be-
skedent og diversiteten begrænset. I klitterne blev der 
fundet tegn på forekomst af ræv, og herudover er det 
muligt, at der fra tid til anden vil kunne træffes hare 
og måske rådyr i området.

Ifølge EU’s Habitatdirektiv skal det også uden for 
egentlige habitatområder sikres, at et projekt ikke får 
direkte eller indirekte negative konsekvenser for en sær-
lig række af truede dyr. Listen omfatter en lang række 
arter, hvoraf kun nogle få måske kan træffes i nærom-
rådet til det pågældende projektområde. I nedenståen-
de tabel 6.4 er de bilag IV arter nævnt, som eventuelt 
også vil kunne findes i nærheden af møllerne, bedømt 
på baggrund af deres forekomst i Vestjylland i øvrigt. 
Reference /3 og 4/. Dvs. de er registreret et eller andet 
sted i et kvadrat på 10 x 10 km, der indeholder møl-

leområdet. I tabellen er den pågældende arts primæ-
re ynglebiotop og levevis kort nævnt, og det er på den 
baggrund vurderet, om arten med nogen rimelig sand-
synlighed vil kunne træffes i nærheden af møllerne og 
eventuelt blive påvirket negativt af møllerne.

Marsvin træffes som bekendt i havet. For de andre ar-
ter gælder, at de måske vil kunne træffes i klitterne. Pad-
derne i eventuelle vandhuller, permanente eller tempo-
rære, og firbenet især på sydvendte skråninger i den grå 
klit. Det er meget lidt sandsynligt, at de også vil kunne 
træffes på selve stranden, hvor møllerne placeres ca. 50 
m fra de hvide klitter. Frøer og tudser kræver vandhul-
ler, i det mindste temporære. Sådanne er der ikke man-
ge af i klitterne eller klitheden, og chancen for at træf-
fe frøer eller tudser i klitterne bag møllerne er ikke stor. 

Padderne træffes sandsynligvis lettere på den anden 
side af vejen, ned mod Ringkøbing Fjord. 

Ud over de nævnte dyr er der ikke kendskab til, at 
der skulle findes andre arter, der kræver særlig beskyt-
telse ifølge Habitatdirektivet. Reference /4/

Der er heller ikke kendskab til, at området eventu-
elt skulle rumme andre arter af dyr, som er opført som 
særligt beskyttelseskrævende, rød- og gullistearter, og 
projektområdet indeholder heller ikke småbiotoper, som 
kunne antyde en eventuel tilstedeværelse af sådanne ar-
ter – se dog nærmere under fugleafsnittet.

Vurdering af konsekvenser
Større pattedyr, som måtte leve og færdes i nærområ-
det, må formodes at holde en passende afstand til byg-
gepladsen i dagtimerne i anlægsfasen. Når byggefa-
sen er overstået, vil dyrene dog givetvis komme tilba-
ge i fuldt omfang efter en kortere tilvænningsperiode. 

Større pattedyr vil næppe blive påvirket negativt af 
møllerne under driften. Det er sandsynligt, at dyrene 
hurtigt vænner sig til installationerne og herefter frit vil 

Foto 6.2 Rævegrav i klitterne bag møllerne

Tabel 6.4 Bilag IV arter, som eventuelt kan træffes 
i nærheden af vindmølleområdet

Art

Ynglebiotop

Levevis

Kan eventuelt 
træ

ffes i 
mølleområdet

Eventuel negativ 
effekt af møller

Marsvin Kystområder Lever af fisk Nej Nej

Mark-
firben

Strandenge, 
klitter, 

kystskrænter

Foretrækker 
sydvendte 

skråninger med 
løst materiale

Ja Nej - ikke 
sandsynligt

Spids-
snudet 

frø
Vandhuller

Lever i moser og 
enge i nærheden 

af vandhuller
Nej Nej - ikke 

sandsynligt

Strand-
tudse

Temporære 
vandhuller

Lever i områder 
med åbne arealer 

med ringe 
vegetation

Nej Nej - ikke 
sandsynligt
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færdes i området som hidtil. Det gælder både på stran-
den og i de bagvedliggende klitter. I baglandet kan man 
som nævnt måske finde spidssnudet frø, strandtudse og 
markfirben. Tages der hensyn til klitterne under etable-
ring af møllerne og vejanlæg, som nævnt ovenfor, vur-
deres det, at dyrelivet ikke vil blive påvirket negativt 
af mølleprojektet. 

Det er højst usandsynligt, at man i mølleområdet vil 
træffe insekter, der er opført på habitatdirektivets liste, 
da insekterne stiller særlige krav til et habitat, som ik-
ke er opfyldt på lokaliteten. Herudover fremgår det af 
tabel 6.4, at møllerne ikke vurderes at få nogen nega-
tiv effekt på andre bilag IV arter.

Flora
Møllerne bliver som nævnt placeret direkte på sand-
stranden, hvor der ikke vokser planter overhovedet. Der 
findes derfor ikke vilde plantearter, som kræver sær-
lig beskyttelse på lokaliteten. Sker opstilling og en se-
nere nedtagning af møllerne uden at påvirke klitterne, 
vil plantelivet her heller ikke blive påvirket negativt i 
anlægsfasen, drifts- og nedtagningsfasen.

Klimaforandring
Der er efterhånden i videnskabelige kredse bred enig-
hed om, at et stadigt stigende CO2-indhold i atmosfæren 
med stor sandsynlighed vil give anledning til en række 
alvorlige klimaforandringer på kloden, og disse foran-
dringer vil være af vidt forskellig karakter fra verdens-
del til verdensdel. Det er klart, at forandringerne også 
vil få mærkbare konsekvenser for plante- og dyrelivet 
i Danmark i bred forstand, både når det drejer sig om 
ynglende arter og arter på træk eller midlertidigt op-
hold, fordi klimaforandringer generelt vil ændre livs-
betingelserne markant. Projektet kan derfor på grund 
af sin reduktion af CO2-udledningen siges at gavne na-
turen og miljøet bredt ved at medvirke til at holde kli-
maændringerne i ave, om end det eksakte bidrag i den 
store globale sammenhæng er beskedent. 

Samlet konklusion og afværgeforanstaltninger
Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil få væ-
sentlige negative konsekvenser for fugle- og dyreli-
vet i området, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Det 
gælder også for habitatdirektivets bilag IV-arter. Med 
hensyn til dværgterne kan det ikke udelukkes, at der 
vil kunne forekomme enkelte kollisioner, og sammen 
med den planlagte tilbagetrækning af kystlinjen kan 
det eventuelt udgøre en væsentlig påvirkning af den 
vestjyske bestand.

Som kompenserende foranstaltning kan det anbefa-
les at søge at forbedre ternernes ynglesucces på lokali-
teten. Det kan for eksempel ske ved at indskrænke ad-
gangen til området i yngletiden fra medio april til me-
dio juni, da forstyrrelser må anses som de største trus-
ler mod fuglenes ynglesucces.

Der er herudover ikke kendskab til forekomst af fre-
dede eller truede, rød- eller gullistede, plante- og dyre-
arter i nærområdet, hvor møllerne præcist bliver pla-
ceret. 

I baglandet ligger en beskyttet klitrække og klithe-
de, som muligvis også rummer forskellige beskyttede 
dyrearter. Det er væsentligt for beskyttelsen af områ-
dets dyreliv og biotopen i det hele taget, at klitterne ik-

ke beskadiges i anlægsfasen. Det vil dog også kunne 
lade sig gøre, idet eksisterende vejadgang til stranden 
ved Hvide Sande havn og en nyanlagt arbejdsvej langs 
stranden vil blive anvendt under etableringen og sene-
re til serviceringen af møllerne. 

Vindmølleprojektets største effekt på miljøet, som 
dog i denne sammenhæng ikke er lokal, men tværtimod 
global, vurderes at være positiv i form af en redukti-
on af CO2-udledningen fra konventionelle kraftværker.

6.4 Ressourcer og affald
Energi- og ressourceforbrug 
Under normal drift producerer en moderne vindmølle 
på 6 – 7 måneder en energimængde, der svarer til den 
mængde, der er medgået til dens produktion, opførel-
se og nedtagning. Med en forventet levetid på ca. 20 år 
betyder det, at en mølle samlet vil kunne producere ca. 
35 gange den energi, der er brugt til dens fremstilling, 
etablering og bortskaffelse. Reference /5/. 

Materialer til mølleproduktionen bliver først og 
fremmest udgjort af glasfiber til vingerne, stål til nav 
og tårn, og beton, armeringsjern, sand og grus til fun-
damentet. Til fundamentet går omkring 800 m3 arme-
ret beton. Fundamenterne vil desuden blive beskyttet 
mod underminering og erosion af bølgeslag for eksem-
pel med granitblokke som på et moleanlæg.

Ved nedtagning af vindmøllerne efter endt drift kan 
størsteparten af de anvendte materialer adskilles og gen-
anvendes. Fundamentet fjernes helt ved nedtagning. 

Ferskvand
Produktion af 1 MWh el med vindkraft forbruger kun 
en liter vand. Produktion af den samme elmængde med 
kul- eller atomkraft kræver henholdsvis 2.000 og 2.400 
l vand. Reference /6/.

Etablering af vindkraft til erstatning af kulkraft spa-
rer derfor også generelt store vandressourcer. 

Foto 6.3 Klitlandskab set fra nordlige mole  
ved Hvide Sande.
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Foto 6.4 Mere regn og voldsommere regnskyld vil sandsynligvis blive en af følgerne i Danmark af klimaforandringen. Foto fra Vestjylland.
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Affald
Efter opstilling og idriftsættelse af vindmøllerne vil alt 
materiel, som ikke er nødvendigt for møllens drift, blive 
fjernet fra byggepladsen. Alt affald fra byggeprocessen 
vil ligeledes blive fjernet og bortskaffet efter gældende 
regler, og området omkring møllerne vil blive reetableret.

Sparet produktion af slagger og flyveaske
Produktion af vindmøllestrøm erstatter strøm, som el-
lers skulle have været produceret på basis af fossile 
brændsler, især kul. Af den grund vil produktionen af 
slagger og aske, som kulkraftproduktionen ellers vil-
le have afstedkommet, også blive reduceret. På bag-
grund af fordelingen af produktionen af elektricitet på 
forskellige brændsler og vedvarende energikilder kan 
man skønne, at produktionen af slagger og flyveaske 
vil blive reduceret med cirka 40 g pr. produceret kWh 
vindmøllestrøm. Reference /1/.

Samlet vil der derfor fremover i forslag 1 blive pro-
duceret ca. 1.700 ton slagger og flyveaske mindre pr. 
år som følge af projektet. Det bliver i alt til ca. 33.600 
ton i møllernes levetid på 20 år.

I 0-alternativet vil miljøet ikke blive sparet for den-
ne mængde slagger og flyveaske.

6.5 Andre miljømæssige forhold
Rekreative interesser
Stranden bliver af lokalbefolkningen og turisterne i dag 
anvendt til strandture med badning, surfing, drageflyv-
ning og andre traditionelle strandaktiviteter. Lystfiske-
re fisker i en vis udstrækning fra nordmolen, ligesom 
den er udsigtspunkt for ornitologers havfuglestudier. 
Lystfiskeri foregår dog i sæsonen for sild især inten-
sivt langs havnemolerne og ved slusen.

Etablering af møller på nordstranden må formodes at 
indskrænke mulighederne for traditionelt strandliv og i 
hvert fald drageflyvning i området. Sådanne aktiviteter 
vil fremover blive henvist til sydstranden eller vil even-
tuelt blive „skubbet‟ lidt længere nordpå langs stran-

den. Mulighederne for lystfiskeri og ornitologiske stu-
dier vil ikke blive begrænset af etablering af møllerne.

Vibrationer
Vindmøllerne bliver opstillet på et fundament formo-
denligt indrammet af spunsvæge. Nedramningen af 
spunsvægene vil ikke give problemer på grund af den 
store afstande til nærmeste nabo.

6.6 Vurdering af øvrige miljøkonsekvenser 
Luftforurening, klima og miljø
Projektet vil i sin levetid spare atmosfæren for en ud-
ledning på i alt ca. 522.000 ton CO2, eller ca. 26.100 
t/år. Det svarer til ca. 2 ‰ af den mængde, som Dan-
mark ifølge Kyoto-aftalen har forpligtiget sig til årligt 
at spare inden år 2012. Projektets bidrag er i sig selv 
således beskedent, om end målbart, og vil som sådan 
ikke få nogen mærkbar effekt på de klimaændringer, 
som bliver konsekvensen af en fortsat emission af CO2 
i uændret målestok. Set i et bredere perspektiv er pro-
jektets bidrag dog værdifuldt og uundværligt, da den 
totale reduktion kun kan opnås gennem mange min-
dre bidrag. Sammenlagt bliver miljøet desuden sparet 
for en affaldsproduktion på knap 33.600 ton slagger og 
flyveaske, eller knap 1.700 ton pr. år.

Grundvand
Risikoen for forurening af jord eller grundvand som 
følge af aktiviteter i anlægs-, drifts- eller nedtagnings-
fasen vil være minimal.

Naturbeskyttelse
Der vil ikke være væsentlige konflikter mellem projek-
tet og områdets flora og fauna. Størst opmærksomhed 
er tillagt fuglelivet og klitterne i baglandet. Projektet 
forventes ikke at få negative konsekvenser for dyreli-
vet i det hele taget, hverken for ynglende dyr eller fugle 
eller for dyr eller fugle under rast og fouragering eller 

under træk til og fra området. Med anvendelse af eksi-
sterende vejadgang til stranden og nyanlagt arbejdsvej 
vil klitterne ikke blive berørt af projektet. Det samme 
vil derfor heller ikke dyre- og plantelivet knyttet hertil.

Eneste undtagelse er dværgterne, som måske kan bli-
ve negativt berørt. Beskyttelse af ynglebiotopen, hvil-
ket i praksis vil sige indskrænket adgang til stranden i 
yngletiden, vurderes dog at kunne dispensere for den 
negative effekt, idet forstyrrelsen i yngletiden fra men-
nesker og hunde vurderes at være den største trussel 
mod bestanden.
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7 Andre forhold 

7.1  Nul-alternativet
Projektet
Ved 0-alternativet opstilles der ingen nye møller på Hvi-
de Sande Nordhavn.

Landskabet
Landskabet omkring Hvide Sande vil inden for en over-
skuelig årrække formentlig forblive helt uden vindmøl-
ler, da de to eksisterende vindmøller ikke kan udskif-
tes. Der vil således ikke være mange synlige elemen-
ter på Holmsland Klit, der rækker op over klitterne. Ud 
over kirker og især kirketårne vil det være Lyngvig Fyr, 
som er tangens synligste element.

Påvirkning af miljøet i øvrigt
Støj og skyggekast
Støjbelastningen og skyggekastet vil ikke være til stede.

Luftforurening
Der vil ikke være en reduktion af udledningen af CO2 
og SO2 samt NOx.

Geologi, grundvandsinteresser og naturbeskyttelse
Miljøpåvirkningerne på flora og fauna vil fortsætte 
som hidtil.

Ressourcer og affald
0-alternativet vil ikke spare miljøet yderligere for slag-
ger og flyveaske.

7.2 Udtaget areal af landbrugsdrift
Der udtages ikke arealer af landbrugsdrift, da møller-
ne opstilles på forstranden.

7.3 Forhold til lufttrafik
Der er ingen lufthavne eller flyvepladser i nærheden. 

Statens Luftfartsvæsen kræver efter høring med For-
svaret, at luftfartshindringerne skal afmærkes på føl-
gende vis ifølge reference 1:

Forslag 1
1) Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast 

rødt lys. De lavintensive hindringslys skal opfylde 
specifikationerne til low-intensity, Type A anført i 
bilag 1 til Bestemmelser om Civil Luftfart, BL 3-10.
Side 2 af 2

2) Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet.
3) Ved anvendelse af LED som hindringslys skal arma-

turtypen oplyses til SLV ved anmeldelsen af vind-
møllerne.

4) Lysmarkeringen kan placeres øverst på generatorhu-
set (nacellen) og lyset skal altid, uanset møllevinger-
nes placering, være synligt 360 grader i et vandret 
plan. Dette kan kun opnås ved opsætning af 2 lam-
per på møllen.

5) Dele af vindmøllens overflade skal som minimum 
være af farven hvid, jf. BL 3-10, pkt. 8.1. F.eks. er 
RAL 7035 er inden for farvedefinitionen hvid. Far-
ven hvid er nærmere defineret i ICAO ś Annex 14, 
Volume I, Appendix 1, pkt. 3.2 d).

Forslag 2
1) Møllen i hver ende af rækken skal afmærkes med 

middelintensivt hvidt blinkende lys. De middelin-
tensive lys skal opfylde specifikationerne til medi-
umintensity, Type A anført i bilag 1 til Bestemmel-
ser om Civil Luftfart, BL 3-10.

2) De middelintensive hvide lys skal vise synkrone blink 
med en frekvens på 20 til 60 blink pr. minut, jf. bi-
lag 1 til BL 3-10.

3) Alle øvrige mellemliggende vindmøller skal marke-
res med lavintensivt fast rødt lys, minimum 10 can-
dela. De lavintensive lys skal opfylde specifikatio-
nerne, der er angivet til low-intensity, Type A anført 
i bilag 1 til BL 3-10.

4) Ved anvendelse af LED som hindringslys skal arma-

turtypen oplyses til SLV ved anmeldelsen af vind-
møllerne.

5) Hindringslys kan placeres på generatorhuset (nacel-
len) og lyset skal altid, uanset møllevingernes pla-
cering, være synligt 360 grader i et vandret plan.

6) Hindringslys skal være aktiveret hele døgnet.

7.4 Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM 
er der rettet forespørgsel til en lang række radiokæde-
operatører om projektets mulige interferens med deres 
respektive signaler.

Ingen af de kontaktede operatører har haft indven-
dinger mod projektet.

7.5 Ledningsanlæg 
Der en ingen eksisterende el- eller gasledninger i - el-
ler i nærheden af - projektområdet. 

Nettilslutningen til vindmøllerne fremføres som 
jordkabel fra den eksisterende 60 kV station øst for 
projektområdet.

7.6 Socioøkonomiske forhold
Det vurderes, at de forventede miljøpåvirkninger af an-
lægget ikke vil have negative socioøkonomiske effek-
ter på eksempelvis turisme, fritidsinteresser, råstofind-
vinding, landbrugsmæssige interesser, jagt eller fiskeri. 

En egentlig socioøkonomisk virkning vil snarere væ-
re positiv i form af, at vindenergien vil spare samfun-
det for store udgifter til sundhed og miljø.  

7.7 „Søvejen mod vest‟
Vindmølleprojektet og projektet "Søvejen mod vest" 
grænser umiddelbar op til hinanden. 
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Kort 7.1 Plan for udformning af Sydhavenen i Hvide Sande

Kort 7.1 Plan udformning af nye ydremoler samt placering af fremtidig tilbagetrukket 
kystlinje ved projektet Søvejen mod vest.
Mål 1:4000 Reference /3/
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De to projekter vil derfor kunne påvirke hinanden 
bl.a. visuelt.

Ved projektet „Søvejen mod vest‟ vil der på Hvide 
Sande havn blive opført infrastrukturelle anlæg. Det 
samlede anlægget omfatter en udvidelse af den nordli-
ge mole med ca. 75 meter og en ny sydlig mole på ca. 
670 meter mod vest, samt en ny 250 meter lang kaj på 
vestsiden af nordhavnen med et roll-on / roll-off anlæg 
til at losse og laste fra kajen til pramme. I den sene fa-
se kan der blive etableret bygninger på kajen, der kan 
blive mellem 8,5 og 15 meter høje. Der vil ikke være 
permanente kraner, idet man forventer, at skibene har 
egne kraner til på og aflæsning af gods. Der vil kun i 
særlige tilfælde være brug for mobile kraner. 

Anlægget som etableres i første fase har en stor ho-
risontal udbredelse og en meget lille vertikal udbredel-
se på ca. 5 meter.  

Det er vurderet at den samlede visuelle påvirkning 
af omgivelserne fra havneanlægget og møller ikke er så 
væsentlig, at der er behov for visualisering af det sam-
lede anlæg. Vindmøllerne påvirkes primært vertikalt på 
store afstande, mens havneanlægget primært påvirkes 
vertikalt på helt nære afstande. Den samlede effekt af 
begge projekter er derfor ikke belyst i denne VVM. For 
yderligere beskrivelse af „Søvejen mod vest‟ og konse-
kvenserne af dette for miljøet henvises til redegørelsen 
”Søvejen mod vest, VVM”, Reference /2/.

7.8 Manglende viden
Der er ikke kendskab til forhold, hvorom der er mang-
lende viden. De økonomiske forhold vedrører ikke 
VVM-redegørelsen og miljørapporten.
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Figur 8.1 Støjtyper og grænseværdier

8 Sundhed

8.1 Påvirkning af sundheden
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og 
indirekte af en række grunde. Blandt de umiddelbart 
indlysende finder man:

- Reduktion af emissioner fra kraftværker
- Støjpåvirkning
- Skyggekast ved naboboliger

Reduktion af emissioner
Vindmøllerne vil reducere udledningen af CO2 med 
26.100 ton pr. år. Det svarer til ca. to promille af Dan-
marks Kyoto-forpligtigelse. Reference /1/ 

Dertil kommer en reduktion af udledning af bl.a. 
svovl- og kvælstofoxider fra kraftværkerne. 

Udledningerne fra kraftværkerne belaster både kli-
maet, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektri-
citet fra vindkraft sparer befolkningen for denne på-
virkning i den grad, som el fra vindkraft erstatter el 
fra kraftværker.

Forskellige undersøgelser af de samfundsøkonomi-
ske omkostninger ved forskellige energiproduktioner 
har også sat en værdi på disse omkostninger, de såkald-
te eksterne omkostninger. Reference /2/. 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 vi-
ser sig som bronchitis, hospitalsindlæggelser, sygeda-
ge og dage med nedsat aktivitet, merforbrug af medi-
cin for astmatikere samt for tidlig død. 

EU har i forskningsprojektet ”ExternE - Externa-
lities of Energy” beregnet de eksterne omkostninger 
ved elektricitet produceret på forskellige måder i de 
enkelte lande. 

I Danmark er de eksterne udgifter ved elektrici-
tet produceret på kulkraft beregnet til 30 – 52 øre pr. 

kWh, mens den ved vindkraft er beregnet til 0,75 øre 
pr. kWh. Reference /3/ 

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har i 2004 be-
regnet, hvor meget det koster, at kraftværkernes luft-
forurening påvirker sundheden, og DMU prissætter 
sygdomsvirkningen til 2,24 eurocent, eller 17 øre per 
kwh. Her indgår tungmetallernes skadevirkning ikke i 
beregningen. Reference /4/

DMU har i sin rapport om emnet fra 2007 set på den 
del af omkostningerne, der vedrører menneskers sund-
hed, og som skyldes forurening med SO2, NOx og par-
tikler. Reference /5/

Rapporten nuancerer det tidligere billede på bag-
grund af væsentligt mere præcise atmosfæriske bereg-
ninger og et mere præcist datagrundlag for befolknin-

gens fordeling omkring anlæggene. Rapporten viser, at 
prissættelsen for sygdomsvirkningen fra de to kraftvar-
meanlæg Amagerværket og Fynsværket samt affalds-
forbrændingsanlægget Vestforbrændingen svinger fra 
0,42 eurocent pr. kWh over 3,44 til 6,34 eurocent pr. 
kWh over årene 2003 – 05. Højst for Vestforbrændin-
gen 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 /6/

Vindenergien kan således spare samfundet for store 
udgifter til sundhed og miljø. For det enkelte menne-
ske 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 tår-
net, og luften trykkes sammen mellem tårnet og vin-
gen. Om lyden er støj, afhænger af lytteren. Generelt 
siger man, at uønsket lyd er støj. Støj ødelægger både 
sind og legeme, og 65 dB(A) er anset for et kritisk ni-
veau. 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 villa-
kvarterer. Lavest om natten, da man er mere følsom for 
lyd, når man skal sove. 

Natnedsættelsen gælder ikke for vindmøller, da de-
res produktion ikke kan følge en bestemt døgnrytme. 
For vindmøller er der derimod ved lov fastsat et mak-
simalt støjniveau på 39 dB(A) i boligområder, og 44 
dB(A) ved enkeltboliger i det åbne land ved en vind-
hastighed på 8 m/s.

Der er i kapitel 5 nærmere redegjort for støjregler-
ne for vindmøller, og støjniveauet ved naboboligerne i 
det åbne land er beregnet. Ingen udsættes for mere end 
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37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 39,4 dB(A) 
ved 8 m/s, ifølge beregningerne i kapitel 5.

Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboli-
ger i det åbne land betyder, at der udendørs kan være 
en støj, der svarer til lidt mindre end sagte tale. 

Støjen kan dog være generende for nogle mennesker. 
Støjen vil komme som et sus, der gentages ca. hvert an-
det sekund ved de store møller. Monotonien vil være 
en del af problemet ved påvirkningen, men støjen vil 
næppe kunne skelnes fra baggrundsstøjen fra bevoks-
ning og bebyggelse med en vindhastighed over 8 – 12 
m/s, der svarer til frisk til hård vind.

Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer støj-
emissionen sig - eller falder - for møllerne ved Hvi-
de Sande.

Skyggekast ved naboer
Skyggekast er genevirkningen af skyggen fra vindmøl-
levingerne, når vingerne drejer ind mellem solen og op-
holdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, skal so-
len skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Ge-
nen vil typisk være størst inde i boligen, men kan og-
så 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 vind-
møller i en gruppe og deres placering i forhold til na-
boboligerne, samt af de topografiske forhold og møl-
lens rotordiameter.

Der kan være en øget oplevelse af stress, hvis skyg-
gekastet falder på tidspunkter, hvor man er til stede.
Derfor er det vejledende anbefalet, at naboer ikke ud-
sættes for mere end 10 timers skyggekast årligt, men 
der er ikke foretaget danske undersøgelser, der viser 
en evidens for den øgede stress og heller ikke for øget 
sygelighed ved beboelse i nærheden af vindmøller så 
længe afstandskravet er opfyldt.

For at begrænse skyggekastet, kan man stoppe vind-
møllen i det tidsrum, det foregår.

I kapitel 5 er der redegjort for, hvor meget vindmøl-
lerne ved Hvide Sande vil kaste skygger ved naboer 
fra de roterende vinger. Ved den nabo, der er mest ud-

sat, drejer det sig om godt 13 timer om året udendørs, 
og knap 11 timer indendørs.

8.2 Overvågning
I VVM-tilladelsen vil der blive stillet betingelse om af-
værgning af skyggekast. Endvidere vil der være stillet 
krav til placeringen i forhold til byggelinier, afstand til 
naboer eller andre forhold. VVM-tilladelsen kan og-
så indeholde krav om inddragelse af tilsynsmyndighe-
den i anlægsfasen ved arbejde i nærheden af beskyt-
tede områder. 

Det er kommunens miljøtilsyn, der skal sikre, at kra-
vene i VVM-tilladelsen overholdes. Klage fra naboer 
medfører, at kommunens miljøtilsyn kan pålægge eje-
ren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling eller må-
ling af skyggekastet, hvis miljøtilsynet vurderer, at der 
er hold i klagen. Kommunen kan herefter om fornødent 
pålægget 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 måling ved idriftsættelse og må-
linger ved almindeligt tilsyn, dog højst en gang årligt.  

Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatø-
ren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske proble-
mer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvåg-
ningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornødent 
stopper møllen. Forandringer i vindmøllens støjniveau 
og udseende vil sammen med andre uønskede miljø-
påvirkninger fra møllen stort set altid være en konse-
kvens af tekniske problemer i møllen.
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Foto 9.1 Hvide Sande Nordhavn set fra Sydhavnen.

109



9 Henvisninger

9.1 Oversigt over figurer, kort og tabeller
Kort 1.1 Vindmøllernes placering 4
Figur 1.1 Vindmøllestørrelser set i relation til andre lokale elementer 5
Kort 1.2 Eksisterende kommuneplanrammer og kommuneplantillæg 7
Kort 2.1 Placering af møller, veje og arbejdsarealer 9
Tabel 2.1 Projektet opsummeret 15
Kort 3.1 Placering af møller, veje og arbejdsarealer 18
Kort 3.2 Vindressourcerne 18
Tabel 3.1 Oversigt over projektforslag 19
Kort 4.1 Eksisterende vindmøller og afstandszoner 4,5 og 13 kilometer 22
Kort 4.2 Landskabets dannelse  23
Kort 4.3 Holmsland Klits udvikling 24
Kort 4.4 Arkæologiske fund 28
Kort 4.5 Kirkeomgivelser, kultur og rekreative områder 28
Figur 4.1 Sammenligning af højder, Forslag 1 29
Figur 4.2 Sammenligning af højder, Forslag 2 29
Kort 4.6 Visualiseringspunkter i nærzonen 31
Kort 4.7 Visualiseringspunkter i mellem- og fjernzonen 32
Tabel 5.1 Forhold for udvalgte naboboliger 80
Tabel 5.2 Afstande til fem udvalgte naboboliger 80
Kort 5.1 Oversigt over naboboliger 81
Kort 5.2 Støjkurver ved 8 m/s vindhastighed ved forslag 1 93
Tabel 5.3 Støjpåvirkning ved fem udvalgte naboboliger 93
Kort 5.3 Støjkurver ved 8 m/s vindhastighed ved forslag 2 93
Kort 5.4 Skyggekast ved forslag 1 95
Kort 5.5 Skyggekast ved forslag 2 95
Tabel 5.4 Skyggekast ved naboer 96
Tabel 6.1 Mindsket emission af luftforurenende stoffer 97
Kort 6.1 Internationalt beskyttede naturområder og beskyttede naturtyper 98
Tabel 6.2 Udpegningsgrundlag for Habitat- og Fugleområde - Ringkøbing Fjord  98
Tabel 6.3 Fugle og dyr den 7. april 2010 99
Tabel 6.4 Bilag IV arter, som eventuelt kan træffes i nærheden af vindmølleområdet 100
Kort 7.1 Plan for udformning af Sydhavenen i Hvide Sande 105
Figur 8.1 Støjtyper og grænseværdier 107

9.2 Anvendte forkortelser og begreber
biotop, levested, fx en bøgeskov, træstub eller dam, som nærmere defineres ud fra 
miljøfaktorer. Betegnelsen anvendtes første gang i 1908 af den tyske zoolog F. Dahl. 
Siden er den ofte anvendt synonymt med habitat. Biotop anvendes især i skandina-
visk og tysk økologisk litteratur, habitat især i engelsk og amerikansk litteratur. Hvis 
man anvender begge begreber, bør biotop defineres og afgrænses ud fra et områdes 
miljøfaktorer, mens habitat bør defineres ud fra, hvor et dyr eller en plante lever in-
den for en biotop. En dam er ifølge dette en biotop, mens den bladbille, der lever på 
åkanden i dammen, har åkanden som habitat.
bl.a., blandt andet
ca., cirka
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
DMU, Danmarks Miljøundersøgelser
emission, udledning, modsat immission, se dette
estimeret, anslået
EU, Den Europæiske Union, et internationalt politisk og økonomisk samarbejde   
mellem 27 europæiske stater
fauna, dyreliv
f.eks., for eksempel 
flora, planteliv
g, gram, enhed for masse
habitatdirektiv, EF-retsregel (EU-retsregel) om levested for planter og dyr
hektar, 100 gange 100 meter, flademål
immission, brugt som koncentrationsangivelse for en forureningskomponent i 
omgivelserne. Modsat emission. I denne rapport brugt i forbindelse med ”modta-
get støj hos naboer”
Kbh., København
km, kilometer, 1000 meter, længdemål
kote, højde over eller under havets middelvandstand, kaldet Dansk Normal Nul, DNN. 
kV, kilovolt,  (græsk: kilo-), 1000 volt
kW, kilowatt, 1000 watt. Watt er en måleenhed for effekt
kWh, kilowatt-time, 1000 watt i en time. Enheden bruges ved beregning af elforbrug.
kg, kilogram, 1000 gram, mål for masse (i daglig tale mål for vægt)
LBK, lovbekendtgørelse
mm, millimeter, 1/1000 meter, længdemål 
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 2007 på 3,430 MWh eller 3.430 kWh
m2 og m3, kvadratmeter og kubikmeter, flademål og rummål
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Kapitel 4, Landskabelige forhold
/1/ Per Smed, Landskabskort
/2/ Vestjylland med nordlige Vadehav, Gyldendals Egnsbeskrivelser, 
 Gyldendal, 1978.
/3/    http://www.denstoredanske.dk
/4/ http://www.fyrtaarne.dk/lyngvig.html
/5/ www.spangsberg.net/sms//firt/Hvidesande.html og www.sondervig.dk
/6/ http://www.dkconline.dk/ (Det Kulturhistoriske Centralregister)
/7/ Vurdering af arkæologiske interesser ved vindmølleprojekt: 
        E-mail sendt d. 2. juni 2010, fra museumsinspektør ved Ringkøbing-Skjern 

Museum, Torben Egeberg til Søren Bundgaard Poulsen, PlanEnergi Midtjyl-
land.
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/1/ Vestas Nothern Europe 4. maj 2010, Søvej mod vest, 

Støj- og skyggekastberegninger.
/2/ DELTA, 30. april 2008: Project report. EFP-06 project. Low Frequency 

Noise from Large Wind Turbines. Summary and Conclusions on  
measurements and methods.

/3/ Vestas Nothern Europe 4. maj 2010, Søvej mod vest, Støberegninger.
/4/ Vestas Nothern Europe 4. maj 2010, Søvej mod vest, Skyggekastberegninger.

Kapitel 6, Øvrige miljøkonsekvenser
/1/ Naturlig Energi. Februar 2007: Vindmøller og drivhuseffekten. Faktablad M2.
/2/ www.GEUS.dk.
/3/ H. Baagøe og T.S. Jensen (2007): Dansk Pattedyr Atlas
/4/ Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport nr. 635, 2007:  

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV.
/5/ Naturlig Energi sep. 2009. Faktablad T4
/6/ Vestas aktionærinformation 1/2008
/7/ Fugle. Analyse og vurdering udført af Orbicon. Maj 2010.

Kapitel 7, Andre forhold
/1/ E-mail fra Birger Jeppesen, Statens Luftfartsvæsen, til Søren Bundgaard 

Poulsen, PlanEnergi, den 8. juni 2010. SLV Ref.nr.: 10-7040-0033.
/2/    Ringkøbing-Skjern Kommune: Søvejen mod vest, VVM. 2010. 
/3/  Se COWIs rapport P-69173-PR-01. Marts 2009.

nominelt omdrejningstal, ”normal” kørsel, modsat løbskkørsel
NOx, fællesbetegnelse for kvælstofoxid, NO, og kvælstofdioxid, NO2
nr., nummer
pr., per, for hver. Eksempelvis: Effekt pr. mølle, Effekt for hver mølle
ramsarområde, vådområde, der er vigtig som levesteder for vandfugle og har in-
ternational betydning
Ringkøbing-Skjern  kommune, det geografiske område, til forskel fra Ringkøbing-
Skjern Kommune, den organisatoriske og juridiske enhed.
Scourhuller, huller, der bliver udgravet tæt på en konstruktion af bølgestrøm eller 
vandhvirvler
skadaanlæg eller scadaanlæg, styringsanlæg 
SO2, svovldioxid
spektakulære, opsigtsvækkende
t, ton, 1 ton er 1000 kg
temporære, midlertidig, brugt her om vandhuller, der periodevis er udtørrede
topografi, landskabets form, placeringen af naturlige og kunstige landemærker i
området, som f.eks. skrænter, vandløb, byer. Et tilsvarende ord er terræn
t/år, ton per år
vertikalt, lodret
VVM, vurdering af virkning på miljøet
§, paragraf
0-alternativ, nul-alternativ, fortsættelse af eksisterende forhold
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