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Forord

ekstreme vejrsituationer er blevet et væsentligt emne i 
Danmark de senere år. Assens kommune vil derfor i de 
kommende år vægte tiltag, der sigter mod klimafore-
byggelse- og tilpasning. Som et konkret tiltag i retning 
af dette har Assens kommune meldt sig som ”Klima-
kommune”, hvilket blandt andet betyder, at Kommunen 
forpligter sig til at reducere CO2-forbruget med mindst 
2% om året frem mod 2025.

I Kommuneplan 2009-2021 for Assens Kommune 
er der udpeget en række lokaliseringsområder til op-
stilling af nye vindmøller. Assens Kommune har i den 
forbindelse modtaget en ansøgning om tilladelse til op-
stilling af tre vindmøller ved Sandager.

VVM-proces og miljøvurdering
For vindmøller over 80 meter totalhøjde skal der ud-
arbejdes en VVM-redegørelse. Redegørelsen skal på-
vise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indi-

vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kul-
turarv, samt samspillet mellem disse faktorer. Assens 
Kommune er ansvarlig for, at denne VVM-redegørel-
se bliver udarbejdet. 

VVM er et begreb for - og en forkortelse af - vurde-
ring af virkning på miljøet. Dette hæfte er denne VVM-
redegørelse for vindmøllerne ved Sandager.

Assens Kommune har afholdt en debatfase i august  
og september 2010, samt gennemført en høring af be-
rørte myndigheder. Der er tilsammen indkommet 28 
høringssvar. I VVM-redegørelsens kapitel 1 er der ind-
sat en oversigt, hvor svarene er grupperet efter emne 
med henvisning til de afsnit, hvor det pågældende em-
ne behandles. 

VVM-redegørelsen er udvidet, så den endvidere ud-
gør en miljørapport, og dermed samtidig opfylder lov-

givningen om miljøvurdering af planer og programmer. 
Miljørapporten skal - ud over de emner som behand-
les i VVM-redegørelsen - gøre rede for påvirkningen 
af menneskers sundhed, de relevante aspekter af den 
nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, 
hvis planen ikke gennemføres. Endvidere skal miljør-
apporten gøre rede for, hvorledes kommunen overvå-
ger, at hensynet til miljøet bliver varetaget.

Nærværende rapport indeholder miljørapportens ik-
ke tekniske resumé, hvori miljøvurderingens væsent-
ligste pointer er gengivet.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vind-
mølleprojektet ved Sandager er udarbejdet og offent-
liggjort samtidig med denne VVM-redegørelse og Mil-
jørapport.
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0-alternativet
Ved 0-alternativet vil vindmøllerne ikke blive opstil-
let. Nul-alternativet er nærmere omtalt i kapitel 7, an-
dre forhold.

1.2 Fokusområder
Projektet rejser følgende overordnede problemstillinger:

Visuel påvirkning af landskabet
Nærmeste byer og landsbyer

-
kaliseringsområdet. I denne VVM-redegørelse er det 
undersøgt, om disse bysamfund vil blive påvirket af de 
planlagte vindmøller. De bysamfund, som ligger tættest 
ved vindmølleområdet, er Sandager, Salbrovad, Filshu-

1 Indledning 

Assens Kommune har modtaget en ansøgning om til-
ladelse til at opføre tre vindmøller ved Sandager. Om-
rådet, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er udpeget 
som lokaliseringsområde egnet til vindmøller. Forud 
for planlægningsprocessen har Assens Kommune fore-
taget en indledende offentlig høring fra den 10. august 
2010 til den 7. september 2010.

1.1 Projektforslag
Projektforslaget 
VVM-redegørelsen og Miljørapporten beskriver og 
vurderer et projektforslag med i alt tre vindmøller op-

stillet på en ret linje. De tre vindmøller er af samme 
type og udseende med en rotordiameter på 101 m og 
en navhøjde på 79,5 meter, som tilsammen giver en to-
talhøjde på 130 meter. Møllen er således 0,5 meter la-
vere end de 130,5 m der beskrives i den indsendte an-
søgning. Denne forskel skyldes at vindmøllen i den 
mellemliggende periode er blevet ændret af møllefa-
brikanten. Vindmøllerne har hver især en kapacitet på 
3,0 MW, og den samlede kapacitet er således  9,0 MW.

Alternativer

Vindmølleområdet udnyttes bedst muligt med opstil-
ling af tre vindmøller på en ret linie. Øvrige alternati-
ver er derfor ikke undersøgt nærmere i denne VVM-
redegørelse. 

Figur 1.1 Vindmøllestørrelser set i relation til andre lokale elementer

Menneske 48,2 m rotor, navhøjde 45 m
750 kW 

Landsbykirke 101 m rotor, navhøjde 79,5 m 
3,0 MW

Kort 1.1 Vindmøllernes placering
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se, Emtekær og Stubberup. Lidt længere væk fra vind-
mølleområdet ligger Tanderup, Hjorte, Håre, Hjærup, 
Barløse, Mygind, Smejrup, Holevad, Aborg og Sønder 
Åby. Alle ovennævnte bysamfund er undersøgt ved 
besigtigelse og såfremt det er vurderet, at vindmøller-
ne vil være synlige, er der udarbejdet visualiseringer 
fra disse byer.  

Nærmeste veje
Det er undersøgt og vurderet om de planlagte vindmøl-

vindmølleområdet. Undersøgelsen omfatter de lokale ve-
je og overordnede veje, herunder den nord-syd gående 
hovedvej Assensvej/Middelfartvej. 

Landskab
Vindmølleområdet ligger i den nordvestlige del af As-
sens Kommune i et morænelandskab med mange leven-
de hegn og større skovbevoksninger ved Orelund Skov og 
Barløseborg Skov. Nord for projektområdet løber Bræn-
de Å, og syd for projektområdet løber Puge Mølle Å. 
Begge med udløb i Lille Bælt. I kystlandskabet vest for 

-
der Åby, Emtekær Nor og Aborg Minde. I VVM-rede-
gørelsen vurderes, hvorledes vindmøllerne påvirker op-
levelsen af disse landskabtræk. De ovennævnte  forhold 
er undersøgt ved besigtigelse, og såfremt det er vurde-
ret, at vindmøllerne vil være synlige og måske påvirke 
væsentlige elementer i landskabet, er der udarbejdet vi-
sualiseringer fra disse områder.

Kystnærhedszonen
Kommuneplan 2009-2021 for Assens Kommune omfatter 
retningslinjer for kystnærhedszonen langs kysten ud mod 
Lille Bælt. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt 
friholdes for yderligere bebyggelse. Der må ikke udfø-
res byggeri eller anlægsarbejder, som kan forringe ky-
stens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi.
Det er undersøgt, analyseret, visualiseret og vurderet i 
denne VVM-redegørelse, om de planlagte vindmøller vil 
påvirke oplevelsen af kystlandskabets karakter.  

Kort 1.2 Fokusområder

Nye Barløse vindmøller

Kirker

1:50.000Mål:

Eksisterende vindmøller

Projektområde

Kystnærhedszone
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1.4 Lovgivning
Der er en række love og bekendtgørelser, som dikterer 
en række bestemmelser for hvor og hvordan der kan 
opstilles vindmøller i Danmark. I afsnit 1.4 gennem-
gås de love, der er relevante i forhold til vindmøllepro-
jektet ved Sandager. 

Vindmøllecirkulæret
I 1999 udsendte Miljø- og Energiministeriet cirkulære 
om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling 
af vindmøller. Cirkulæret blev kendt som vindmølle-

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-

-
let i en kommuneplan. I Kommuneplan 2009-2021 for 
Assens Kommune er der i den forbindelse udpeget en 
række lokaliseringsområder for vindmøller, herunder 
vindmølleområdet ved Sandager.

Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til 
kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til om-
givelserne. Vindmøller må blandt andet ikke opstilles 

-
højde. 

Totalhøjden på de ansøgte vindmøller er 130 meter, 
og det medfører en mindste afstand på 520 meter til 
nærmeste nabobeboelse. Kravet er opfyldt for alle na-
bobeboelser. Nærmeste nabobeboelse ligger sydøst for 
vindmøllerne i en afstand af 528 meter. Se kort 5.1, ta-
bel 5.1 og tabel 5.2.

Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere bestem-
melser og vejledninger for blandt andet størrelsesfor-
holdet mellem rotordiameter og navhøjde samt afstan-
den mellem vindmøllegrupper. I vejledningen er det til-
rådet, at vindmøllens harmoniforhold vurderes i hvert 

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 miljø-
rapporten. (Indgår desuden i forslag til kommuneplan-
tillæg for vindmøller ved Sandager).

Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget, redegør nær-
mere for projektet og for de aktiviteter, der er forbun-
det med anlægsarbejderne, opstilling af vindmøller-
ne, aktiviteter i driftsfasen samt arbejder i forbindel-
se med nedtagning af vindmøllerne og reetablering af 
vindmølleområdet.

Fjerde kapitel, Landskabelige forhold, indeholder 
en deltaljeret landskabsanalyse og en vurdering af de 
planlagte vindmøllers påvirkning af landskabet. Ka-
pitlet indeholder blandt andet visualiseringer, hvor de 
planlagte vindmøller er indarbejdet i fotos af de eksi-
sterende forhold.

Femte kapitel, Miljøkonsekvenser ved naboer, ana-
lyserer konsekvenserne ved naboboligerne i form af vi-
suel påvirkning, støj og skyggekast.

Sjette kapitel, Øvrige miljøkonsekvenser, redegør for 

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 vindmøllerne bliver op-
fyldt i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen.

Niende kapitel, Henvisninger, indeholder en oversigt 

forkortelser og begreber, en referenceliste og henvis-
ning til yderligere litteratur.

Kulturlandskabet og rekreative forhold
Indenfor 4,5 km fra vindmølleområdet ligger Sand-
ager, Holevad, Tanderup og Barløse kirker. VVM-re-
degørelsen vurderer, hvorledes vindmøllerne påvirker 
oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet, samt hvor-
ledes udsynet fra kirkerne bliver påvirket.

Endvidere vurderer rapporten hvorledes Sandager 
Næs med sommerhusområde samt Billeskov Hoved-
gård, Orelund Hovedgård og Sandager Campingplads 
vil blive påvirket.

Andre vindmøller
Det er ved lov påkrævet at VVM-redegørelsen inde-
holder en vurdering af det visuelle samspil med eksi-
sterende og planlagte vindmølleområder, indenfor 28 
gange vindmøllernes totalhøjde, hvilket vil sige 3.640 
m. Vurderingen skal afgøre hvorvidt sampillet mellem 
møllegrupperne fremtræder harmonisk, og om mølle-
grupperne opleves som klart adskilte anlæg.

Af planlagte vindmøller er der ansøgt om tilladelse 
-

bar nærhed til to eksisterende vindmøller ved Barløse 
Mark. Afstanden til den nærmeste planlagte vindmølle 
ved Sandager, vil her være godt 4.200 m, mens afstan-
den til de eksisterende vindmøller ved Barløse Mark 
er godt 3.500 m.

VVM-redegørelsen indeholder en analyse og en vur-
dering af den samlede visuelle påvirkning fra de plan-
lagte vindmølleområder. Endvidere er det undersøgt 
om der er uheldige visuelle samspil med eksisteren-
de vindmøller i større afstande end 28 x totalhøjden.

Støj og skyggekast ved naboboliger
Inden for en afstand af en km fra de nye vindmøller 
ligger der 16 beboelser i det åbne land, samt tre bebo-

-
lanvendelse. Det drejer sig om Sandager, Filshuse og 
Stubberup.

Rapporten skal vurdere den samlede påvirkning af 
vindmøllerne ved nabobeboelserne - såvel fra støj og 
skyggekast, som visuelt.
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Projektområde

EF-habitatområde, Ramsar område og 
EF-fuglebeskyttelsesområde

Projektområde

Støjfølsomme arealer

projekt 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 vindmøl-
le. De planlagte vindmøller ved Sandager har en nav-
højde på 79,5 meter og en rotordiameter på 101 meter, 
hvilket svarer til et forhold på 1:1,27. 

Endvidere er der fastlagt et krav om, at vindmøller, 
der står med mindre afstand end 28 gange totalhøjden 
skal vurderes, så det sikres, at samspillet er harmonisk, 
og at møllegrupperne fremstår som klart adskilte anlæg. 
Ældre vindmøller, som vil blive nedtaget inden for en 
overskuelig fremtid, kan man dog se bort fra.

Vindmøllestøjbekendtgørelsen
Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i Bekendt-
gørelse om støj fra vindmøller - Bekendtgørelse nr. 
1518 af 14. december 2006 – også kaldet Vindmøl-
lestøjbekendtgørelsen som blandt andet indeholder føl-
gende emner: 

Det åbne land
Ifølge Vindmøllestøjbekendtgørelsen må støjbelast-
ningen fra vindmøller i det mest støjbelastede punkt 
ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åb-
ne land ikke overstige 44 dB(A) ved en vindstyrke på 8 
m/s og 42 dB(A) ved en vindstyrke på 6 m/s. Det mest 
støjbelastede punkt kan ligge op til 15 m fra boligen.

Der er i forbindelse med VVM-redegørelsen udført 
støjberegninger for de nabobeboelser, der ligger in-
denfor en radius af én kilometer fra de tre vindmøl-
ler. Se kapitel 5.

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. 

Der er i forbindelse med planlægningsarbejdet loka-
liseret tre støjfølsomme områder i nærheden af vind-
mølleområdet, det drejer sig om Sandager, Filshuse og 
Stubberup.

Støjberegning før anlæg af vindmøllerne
Når man ønsker at opføre vindmøller, skal man ind-
sende en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal 
blandt andet indeholde en rapport med godkendte må-

af den anmeldte vindmølletype. På baggrund af støjen 
i rapporten skal der foreligge en beregning af støjen 
ved nabobeboelser til det ansøgte projekt. For prototy-
per skal der foreligge målinger, der kan sandsynliggø-
re, at vindmøllen 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.

Naturbeskyttelse
International naturbeskyttelse
Natura 2000 er EU’s overordnede direktiver til beskyt-
telse af naturen. Udgangspunktet for Natura 2000 er, 
at medlemslandene skal opretholde en såkaldt gunstig 
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der ligger 
til grund for udpegningen af områderne. Det følger 
heraf, at aktiviteter, der påvirker bevaringsstatus for 
disse arter og naturtyper negativt, som hovedregel ik-
ke kan tillades. Natura 2000 omfatter EF- habitatom-
råder, EF-fuglebeskyttelsesområder og ramsarområ-
der. Vindmølleområdet ved Sandager ligger cirka 1,5 
kilometer øst for et større sammenhængende Natura 

Kort 1.4 Natura 2000 områder nær Sandager.Kort 1.3 Støjfølsomme arealer
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2000 område, der både er EF-habitatområde, Ramsar- 
og EF-fuglebeskyttelsesområde.

VVM-redegørelsens kapitel seks, Øvrige miljøkon-
sekvenser, omfatter en undersøgelse af vindmøllernes 
betydning for de beskyttede arter og arealer, som lig-
ger til grund for udpegningen.

National naturbeskyttelse
Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24 september 2009, Be-
kendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, er kendt som 
naturbeskyttelsesloven, der har til formål at værne om 
Danmarks natur og miljø, så samfundsudviklingen kan 
ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menne-
skets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og planteli-
vet. Loven regulerer i sine paragraffer betingelser for 
en lang række naturtyper og naturområder. 

§3-områder
§3 i Naturbeskyttelsesloven omfatter generelle beskyt-
telsesbestemmelser for beskyttede naturtyper, herun-
der søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strand-
sumpe, ferske enge, overdrev mv. Jævnfør Naturbe-
skyttelsesloven må der ikke foretages ændringer i til-
standen af ovenstående naturtyper. 

områder omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven. I 
VVM-redegørelsens kapitel seks om øvrige miljø-
påvirkninger er projektets indvirkning på disse om-
råder og eventuelle afværgeforanstaltninger analyse-
ret og vurderet. 

Fortidsminder
§18 i Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmel-
ser for arealerne omkring fortidsminder, som er be-
skyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Er et 
fortidsminde fredet efter museumsloven, må der ik-
ke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 
100 meter fra fortidsmindet. 

Der er ikke registreret nogen fredede fortidsminder 
i selve projektområdet. Indenfor vindmølleområdets 
afgrænsning er der ikke registreret nogen fredede for-
tidsminder. De nærmeste synlige gravhøje, som jævn-

før Danmarks Miljøportal er fredet, ligger i Orelund 
Skov og ved Blåkilde.

Museumsloven
Museumsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. 
december 2006, har til formål at fremme museernes 
virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre 
Danmarks kultur- og naturarv samt adgang til og vi-
den om denne og dens samspil med verden omkring 
os. Museumsloven har endvidere til formål at sikre 
kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske 
planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v., her-
under arkæologiske og naturhistoriske undersøgelses-
opgaver i tilknytning hertil.

Arkæologisk undersøgelse
§25 i Museumsloven indeholder bestemmelser for byg-
herrer, som påregner at igangsætte jordarbejder. De 
kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum 
om en udtalelse, med stillingtagen til, hvorvidt det ar-
bejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risi-
ko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Så-
fremt museet vurderer, at en sådan risiko foreligger, 
skal sagen forelægges kulturministeren. Den nævn-
te udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det 
i givet fald vil være nødvendigt at gennemføre en ar-
kæologisk undersøgelse.

Der er i forbindelse med denne VVM-redegørelse 
rettet henvendelse til Odense Bys Museer om en ud-
talelse vedrørende opstilling af vindmøller ved Sand-
ager.

Sten- og jorddiger
§29 i Museumsloven omfatter bestemmelser vedr. sten- 
og jorddiger. Der må ikke foretages ændring i tilstan-
den af registrerede sten- og jorddiger. 

-

Museumsloven. Der skal ved opstilling af vindmøl-
lerne og etablering af tilkørselsveje m.m. drages om-
sorg for, at de pågældende diger ikke bliver beskadiget.

Planloven
Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24 september 2009, Be-
kendtgørelse af lov om planlægning, hedder popu-
lært Planloven.

Vurdering af virkning på miljøet
Anlæg, som vil påvirke miljøet væsentligt, må iføl-
ge planloven ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt 
retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden 
og udformningen af anlægget med tilhørende VVM-
redegørelse. 

Samtidig er det fastsat i Bekendtgørelse nr. 936 af 
24. september 2009 om vurdering af visse offentlige 
og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i med-
før af lov om planlægning, at der ved planlægning for 
vindmøller med en totalhøjde over 80 m eller for me-
re end tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en 
redegørelse, der indeholder en vurdering af projek-
tets virkning på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse.

VVM-redegørelsen belyser projektets væsentlige 
miljømæssige konsekvenser og mulige gener for men-
nesker, natur og landskab, og har det dobbelte formål 
at give offentligheden mulighed for at vurdere det 
konkrete projekt samt forbedre kommunalbestyrel-
sens beslutningsgrundlag, før den tager endelig stil-
ling til projektet. 

VVM-bekendtgørelsens § 7 fastlægger, at VVM-re-
degørelsen på passende måde skal påvise, beskrive og 
vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virk-

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 undersøges 
og beskrives på det foreliggende grundlag. Herunder 
skal VVM-redegørelsen belyse et 0-alternativ, som er 
konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres, eller 
med andre ord, at de eksisterende forhold fortsætter.

8



Det er ligeledes et krav, at de foranstaltninger, der 
tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe 
og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på 
miljøet, bliver beskrevet i VVM-redegørelsen.

Lov om miljøvurdering
Den kommunale planlægning for vindmøllerne skal i 
henhold til Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. septem-
ber 2009 om miljøvurdering af planer og programmer 
være vurderet i en miljørapport.

I henhold til loven har der været foretaget en høring 
af berørte myndigheder, en såkaldt scoping, hvor blandt 
andre Statens Luftfartsvæsen er blevet hørt.

Statens Luftfartsvæsens krav behandler VVM-re-
degørelsen i afsnit 7.

For at være fyldestgørende skal miljørapporten be-
handle sundhed’ og ’overvågning af miljøkravene’ for-
uden de emner, som VVM-redegørelsen indeholder en 
vurdering af. Dette hæfte udgør både en VVM-rede-
gørelse og en miljørapport.

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-

opsætning af vindmøller, idet de skal fremme accep-
ten af vindmøller i lokalbefolkningen.

1. Værditabsordningen pålægger vindmølleopstille-
ren at betale for værditab på ejendomme forårsaget 
af opførelsen af vindmøllerne. Mener en ejendoms-
besidder 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. Kom-
missionen besigtiger forholdene ved ansøgerboli-
gerne, og vurderer værditabets omfang ud fra en 
analyse af påvirkningen fra vindmøllerne ved den 
enkelte ejendom.
Ejeren af vindmøllerne er pligtig til at afholde et 

udløbet af den offentlige høring af planerne, som 
normalt varer otte uger. Ejere af fast ejendom inden 
for en afstand af seks gange totalhøjden fra vind-
møllerne kan gratis få vurderet eventuelt værditab, 
mens ejere i større afstand skal betale 4.000 kr for 
at få vurderet eventuelt værditab.
2. Køberetsordningen giver fastboende, myndige 
personer inden for en afstand af 4,5 km fra vind-
møllerne ret til at købe andele i vindmøllerne. Vind-
mølleopstilleren er pligtig til at udbyde 20 % af pro-
duktionen i andele. Andelsprisen må kun indeholde 
de forholdsmæssige anlægsudgifter, så andelsprisen 
for opstilleren og andelshaverne er forholdsmæssigt 
ens. Bliver alle 20 % andele ikke solgt, skal de ud-
bydes i hele kommunen.
Vindmølleopstilleren er pligtig til at udarbejde et 
udbudsmateriale for vindmølleandelene. Energinet.
dk skal vurdere og godkende materialet.
Vindmølleopstilleren er endvidere forpligtiget til 
tydeligt at annoncere udbud af vindmølleandele-

før fristen for køb af andele udløber. 
3. Grøn ordning fastlægger, at der for hver opført 
MW kapacitet på vindmøller i en kommune, hen-
lægges 88.000 kr i en pulje for den pågældende kom-
mune. Ved Sandager drejer det sig om 9 MW, i alt 
792.000 kr. Puljen administreres af Energinet.dk. 
På baggrund af ansøgning kan Energinet.dk give 
tilsagn om tilskud til udgifter, som kommunalbe-
styrelsen afholder til 1) anlægsarbejder til styrkel-
se af landskabelige og rekreative værdier i kommu-
nen og 2) kulturelle og informative aktiviteter i lo-
kale foreninger m.v. med henblik på at fremme ac-
cepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i 
kommunen. 
4. Garantiordning giver vindmøllelaug med mindst 

10 medlemmer en lånegaranti på 500.000 kr.

1.5 Planlægning
Kommuneplanlægning
Efter amternes nedlægning i 2006 er kommunerne 
ansvarlige for planlægningen i det åbne land, herun-
der planlægningen for vindmøller med en totalhøjde 
under 150 meter. 

Udpegningen af landskabsområdet for det åbne land 
i Assens Kommune er overført uden ændringer fra 
landsplandirektivet Regionplan 2005 til Kommune-
plan 2009 for Assens Kommune. 

Herunder følger de emner og tilhørende retnings-
linjer som er relevante i forhold til det konkrete vind-
mølleprojekt ved Sandager.

Landskabelige interesser
Vindmølleområdet ved Sandager ligger i det nordvest-
lige hjørne af Assens Kommune, nær kommunegræn-
sen til Middelfart Kommune. De planlagte vindmøller 
ved Sandager kan være synlige fra ovennævnte nabo-
kommune, og på den baggrund er det undersøgt, om 
der er landskabelige afvejninger, som kan få konse-
kvenser for placeringen af vindmøller ved Sandager.

Assens Kommune
I Assens Kommune er der større sammenhængende 
landskabsområder i betydelige dele af kommunen, pri-
mært i forbindelse med kystnærhedszonen, åløb og an-
dre naturområder, og det skal undersøges om de plan-
lagte vindmøller kan påvirke landskabsoplevelsen set 
fra de udpegede områder i disse egne.

Middelfart Kommune
I Middelfart Kommune er der udpeget områder som 

omfatter både synlige geologiske formationer, særli-
ge udsigtsforhold og særlige karakteristiske landskabs-
træk, herunder blandt andet området omkring Wed-
delsborg Hoved. Formålet med at udpege disse områ-
der er blandt andet at sikre borgerne muligheder for 
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oplevelser og at formidle områdernes værdier, og det 
er undersøgt i VVM-redegørelsen om de planlagte 
vindmøller vil påvirke væsentlige elementer i land-
skabet som enten har geologisk, kulturhistorisk eller 
landskabelig værdi.

Bevaringsværdige kulturmiljøer
I Kommuneplan 2009-2012 for Assens Kommune er 
der udpeget en række bevaringsværdige kulturmiljø-
er, herunder de såkaldte kirkeindsigtsområder. For-
målet med udpegningerne er at sikre væsentlige be-
varingsværdige kulturmiljøer mod byggeri, anlæg og 
ændret anvendelse, der slører eller ødelægger miljøer-
ne eller oplevelsen af disse. I kirkeindsigtsområderne 
skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kir-
ken fra det åbne land respekteres. Byggeri, anlæg og 
andre indgreb skal placeres og udformes på en måde, 
der ikke slører eller forringer oplevelsen af kirken og 
dens umiddelbare omgivelser. 

Der er i kommuneplanen registreret indsigtsområ-
der ved adskillige kirker, og det er undersøgt om vind-
møllerne bliver synlige set fra kirkerne og om vind-
møllerne vil påvirke oplevelsen af kirkerne i kultur-
landskabet.  

Vindmøller
Retningslinjer
Kommuneplan 2009-2021 for Assens Kommune om-
fatter en række retningslinjer for opstilling af vindmøl-
ler, hvoraf de væsentligste er:

-

lokalplanlagt. Opstilling uden for disse områder 
kan kun ske i områder, der udlægges ved supple-
rende planlægning.

at vindmøllerne opstilles på samme  horisontale ni-
veau. Hvis dette ikke er muligt, kan der kun i sær-
lige tilfælde ske opsætning af mere end én mølle.

end 4 x møllens totalhøjde. Vindmøller må ikke 
placeres i overordnet vejs sigtelinje.

Kort 1.5 Landskabelige interesser

Kommunegrænse

Større sammenhængende landskabsomr.
vand - Assens Kommune

1:100.000Mål:

Projektområde

Større sammenhængende landskabsomr.
land - Assens Kommune

Værdifulde landskaber - Middelfart Kommune
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måde, der tager hensyn til landskabelige og æsteti-
ske forhold, og skal normalt opstilles på en ret linje.

-
gangspunkt opstilles møller, der samlet kan yde 
størst mulig effekt. Dette kan kun fraviges, såfremt 
der er ganske særlige forhold, der gør sig gældende.

-
boelse og nærmeste kommune- eller lokalplan-
lagt areal til støjfølsom arealanvendelse på mini-

mere en 10 timers skyggekast om året beregnet 
som reel skyggetid efter WindPro, Shadow-pro-
grammet eller et tilsvarende program. Den kom-
munale planlægning for vindmøller skal redegø-
re for omfanget af skyggekast.

Kommuneplantillægget som udarbejdes i forbindelse 
med planlægningsarbejdet skal i henhold til Vindmøl-
lecirkulæret blandt andet fastlægge bestemmelser for 
vindmøllernes forventede maksimale antal og størrel-
se samt den afstand, der skal være mellem vindmøl-
lerne af hensyn til en effektiv udnyttelse af vindener-
gien. Kommuneplantillægget vil endvidere indeholde 
en udlægning af et støjkonsekvensområde, som skal 
sikre, at der ikke bliver opført nye boliger eller støjføl-
som arealanvendelse så tæt på vindmøllerne, at støj-
grænserne ikke længere er opfyldt.

I kapitel 3 er hele vindmølleanlægget beskrevet, 
hvor det fremgår at ovenstående retningslinjer er over-
holdt. 

VVM-tilladelse
Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og 
lokalplanen vil Assens Kommune udarbejde en VVM-
tilladelse til vindmøllerne ved Sandager. Tilladelsen 
kan blandt andet rumme miljøkrav om eksempelvis 
skyggekast, højde og belysning. 

1.6 Oversigt over høringssvar

I forbindelse med debatperioden er indkommet 28 høringssvar. Heraf 9 fra offentlige myndigheder, foreninger og lign. 
Høringssvarene grupperer sig i forhold til nedenstående emner.

Emne Behandles i VVM-redegørelsen
Ønsker ikke møllerne opsat ved Sandager (gælder for alle borgere, der 
har indsendt høringssvar)

-

Ønsker møllerne ud på havet -
Der er ikke tilstrækkelig plads til opsætning af møller -
Visuelle påvirkninger
Efterspørges specifikt fra Bystævnevej 10 mod Sandager Kirke, 
fra Smejrupvej ved Tingstien mod Sandager Kirke og fra Karupvej/
Raahaven mod Sandager Kirke.

Behandles i kapitel 5 Miljøkonsekvenser ved naboer

Ønsker visualiseringer i indsigtskilerne for alle kirker indenfor en radius 
af 4,5 km og særligt Sandager Kirke, Turup Kirke, Barløse Kirke og 
Husby Kirke

Behandles i kapitel 4 Landskabelige forhold

Ubrugelige visualiseringsbilleder i debatmaterialet -
Dyreliv Behandles i kapitel 6 Øvrige miljøkonsekvenser
Fugleliv og særligt sjældne ynglefugle (bl.a. havørn, rørhøg, fjordterne, 
havterne og dværgterne)

Behandles i kapitel 6 Øvrige miljøkonsekvenser

Påvirkning af flagermus (konstateret flagermusunger) Behandles i kapitel 6 Øvrige miljøkonsekvenser
Ødelægger naturen Behandles i kapitel 6 Øvrige miljøkonsekvenser
Påvirkning af Natura 2000-områder Behandles i kapitel 6 Øvrige miljøkonsekvenser
Negativ landskabelig påvirkning Behandles i kapitel 4 Landskabelige forhold
Støj Behandles i kapitel 5 Miljøkonsekvenser ved naboer
Lysreflekser Behandles i kapitel 5 Miljøkonsekvenser ved naboer
Sol-/skyggeblink Behandles i kapitel 5 Miljøkonsekvenser ved naboer
Påvirker ejendomsværdierne og medfører socialt belastning af 
området

-

Genevirkninger for borgere Behandles i kapitel 5 Miljøkonsekvenser ved naboer
Negativ påvirkning på turister, herunder cykelturister Behandles i kapitel 4 Landskabelige forhold
Påvirkninger af menneskers sundhedstilstand Behandles i kapitel 8 Sundhed og overvågning
Påvirkning af fortidsminder, diger og kulturmiljø Behandles i kapitel 4 Landskabelige forhold
Overproduktion af strøm, særligt i nattetimerne -
Efterspørger mere information fra vindmølle lavets side i forhold til 
alternativer

-

Bør placeres mindst 200 meter fra radiokædetraceés sigtelinje. Behandles i kapitel 7 Andre forhold
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2 Ikke teknisk resume

2.1 Indledning
Assens Kommune har modtaget en ansøgning om til-
ladelse til at opføre tre vindmøller ved Sandager. Om-
rådet, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er udpeget 
som lokaliseringsområde til vindmøller. Forud for plan-
lægningsprocessen har Assens Kommune foretaget en 
indledende offentlig høring fra den 10. august 2010 til 
den 7. september 2010. Efter den indledende offentlige 
høring er der udarbejdet en VVM-redegørelse og Mil-
jørapport, hvor anlæggets direkte og indirekte virk-

vand, luft, klima, landskab materielle goder og kultur-
arv samt samspillet mellem disse faktorer er vurderet.

Projektforslag
Projektet omfatter tre ens vindmøller med en totalhøj-
de på 130 meter målt fra terræn til vingespids i øver-
ste position. Vindmøllerne har en navhøjde på 79,5 me-
ter og en rotordiameter på 101 meter. Mølledesignet er 
traditionel dansk med tre vinger, et møllehus og et rør-
tårn. Farven på alle vindmøllens dele er lys grå og vin-

standart i forhold til den tekniske optimering af roto-
rens vindmodstand.

0-alternativet
Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold, 
og der opstilles ingen vindmøller i området.

2.2 Vindressourcerne 
Projektområdet ved Sandager har gode vindressourcer 
med en beregnet middelvindhastighed på 7 meter pr. 
sekund i navhøjde, 80 meter over terræn, hvilket sva-
rer til et energiindhold på 3.509 kWh/m2/år. 

Produktionen fra de tre nye vindmøller ved Sand-
ager er beregnet til cirka 22,8 millioner kWh årligt. 
Mølleparkens elproduktion vil dermed kunne dække 
godt 6.400 husstandes årlige elforbrug til apparater og 
lys, på hver 3.540 kWh.

De tre vindmøller ved Sandager vil i deres tekniske 
levetid på 20 år producere 455 mio. kWh.

2.3 Miljøpåvirkninger i anlægsfasen
Anlægsarbejder
Hele anlægsfasen vil formodentlig strække sig over 12 
– 16 uger, før alle aktiviteter er tilendebragt, dvs. til 
vindmøllerne er stillet op, tilsluttet elnettet og sat i drift.  
Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.

Arbejdsveje, pladser og fundamenter 
Serviceveje til de enkelte vindmøller bliver anlagt med 
adgang fra Orelundvej. Servicevejene bliver etableret i 
fem meters bredde med stabilt vejmateriale. I alt bliver 
der anlagt og forstærket 1.800 meter vej. 

I anlægsfasen bliver der ved hver mølleplads etableret 
et arbejdsareal på 1.500 m2 til opstilling af vindmøller-
ne. Når anlægsfasen er overstået bliver arbejdsarealerne 
ved hver mølle reduceret til 1.000 m2. Herudover om-
fatter anlægsarbejderne etablering af midlertidige ar-
bejdsarealer til arbejdsskure, P-pladser og til kortvarig 
opbevaring af større vindmølledele. Midlertidige grus- 
arealer, som ikke bliver anvendt i driftsfasen, bliver 
brudt op og bortkørt til genanvendelse.

Fundamenterne til de tre vindmøller bliver etable-
ret cirka en måned før vindmøllerne bliver stillet op. 
Til et enkelt vindmøllefundament bliver der normalt 
anvendt cirka 800 m3 armeret beton, hvilket omfatter 

cirka 60-90 vognlæs beton og 2-3 vognlæs med øvri-
ge fundamentsdele.

Vindmøller
Opstilling af de tre vindmøller ved Sandager omfat-
ter levering af vindmølledele transporteret på cirka 60 
lastvogne eller specialtransporter. Opstilling af en en-
kelt vindmølle strækker sig normalt over 4-5 dage og 
indebærer anvendelse af to kraner. 

Tilslutning til el-nettet
For at forbinde vindmøllerne med elnettet bliver der fra 
vindmøllerne fremført jordkabler til et af forsynings-
selskabet udpeget tilslutningspunkt. Tilslutningspunk-
tet bliver præciseret, når elforsyningsselskabet har be-
handlet en ansøgning om nettilslutning. 

Foto 2.1 - Visualisering af projektforslaget fra Sandager Næs. 
Fotoet er her beskåret. For ubeskåret version af foto og visua-
lisering henvises til kapitel 4, afsnit 4.3, visualisering nr. 13.
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Der kan ved opførelse af de store vindmøller væ-
re behov for op til to teknikbygninger/koblingsstationer 
med et samlet areal på op til 20 m2. 

2.4 Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar
Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har an-
svaret for driften og sikkerheden på anlægget, herun-
der at de gældende støjkrav er overholdt.

Driftsaktiviteter 
Aktiviteterne i driftsperioden omfatter normalt to 
serviceeftersyn om året ved hver vindmølle. Derud-
over kan det i ekstraordinære tilfælde være nødven-
digt at foretage justeringer, målinger og/eller test på 
vindmøllerne. Det daglige tilsyn på vindmøllerne 
bliver udført via fjernovervågning, og det er vurde-
ret, at ovenstående aktiviteter i driftsfasen er så få, at 
de kun i meget begrænset omfang vil påvirke miljøet

2.5 Miljøpåvirkninger ved 
reetablering 
Ophører brugen af vindmøllerne skal vindmøllerne in-
klusiv fundamenterne og tekniske installationer fjernes 
af mølleejer inden ét år efter driften er ophørt. Det er 
vurderet at fjernelsen af henholdsvis vinger, mølle-
hat, tårn, fundament og veje ikke udgør nogen sik-
kerhedsrisiko eller væsentlig miljøbelastning.

2.6 Sikkerhedsforhold
Havari 
Risiko for havari med vindmøller er minimale for 
afprøvede og godkendte vindmølletyper. I Dan-
mark er det et krav, at vindmøllerne typegodken-

godkendelsesordning, inden de opstilles. Typegod-
kendelsen skal blandt andet sikre overensstemmel-
se med gældende krav til sikkerhedssystemer, me-
kanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og 
elektrisk sikkerhed.

Efter et par spektakulære havarier i 2008 er kra-
vene til service på vindmøller blevet skærpet yder-
ligere. På baggrund af ovenstående og med de ak-
tuelle afstande til henholdsvis naboejendomme og 
veje er det vurderet at havari ikke udgør nogen væ-
sentlig sikkerhedsrisiko 

Isnedfald 
Når vindmøllerne står stille i frostvejr, kan der un-
der særlige forhold dannes isslag under vingerne. 
Overisning forekommer hyppigst i kystområder, 
hvor lun, fugtig luft fra havet afkøles over land. Ry-
stefølere i vingerne bevirker, at isbelastede vinger 
ikke vil rotere, med mindre alle vinger er ens over-
isede. Isen vil ryste af ved start, og falde lodret ned. 
De tre vindmøller er placeret på steder, hvor der nor-
malt ikke færdes særlig mange mennesker, og isned-
fald er derfor vurderet ikke at udgøre nogen væsent-
lig sikkerhedsrisiko.

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

-
ne brænde, og store, lette dele vil kunne falde bræn-
dende til jorden. På baggrund af eksisterende erfa-
ringer og med de aktuelle afstande til henholdsvis 
naboejendomme og veje er det vurderet, at brand ik-
ke udgør nogen væsentlig sikkerhedsrisiko.

I driftsfasen er den normale til- og frakørsel vurde-
ret at være så lille, at den ikke udgør nogen væsent-
lig sikkerhedsrisiko. Såfremt det er nødvendigt med 
ekstraordinær kørsel med blandt andet mobilkraner 

-
lagt i samarbejde med færdselspolititet.

2.7 Landskabelige forhold
Landskabets dannelse og terrænformer
Projektområdet nord for Sandager/Salbrovad frem-
står med et jævnt terræn som, er omgivet af bakke-
partier ved Orelund Skov, Blåkilde, Torup Bakke-
gård og Sandbanken, som er en markant bakketop 
sydvest for Sandager. Landskabet nord, øst og syd for 
området fremstår generelt som et blødt formet mo-
rænelandskab, men nogle steder fremstår landska-
bet med et mere markant og varieret landskab med 
bakker og dalstrøg. Særligt ved Brændeå, i den nord-
lige del af mellemzonen, fremstår landskabet med 
markante bakkedrag som er vurderet, at være Fyns 
mest storslåede dallandskab. 

Kystlandskabet ud mod Lillebælt er ung moræne-

en udbredt materialevandring langs kystlinjen, som 
har resulteret i en udligning af kyststrækningen fra 
Assens i syd til Weddelsborg Hoved i nord. Bugtluk-
ninger på forskellige stadier er registreret ved Aborg 
Minde, Emtekær Nor og hvor Brændeå har sin ud-
munding i Lillebælt. Derudover er der registret lig-
nende bugtlukninger på nord- og vestsiden af Bågø.

Nærmeste byer
Set fra Stubberup, Sandager og Barløse er det vur-
deret, at de tre vindmøller vil fremstå markant og 
visuelt virke store og dominerende i forhold til de 
øvrige elementer i landskabet. 

Fra Emtekær og Aborg er det vurderet, at vind-
møllerne fremstår markant over den eksisterende 
bevoksning uden at vindmøllerne fremstår visuelt 
dominerende i landskabet. Set fra Hjærup og Tan-
derup er store dele af vindmølleanlægget skjult bag 
eksisterende bevoksning og bebyggelse, og på den 
baggrund er det vurderet, at vindmølleanlægget ik-
ke vil påvirke disse bydannelser i væsentlig grad.
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Landskab
I forbindelse med landskabsanalysen er det undersøgt, om 
der er områder eller standpunkter i kystnærhedszonen, 
som vil blive visuelt påvirket af det planlagte vindmølle-
projekt ved Sandager. På baggrund af visualiseringer er 
det vurderet, at vindmølleanlægget kan påvirke oplevel-
sen af kystlandskabet ved Emtekær Nor og det bagved-
liggende morænelandskab. Dele af kystlandskabet kan 
ses samtidig med de planlagte vindmøller fra den nord-
vestlige del af mellemzonen. Vindmølleanlægget er visu-
aliseret fra Høstmarksvej ved Sønder Åby og fra strand-
bredden syd for Sønder Åby. På baggrund af disse visua-
liseringer er det vurderet, at de planlagte vindmøller vil 
kunne virke forstyrrende på den kystlandskabelige hel-
hed. Det er vurderingen, at de skalamæssigt ikke virker 
dominerende, men i nogen grad vil kunne forstyrre den 
ro, der i dag opleves i kystlandskabet. 

Der er ikke registreret nogen markante terrænformer 
i nærzonen som bliver visuelt påvirket af vindmøllerne, 
men ved landsbyen Emtekær fremstår den eksisterende 
skovbevoksning markant som et karaktergivende ele-
ment, og på baggrund af visualisering fra Emtekærs øst-
lige bygrænse er det vurderet, at vindmøllerne kan på-
virke oplevelsen af skovbevoksningen som et væsentligt 
element i landskabet. 

Ved Myllerup er der desuden registreret et område, 
hvor bakkedraget ved Barløse fremstår som et markant 
og karaktergivende element i det åbne landbrugslandskab. 
På baggrund af visualisering fra Blangstrupvej syd for 
Myllerup, er det vurderet, at vindmøllerne kan påvirke 
oplevelsen af bakkedraget.

De øvrige visualiseringer viser, hvordan vindmøllerne 
er synlige i et landskab, der er præget af landbrug med 
store åbne marker og spredt bevoksning i form af læ-
hegn og mindre skovområder; en landskabstype der er-
faringsmæssigt er velegnet til store vindmøller. Alle vi-

-
ringerne fra nærzonen viser, hvordan vindmøllerne kan 
være synlige og markante uden at de påvirker væsentli-
ge elementer i landskabet.

Udover ovenstående vil vindmøllerne medføre en for-
styrrelse af Orelund Hovedgård.

Øvrige vindmøller
I henhold til vindmøllecirkulærets krav om at vindmøl-
ler der står tættere end 28 x totalhøjden skal vurderes i 
en visuel sammenhæng, er det undersøgt om det sam-
lede visuelle udtryk fra planlagte og eksisterende vind-
møller er betænkeligt. Der står to eksisterende vindmøl-
ler ved Barløse som står tættere end 28 x totalhøjden 
på det planlagte vindmølleområde ved Sandager. Det 
samlede visuelle udtryk fra eksisterende og planlagte 

på den baggrund er det vurderet, at det planlagte vind-
mølleprojekt ved Sandager fremstår som et særskilt an-
læg, og at der ikke er nogen væsentligt negative visuelle 

-
lede udtryk påvirker ikke væsentlige elementer i land-

-
løse i nogen grad medføre en forstærket visuel forstyr-
rende effekt på kystlandskabet.

Kulturhistoriske elementer
Odense Bys Museer har oplyst, at der ikke hidtil 
er registreret fortidsminder på de steder hvor vind-

umiddelbare omegn af det planlagte vindmøllepro-
jekt er der registreret bo- og gravpladser fra bronze- 
og jernalder. Der bør derforudføres en afgravning 
af anlægsområdet før anlægsarbejdet påbegyndes. 

Det er ligeledes undersøgt, om de planlagte vind-
møller ved Sandager respekterer de udlagte kirke-
indsigtsområder, og om de tre vindmøller vil for-
styrre oplevelsen af disse kirker som kulturhistori-
ske elementer i landskabet. Ved besigtigelse af land-
skabet omkring kirkerne i nærzonen, er der ikke re-
gistreret nogen væsentlige indsigtslinjer til kirkerne 
i nærzonen, hvor oplevelsen af kirkerne bliver for-
styrret af vindmøllerne. Dog er der set fra Duehøj ved 
Holevad en markant påvirkning af landskabet og Sand-
ager Kirke. Fra Barløse Kirke kan man se vindmøl-
lerne fra kirkegården vest for kirken og fra området 
foran våbenhuset. På baggrund af visualisering num-
mer 8 er det vurderet, at vindmøllernes roterende vin-

ger kan virke visuelt forstyrrende ved kirkehandlinger 
foran våbenhuset samt udsigten og oplevelsen af Lille-
bælt i horisonten.

-
ger som er beskyttet i henhold til Musumsloven. Et 
enkelt sted er det nødvendigt at gennembryde et af 
disse jorddiger, for at give plads til at etablere en ser-
vicevej til en af de tre vindmøller. Assens Kommu-
ne skal give dispensation til at gennembryde diget, 
og når vindmølleanlægget er fjernet bliver jorddiget 
retableret. Såfremt et af de andre jorddiger, der lig-
ger tæt ved en transportvej eller et arbejdsareal bli-
ver beskadiget under anlægsarbejdet, skal det retab-
leres straks efter anlægsarbejderne er afsluttet.

Rekreative interesser
De rekreative interesser i nærzonen knytter sig pri-
mært til de kystnære områder ud mod Lillebælt. Det 
drejer sig blandt andet om badestrandene ved Aborg, 
Sandager Næs og stranden syd for Sønder Åby. På 
baggrund af visualiseringer og afstanden til vindmøl-
leanlægget er det vurderet at vindmølleprojektet ikke 
vil påvirke de rekreative interesser i disse områder. 

Der er registreret en regional cykelrute vest for 
vindmølleområdet og Middelfartvej, som passerer 
øst om Sandager, og indgår som en del af margue-
ritruten mellem Middelfart og Assens. På baggrund 
af besigtigelse og visualiseringer fra disse ruter, er 
det vurderet, at de tre vindmøller ved Sandager ik-
ke vil medføre nogen negativ påvirkning af ruternes 
rekreative værdi. 

Efter besigtigelse af golfbanen ved Barløse er det 
vurderet, at store dele af vindmølleanlægget gene-
relt vil være skjult bag Barløseborg Skov.

2.8 Naboforhold
Afstande til naboer

-
der man 17 boliger i det åbne land samt ca. 25 boli-
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ger i støjfølsomme områder i Stubberup, Sandager 
og Filshuse.

I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden 
mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være 

-
tyder, at afstanden til naboboliger for en mølle med 
en totalhøjde på 130 meter skal være 520 meter. Det 
er opfyldt for alle naboboliger. Nærmeste naboboliger 
er Middelfartvej 101, og Blåkildevej 6, som ligger i 
en afstand af 528 og 530 meter fra nærmeste mølle.

Visuel påvirkning
I hele naboområdet vil vindmøllerne være store og 

-
boboligerne på Blåkildevej nord for møllerne, fra na-
boboligen på Middelfartvej 101, fra enkelte boliger på 
Sandager Kirkevej og fra enkelte boliger i Filshuse.

Hos andre nabobeboelser vil vindmøllerne ik-
ke være dominerende, da bevoksning og bygninger 
dækker for en del af - eller hele - udsynet til vind-
møllerne. Eksempelvis naboboligerne øst for Mid-
delfartvej og boligerne på den vestlige del af Sand-
ager Kirkevej. 

Det er ud fra erfaring med eksisterende vindmøller 
vurderet, at lyset på toppen af møllehatten ikke vil 
være væsentligt generende. Lyset fra møllehatten kan 
sammenlignes med lyset fra en NEFA-cykellygte. 

Støjpåvirkning
Kravene i Støjbekendtgørelsen er ifølge støjbereg-
ningerne overholdt for alle naboboliger og ved boli-

boliger vil få en støj, der ligger tæt på grænseværdi-
erne. Assens Kommune vil derfor kræve en støjmå-
ling, når vindmøllerne er idriftsat. Hvis støjmålin-
gen viser, at støjbidraget ikke overholdes, skal vind-
møllerne støjdæmpes. Støjen kan bl.a. dæmpes ved at 
nedsætte vingernes rotationshastighed ved de vind-
styrker, hvor støjen er kritisk.

Skyggekast
11 naboboliger modtager teoretisk over ti timer uden-
dørs skyggekast om året, mens indendørs skyggekast 
over ti timer om året teoretisk rammer to naboboliger.

En beregning, der tager hensyn til bevoksning og 
bygninger, der skærmer for skyggekast i bolig og på 
udendørs opholdsareal i umiddelbar nærhed af boligen, 
vil mere præcist angive, om skyggekastet overstiger ti 
timer om året. Men på baggrund af den beregning der 
er gennemgået her i rapporten vil Assens Kommune 
derfor, med henvisning til Kommuneplan 2009-2021 
kræve, at programmet til styring af skyggestop bliver 
installeret i de relevante vindmøller. Ingen nabobebo-
else vil derfor i praksis modtage mere end ti timers re-
el skyggekast om året.

2.9 Øvrige miljøkonsekvenser
Luftforurening
De tre planlagte vindmøller ved Sandager vil bidrage 
til at øge produktionen af vedvarende energi uden ud-
ledning af blandt andet kuldioxid (CO2), svovldioxid 
(SO2) og kvælstofoxider (NOx), hvilket medvirker til 
at reducere luftforureningen og den globale opvarm-
ning. De tre planlagte vindmøller vil samlet reducere 
emissionen af CO2 med cirka 16.000 ton pr. år, sva-
rende til 1,5 ‰ af Danmarks Kyoto-forpligtigelse.

Geologi og grundvand
Vindmøllerne opstilles i et område med almindelige 
drikkevandsinteresser. Korteste afstand til en drik-
kevandsboring er ca. 1 km. Grundvandet udnyttes 
til markvanding og lokal drikkevandsforsyning via 
private boringer. Lokaliteten ligger ikke i et nitrat-
følsomt område.

I VVM-redegørelsen er det vurderet, at risikoen 
for grundvands- og jordforurening er minimal i for-
bindelse med anlægs-, drifts- og nedtagningsfase.

Naturbeskyttelse
Internationale beskyttelsesinteresser
Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt be-
skyttet naturområde. Nærmeste Natura2000 områ-
de er habitatområdet ved Emtekær Nor ca. 1 km vest 
for vindmøllerne. I VVM-redegørelsen er det vur-
deret at opstilling af de tre vindmøller ved Sand-
ager ikke vil medføre nogen negativ påvirkning af 
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som ind-
går i udpegningsgrundlaget for det pågældende Na-
tura 2000 område. 

Beskyttede naturområder
Vindmøllerne berører ikke beskyttede naturområder. 
Det samme gælder serviceveje til vindmøllerne, som 
heller ikke kommer til at berøre beskyttede områder, 
men vil blive ført ind i området fra eksisterende vej. 
Fredskovene mod øst og vest og et beskyttet vandløb/
grøft syd for den sydligste mølle berøres heller ikke 
af projektet. Opstilling af vindmøllerne vil derfor ik-
ke få nogen negative konsekvenser for naturlokalite-
ter i nærområdet, idet opstillingen og driften kan ske 
uden at berøre områderne.

Fugle
Vindmøllers påvirkning af fugle er beskrevet i en lang 
række inden- og udenlandske undersøgelser, og på den 
baggrund samt besigtigelse af vindmølleområdet er det 

fugle og de planlagte vindmøller er små. I VVM-re-
degørelsen er det blandt andet forklaret, hvorfor antal-
let af dødsfald af fugle på grund af kollision med vind-
møller ikke er særlig stor og forholdsmæssigt helt uden 
betydning for fuglene på populationsniveau. Herud-
over er det efter besigtigelse vurderet, at fuglefauna-
en i vindmølleområdet, som i sommerhalvåret er præ-
get af opdyrkede marker og enkelte læhegn, er meget 
beskeden i både arter og antal, - med andre ord er det 
ikke vindmølleområdet som fuglene benytter til fou-
ragering.  Desuden står de planlagte vindmøller i pas-
sende afstand til habitatgrænsen, og på den baggrund 
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er det i VVM-redegørelsen vurderet, at vindmøllepro-
jektet ikke vil påvirke fuglelivet i det nærliggende ha-
bitatområde.

Andre dyr
Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet, bli-
ver formodentlig skræmt væk i anlægsfasen, men i den 
efterfølgende driftsperiode vil dyrene formodentlig igen 
bevæge sig frit rundt i landskabet mellem de nærtlig-
gende skove, læhegn og plantager.

under fouragering eller på træk, og deraf er der risiko 
for kollision med de planlagte vindmøller. Men risiko-
en for kollision er generelt meget beskeden, blandt an-

-
dre løvskove og parker og fordi ynglebiotoperne skal 
indeholde mange, gamle træer eller huse, som dyrene i 
stor udstrækning er knyttet til både som ynglested og 
i forhold til fouragering. 

Det er samtidig vurderet, at der ikke forekommer 
padder eller insekter, der er opført på habitatdirekti-

-
det. Herudover fremgår det af tabel 6.6, at vindmøl-
lerne ikke vurderes at få nogen negativ effekt på an-
dre bilag IV-arter.

Flora
Arealerne, hvor vindmøllerne placeres, er som nævnt 
agerjord i omdrift, hvor der p.t. dyrkes enårige afgrø-

-
ligvis ingen vilde og fredede plantearter, som kræver 

disse områder og vil dermed heller ikke påvirke plante-
livet negativt hverken i anlægs- eller driftsfasen.

Klimaforandring
Efterhånden er der i videnskabelige kredse bred enig-
hed om, at et stadigt stigende CO2-indhold i atmosfæren 
med stor sandsynlighed vil give anledning til en ræk-
ke alvorlige klimaforandringer, og at disse forandringer 
vil komme vidt forskelligt til udtryk alt efter, hvor på 

-
ge klimaforandringer også vil få mærkbare konsekven-
ser for plante- og dyrelivet i Danmark i bred forstand, 
både når det gælder ynglende arter og arter på træk el-
ler midlertidigt ophold. Projektet kan derfor på grund 
af sit væsentlige bidrag til reduktion af CO2-udlednin-
gen, siges at bidrage positivt til at holde klimaændrin-
ger i ave, om end det eksakte bidrag i den store globa-
le sammenhæng er beskedent. 

2.10 Andre forhold
Udtaget areal af landbrugsdrift
Vindmøllerne er planlagt opstillet på private matrikler 
med landbrugsjord i omdrift. Midlertidige vendeplad-
ser og transportveje som kun anvendes i anlægsperio-
den, bliver fjernet igen, når vindmøllerne er stillet op. 

I alt bliver der udtaget cirka 8.200 m2 – 0,8 ha – jord 
af landbrugsdrift, mens vindmøllerne er opstillet i vind-
mølleområdet. Ved ophør og demontering af vindmøl-
lerne skal alle anlæg fjernes, og de udtagede arealer re-
etableres til landbrugsmæssig drift.

Projektområdet ved Sandager ligger cirka 26 kilometer 
-

grund er det vurderet, at vindmøllerne ikke vil være i 

Statens Luftfartsvæsen har krævet at vindmøllerne 
afmærkes med et fast rødt lys på minimum 10 candela, 

-

Radiokæder og ledningsanlæg
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM er 
der rettet forespørgsel til en lang række radiokædeopera-
tører og netoperatører om projektets mulige interferens 
med deres respektive signaler og net. Ingen af de kon-
taktede operatører har haft indvendinger mod projektet.

Socioøkonomiske forhold
I VVM-redegørelsen er det vurderet, at vindmøllepro-
jektet ved Sandager ikke vil medføre nogen negative 
socioøkonomiske påvirkninger af hverken turisme, rå-

Eventuelle værditab på ejendomme er ikke et socio-
økonomisk forhold og bliver ikke behandlet i en VVM-
redegørelse og miljørapport. Værditab på fast ejendom 
henhører under Lov om fremme af vedvarende energi, 
- lov nr. 1392 af 27. december 2008.

Manglende viden
Der er ikke foretaget nye optællinger af fugle i forbin-
delse med VVM-arbejdet da vindmølleområdet ikke er 
et væsentligt fugleområde.

Foto 2.1 Mere regn og voldsommere regnskyld vil sand-
synligvis blive en af følgerne i Danmark af klimaforan-
dringen. Foto fra Vestjylland.
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2.11 Overvågning og sundhed
Sundhed
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og in-
direkte på en række områder. Blandt andet ved reduk-
tion af emissioner fra kraftværker, ved støjpåvirkning 
og ved skyggekast ved naboboliger. Udledningerne fra 
kraftværkerne belaster både klimaet, naturen, bygnin-
ger og folkesundheden. Elektricitet fra vindkraft spa-
rer befolkningen for denne påvirkning i den grad, som 
el fra vindkraft erstatter el fra kraftværker. 

Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboliger 
betyder, at der kan være en støj, der svarer til lidt min-
dre end sagte tale udendørs. Støjen kan dog opleves som 

værende generende. Støjen vil komme som et sus, der 
for vindmøllerne ved Sandager vil komme cirka hvert 
eller hvert andet sekund afhængig af vindhastigheden 
på det pågældende tidspunkt. Monotonien vil være en 
del af problemet ved påvirkningen. Det er specielt ved 
vindhastighed under 8-12 m/s at man kan føle sig gene-
ret. Ved vindhastigheder over 8-12 m/s vil støjen næppe 
kunne skelnes fra baggrundsstøjen fra bevoksning og 
bebyggelse, der svarer til frisk til hård vind.

Der kan være en øget oplevelse af stress, hvis skyg-
gekastet falder på tidspunkter, hvor man er hjemme i sin 
private bolig. På den baggrund er der i Kommuneplan 
2009-2021 for Assens Kommune indført retningslinjer 
for maksimalt 10 timers skyggekast om året. Grænsen 
vil nedsætte generne, men kan ikke bringe dem til ophør.

Der er ikke foretaget danske undersøgelser, der viser 
en evidens for øget stress og heller ikke for øget syge-
lighed ved beboelse i nærheden af vindmøller, så læn-
ge afstandskravene er opfyldt.

Overvågning
Kommunens miljøtilsyn skal sikre, at kravene i VVM-
tilladelsen overholdes. Inden der udstedes ibrugtag-
ningstilladelse, vil der normalt foregå en besigtigelse 
af forholdene. Endvidere sikrer kommunen sig, at even-
tuelle krav om støjmåling bliver overholdt, ved at kræ-
ve dokumentation for støjmålingen inden for en given 
tidsperiode.

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.

Klage fra naboer kan også medføre, at kommunens 
miljøtilsyn pålægger ejeren af vindmøllen at få fore-
taget en støjmåling eller måling af skyggekastet, hvis 
miljøtilsynet vurderer, at der er grundlag for klagen. 
Kommunen kan herefter om fornødent pålægge ejerne 
at dæmpe støjen eller stoppe vindmøllen, hvis kravene 
i VVM-tilladelsen ikke er overholdt.

Vindmøllerne har indbygget et styre- og overvåg-
ningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornødent 
stopper vindmøllen. Vindmøllens drift overvåges elek-
tronisk af operatøren, der hurtigt kan gribe ind ved tek-
niske problemer. Forandringer i vindmøllers støjniveau, 
udseende eller andre miljøpåvirkninger vil stort set altid 
være en konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.

Tabel 2.1 Projektet opsummeret

Projektforslag

Antal vindmøller 3

Effekt pr. vindmølle (MW) 3

Samlet kapacitet (MW) 9

Navhøjde (m) 79,5

Rotordiameter, (m) 101

Totalhøjde, maksimum (m) 130

Afstand mellem møllerne (m), cirka 260

Rotoromdrejninger pr minut, maksimum 16
Produktion pr. år, cirka (MWh) 22,8
Samlet produktion fra 2010 til vindmøllerne er 20 år, cirka (MWh) 455

Støj, maksimal dB(A) ved nabobolig ved vindhastighed 6 m/s og 8 m/s 40,1 og 43,4

Skyggekast, maksimalt ved nabobolig om året, indendørs og udendørs (timer:minutter) 17:52 og 15:24

Sparet udledning til miljøet over vindmøllernes tekniske levetid på 20 år (tons)

Kuldioxid (CO2) 320.000

Svovldioxid (SO2) 55

Kvælstofoxider (NOx) 430

Slagger og flyveaske 18.000
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Arbejdsareal
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3 Beskrivelse af anlægget

3.1 Anlægget
I dette kapitel er vindmøller og tilhørende anlægsar-
bejder beskrevet, herunder hvordan vindmøllerne bli-
ver tilsluttet el-nettet, og hvor de nødvendige vejforbin-
delser bliver anlagt.

Vindmøllerne 
Projektforslag
Projektet omfatter tre ens vindmøller med en totalhøj-
de på 130 meter målt fra terræn til vingespids i øver-
ste position. Vindmøllerne har en navhøjde på 79,5 me-
ter og en rotordiameter på 101 meter. Mølledesignet er 
traditionel dansk med tre vinger, et møllehus og et rør-
tårn. Farven på alle vindmøllens dele er lys grå og vin-

Vindmøllerne er gearløse, hvilket medfører, at generato-
ren drives direkte af de roterende vinger. Denne type gene-
rator er meget tung, og derfor har vindmøllen et lidt andet 
udseende end vindmøller med gear. Størstedelen af huset 

Vindmøllernes placering tegner en lige linje hen over 
et jævnt skrånende terræn. Den indbyrdes afstand mel-
lem vindmøllerne er cirka 260 meter, svarende til 2,6 
gange rotordiameteren, og terrænkoterne ved mølletår-
nene er indmålt til 19, 14 og 9. Niveauforskellen mel-
lem de enkelte vindmøller vil således være ens da ter-
rænet stiger cirka 5 meter fra den sydligste til den mid-
terste vindmølle, og cirka 5 meter fra den midterste til 
den nordligste. På visualiseringerne i kapitel 4 er det 
vist, hvad højdeforskellen betyder for den visuelle på-
virkning af landskabet, og på den baggrund er det vur-
deret, at det ikke er nødvendigt at regulere terrænet i 

KoKoKoKoKoKoKoKoKoKKortrrrtrt 333.1 Placering afaaa  vindmøller, veje og arbejdssssssssarealer i projektforslageteeeetee
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Indholdsstoffer
I forbindelse med vindmøllernes drift bliver der anvendt 
følgende kemikalier.

Der er ca. 300 liter hydraulikolie til vinger og bremse. 
Transformeren, som er placeret i bunden af tårnet, indehol-
der ca.1.200 liter olie. Vindmøllens kølesystem indeholder 
ca. 400 liter kølervæske (33 % glycol). Vindmøllernes ge-
nerator er direkte drevet uden gear, og vindmøllerne inde-
holder således ikke gearolie.

Herudover anvendes mindre mængder af fedt og smøre-
midler samt rengøringsmidler mv. Reference /1/

Nettilslutning 
For at forbinde vindmøllerne med elnettet bliver der fra 
vindmøllerne fremført jordkabler til et af forsyningssel-
skabet  udpeget tilslutningspunkt. Tilslutningspunktet bli-
ver præciseret, når elforsyningsselskabet har behandlet en 
ansøgning om nettilslutning. 

Der kan ved opførelse af de store vindmøller være be-
hov for  op til to teknikbygninger/koblingsstationer med 
et samlet areal på op til 20 m2. 

Vindressourcer og produktion
Projektområdet ved Sandager har gode vindressourcer med 
en beregnet middelvindhastighed på 7 meter pr. sekund 
i navhøjde, 80 meter over terræn, hvilket svarer til et 
energiindhold på 3.509 kWh/m2/år. 

Produktionen fra de tre nye vindmøller ved Sand-
ager er beregnet til cirka 22,8 MWh årligt. Vindmøl-
leparkens elproduktion vil dermed kunne dække godt 

vindmølleområdet, idet vindmøllerne følger landska-
bets overordnede linjer.

Serviceveje, arbejdsarealer og fundamenter
Serviceveje
Adgang til vindmøllerne vil blive etableret med anlæg 
af serviceveje som angivet på kort. 3.1. I driftsperio-
den vil transport til vindmøllerne ske fra Orelundvej 
via eksisterende overførsel ved Orelund og herfra vi-
dere til vindmølleområdet af eksisterende markvej. Ar-
bejds- og servicevejene anlægges langs eksisterende ele-

menter i landskabet såsom diger og levende hegnsbevoks-
ning til hver enkelt af de tre vindmøller. 

De nye serviceveje bliver etableret med en bredde 
på 5-7 meter, og eksisterende markveje, som påregnes 
genanvendt, bliver om nødvendigt udvidet og forstær-
ket. Belægning på servicevejene er stabilt grus eller an-
det godkendt vejmateriale. 

Ved en realisering af projektet vil anlægget omfatte 
ca. 560 meter ny vej, samt opretning og forstærkning 
af 1.250 meter eksisterende markvej.

Arbejdsareal
Til hver vindmølle bliver der etableret et permanent 
arbejdsareal på cirka 1.000 m2 til serviceeftersyn og 
vedligeholdelse i vindmøllernes levetid. Arbejdsarea-
lerne bliver etableret med samme belægning som ser-
vicevejene.

Fundament
Fundamenternes størrelse og udformning er afhæn-
gig af de lokale geotekniske forhold samt vindmøller-
nes størrelse. Med den påregnede vindmølletype bli-
ver det sandsynligvis et pladefundament på op til 20 
meter i diameter med en underkant i 3-4 meters dyb-

-
dækket igen med enten jord eller grus.

Overskudsjord
Eventuel overskudsjord i forbindelse med anlæg af 
ovenstående elementer bliver udjævnet på de omkring-
liggende jordbrugsarealer. Yderligere overskudsjord bliver 
kørt i godkendt depot efter anvisning fra Assens Kommune. 

Tabel 3.1 Oversigt over projektforslag

Antal 
vindmøller

Navhøjde 
meter

Rotordiameter 
meter

totalhøjde 
meter

Effekt pr. 
vindmølle MW

Årlig produktion 
1.000 MWh

Vindmøllernes 
produktion over  

20 år. i 1.000 MWh

Projektforslag 3 79,5 101 130 3 22,8 455

Figur 3.1 Principtegning af pladefundament
og hovedtilslutning

Kort 3.2 Vindressourcerne
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Fundamenter 
Fundamenterne til de tre vindmøller bliver etableret cir-
ka en måned før vindmøllerne bliver stillet op. Til et en-
kelt vindmøllefundament bliver der normalt anvendt cir-
ka 800 m3 armeret beton, hvilket omfatter cirka 60-90 
læs beton og op til 2-3 vognlæs med øvrige fundaments 
dele. Etablering af de tre vindmøllefundamenter om-
fatter levering af materialer transporteret på 185 – 275  
lastbiler. 

Vindmøller
Opstilling af de tre vindmøller ved Sandager omfat-
ter levering af vindmølledele transporteret på cirka 60 
lastvogne eller specialtransporter. Opstilling af en en-
kelt vindmølle strækker sig normalt over 4-5 dage og 
indebærer anvendelse af to kraner. 

Nettilslutning
I anlægsfasen bliver der etableret ledningsgrave for 
henholdsvis nettilslutning og fjernovervågning. Hver 

6.700 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys, 
på hver 3.540 kWh. Reference /2/ 

De tre vindmøller ved Sandager vil i deres tekniske 
levetid på 20 år producere 455 MWh

3.2 Aktiviteter i anlægsfasen
Anlægsarbejder
Hele anlægsfasen vil formodentlig strække sig over 12 – 16 
uger, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige til 
vindmøllerne er stillet op, tilsluttet elnettet og sat i drift. 
Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter:

Transport- og serviceveje samt arbejdsarealer
De første tiltag i projektområdet er etablering af de 
nødvendige veje- og arbejdsarealer som er angivet på 
kort 3.1. Transport af de store mølledele og vejmateri-
aler foregår via veje, som bliver etableret med indkør-

sel fra Orelundvej. Transportveje som er midlertidige 
bliver fjernet igen, når alle vindmøllerne er stillet op. 

De eksisterende markveje, som bliver genanvendt til 
serviceveje, bliver om nødvendigt udvidet og forstær-
ket. Nye serviceveje bliver etableret i 5 meters bredde 
med stabilt vejmateriale. I alt bliver der udvidet 1.250 
meter eksisterende markvej og anlagt 550 meter ny vej.  

I anlægsfasen bliver der ved hver mølleplads etable-
ret et arbejdsareal på 1.500 m2 til opstilling af vindmøl-
lerne. Når anlægsfasen er overstået bliver arbejdsare-
alerne ved hver vindmølle reduceret til 1.000 m2. Her-
udover omfatter anlægsarbejderne etablering af mid-
lertidige arbejdsarealer til arbejdsskure, P-pladser og 
til kortvarig opbevaring af større vindmølledele. Mid-
lertidige grusarealer, som ikke bliver anvendt i drifts-
fasen, bliver brudt op og bortkørt til genanvendelse.

Etablering af veje og arbejdsarealer indebærer for he-
le projektet levering af cirka 4.000 – 4.800 m3 stabilt 
vejmateriale transporteret på cirka 500 – 600 lastbiler. 

Figur 3.2 - Principtegning af vindmølle. Foto 3.1 - Støbning og etablering af fundament.

Foto 3.2 - Transport af tårnsektioner.

Figur 3.2 Principtegning af vindmølle
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enkelt vindmølle bliver tilsluttet elnettet med kabel fra 
møllepladsen til koblingsstationen. Det lokale elforsy-
ningsselskab udfører og håndterer de deraf følgende 
problemstillinger, såsom udpegning af tracé og ting-
lysning af ledningerne.

Tilslutning til offentlig vej
I hele driftsfasen foregår tilkørsel til alle vindmøllerne 
fra Orelundvej via serviceveje som er beskrevet oven-
for. Se kort 3.1.

Støj
-

ken. Anden støj vil stamme fra kraner og arbejder med 
etablering af de tre fundamenter. I anlægsfasen er støj-
belastningen fra projektområdet vurderet at være lig en 
mellemstor byggeplads.

3.3 Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar 
Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har an-
svaret for driften og sikkerheden på anlægget, herun-
der at de gældende støjkrav er overholdt

Driftsaktiviteter 
Aktiviteterne i driftsperioden omfatter normalt to ser-
viceeftersyn om året ved hver af de tre vindmøller. Der-
udover kan det i ekstraordinære tilfælde være nødven-
digt at foretage justeringer, målinger og/eller test på 
vindmøllerne. Det daglige tilsyn på vindmøllerne bli-
ver udført via fjernovervågning, og det er vurderet, at 
ovenstående aktiviteter i driftsfasen er så få, at de kun 
i meget begrænset omfang vil påvirke miljøet. 

3.4 Reetablering 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 fast-
sætter. Det er i dag teknisk muligt at genanvende cirka 
80% af vindmøllens dele, og inden for vindmøllernes 
påregnede levetid, er det formodentlig muligt at genan-
vende alle materialer i vindmøllerne fuldt ud. 

Demontering af vinger, møllehus og mølletårn fore-
går med samme antal kraner og køretøjer som ved op-
stilling i anlægsfasen. Fundamenterne til vindmøller-
ne bliver normalt fjernet ved knusning, hvor beton og 
armering bliver adskilt, og derefter bortskaffet til gen-
anvendelse i henhold affaldsregulativet i Assens Kom-
mune. Byggematerialer i serviceveje og arbejdsarealer 
bliver opgravet og genanvendt. 

Kabler og øvrige installationer, som er nedgravet, 
bliver afkoblet fra netforbindelser og henligger spæn-
dingsløse eller bliver opgravet og bortskaffet hos god-
kendt modtager med genbrug for øje. 

Demonteringen og reatablering vil formodentlig va-

vurderet at have nogenlunde samme karakter som i an-
lægsfasen.

3.5 Sikkerhedsforhold
Havari 
Risiko for havari med vindmøller er minimale for af-
prøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er 
det et krav, at vindmøllerne bliver typegodkendt i hen-

-
sesordning, inden de bliver opstillet. Typegodkendel-
sen skal blandt andet sikre at krav til sikkerhedssyste-
mer, mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikker-
hed og elektrisk sikkerhed er overholdt. 

Der har i 2008 været et par større, spektakulære ha-
varier af vindmøller omkring 600 kW i Danmark, for-
modentlig på grund af mangelfuld service. Blandt an-
det var der et havari på en vindmølle ved Halling den 
22. februar 2008. Havariet på vindmøllen ved Halling 
skete i meget stærk blæst, hvor vindmøllen kørte med 
meget store omløbstal. Under havariet blev vingerne slå-
et i stykker, og alle de store dele faldt ned mindre end 
100 meter fra vindmøllen. Lettere dele på vindmøllen, 

Foto 3.3 - Kranarbejde ved opstilling af vindmølletårn.

Foto 3.4 - Transport af vindmøllevinge.
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-
ve længere væk end 100 meter. Reference /3/

Der har også været vinger, der er knækket af ved no-
minelt omdrejningstal, hvor vindmøllen har været i drift 
med generatoren tilsluttet. I denne situation falder vin-
gen ned på jorden i en afstand fra vindmøllen på 0 til 
50 meter. Det er blandt på baggrund af ovenstående ha-
varier at Energistyrelsen i juni 2008 udsendte et nyt re-
gelsæt for typegodkendelser, - herunder skærpede krav 
til service på vindmøllerne, så befolkningen kan være 
sikker på, at bremsesystemer og øvrigt sikkerhedsud-
styr bliver holdt i orden. Reference /4/

På global basis er der rejst mere en 100.000 vindmøl-
ler, og der er endnu ikke registreret nogen personska-
der ved de forholdsvis få havarier, der har været ind-
til nu. Derudover kører nye og større vindmøller ikke 
så hurtigt rundt som små vindmøller, og en hel vinge,   
eller dele af en vinge på en stor vindmølle vil ikke bli-
ve kastet så langt væk fra vindmøllen. Nye vindmøl-
ler har desuden individuel pitch-regulering af vinger-
ne, som er med til at reducere risikoen for havari un-

der kraftige vindforhold. Nye vindmøller bliver samti-
dig overvåget elektronisk, som gør det muligt at opda-
ge uregelmæssigheder i driften og foretage automatisk 
driftstop i tide, så der ikke sker havari på vindmøllen.

I henhold til Energistyrelsens regelsæt skal vind-
mølleproducenten som minimum udføre to serviceef-
tersyn på vindmøllerne om året, herunder kontrollere 
sikkerhedssystemerne.

Af ovenstående og med de aktuelle afstande til hen-
holdsvis naboejendomme og veje er det vurderet at ha-
vari ikke udgør nogen væsentlig sikkerhedsrisiko.

Isnedfald 
Når vindmøllerne står stille i frostvejr kan der under særli-
ge forhold dannes isslag under vingerne. Overisning fore-
kommer hyppigst i kystområder, hvor lun, fugtig luft fra 
havet afkøles over land. Rystefølere i vingerne bevirker, 
at isbelastede vinger ikke vil rotere, med mindre alle vin-
ger er ens overisede. Isen vil ryste af ved start, og falde 
lodret ned. De tre vindmøller er placeret på steder, hvor 
der normalt ikke færdes særlig mange mennesker, og is-
nedfald er derfor vurderet ikke at udgøre nogen væsent-
lig sikkerhedsrisiko. 

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

-
de, og store, lette dele vil kunne falde brændende til jor-
den. Reference /3/

i form af lastvognskørsel med byggematerialer og tung 
specialtransport på blokvogne med dele til fundamenter 
og vindmøller. 

-
teret om anlægsarbejdets start og omfang, så de nødven-
dige sikkerhedsforanstaltninger, som for eksempel skilt-
ning, kan blive iværksat.

Specieltransport af møllekomponenter og øvrige mate-
rialeleverancer til og fra anlægsområdet vil foregå af ru-
ter, som bliver afstemt med vejmyndighederne i kommu-
nen, men herudover bliver der formentlig ikke behov for 

I driftsfasen bliver den normale til- og frakørsel mini-
mal og bliver dermed vurderet ikke at udgøre nogen væ-
sentlig sikkerhedsrisiko. Såfremt det er nødvendigt med 
ekstraordinær kørsel med blandt andet mobilkraner eller 

-
nende måde som i anlægsfasen.

Foto 3.5 - Hejsning af "næsen".
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4 Landskabelige forhold

4.1 Indledning
Arbejdsmetode
Dette kapitel indeholder en registrering og en analyse 
af det eksisterende landskab samt en vurdering af den 
visuelle påvirkning fra de planlagte vindmøller.

Registreringen er udført på baggrund af kortmateri-

omkring vindmølleområdet ved Sandager. Besigtigel-
sen er anvendt til at registrere forhold som ikke frem-
går af kortmaterialet, herunder højder på bebyggelser 
og bevoksning og en grundig afsøgning af mulige ud-
sigtspunkter i landskabet. Besigtigelserne ved Sand-
ager er udført medio september 2010.

Landskabsanalysen indeholder en tematisk gennem-
gang af de registrerede elementer i landskabet, - her-
under terræn, bevoksning, bebyggelse, tekniske anlæg, 
kulturhistoriske elementer og rekreative interesser. Ele-
menterne er beskrevet og analyseret i særskilte afsnit, 
hvor analysearbejdet omfatter en vurdering af elemen-
ternes karakteristika, og på den baggrund, om de en-
kelte elementer medfører, at landskabet er sårbart over 
for en visuel påvirkning fra de planlagte vindmøller. 

Landskabsanalysen omfatter desuden en analyse af 
de fremtidige forhold såfremt mølleprojektet ved Sand-
ager bliver realiseret. I den forbindelse er der foretaget 
en overordnet synlighedsanalyse, forstået som en ud-
pegning af de områder eller punkter, hvorfra de plan-
lagte vindmøller vil være synlige og dermed påvirke 
oplevelsen af landskabet. Endvidere er vindmøllernes 
design og opstillingsmønster beskrevet, og det er vur-
deret, om vindmøllen og opstillingsmønsteret fremtræ-
der harmonisk i landskabet.

Vurderingen af den visuelle påvirkning fra de plan-
lagte vindmøller er udarbejdet på baggrund af visua-
liseringerne og landskabsanalysen, som er gengivet i 
rapporten. Visualiseringerne viser, hvordan de ansøg-

te vindmøller vil se ud i det eksisterende landskab, og 
vurderingerne beskriver om vindmøllerne virker do-
minerende eller forstyrrende i forhold til landskabets 
karaktergivende elementer og landskabets skala, som 
tilsammen er et udtryk for landskabets sårbarhed. 

Påvirkningen af de udpegede fokusområder i kapi-
tel 1 er vurderet i et særskilt og afsluttende afsnit, hvor 
der også redegøres for værdien af disse områder i for-
hold til den generelle oplevelse af landskabet omkring 
vindmølleområdet.

Afstandszoner
For at kunne systematisere landskabsanalysen i for-
hold til vindmøllernes visuelle påvirkning, er omgi-
velserne til projektområdet ved Sandager inddelt i tre 
afstandszoner; en nærzone tæt ved vindmøllerne, en 
mellemzone og en fjernzone. Zoneinddelingen er an-
vendt til at udvælge særskilte elementer i landskabet i 
forhold til den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. 
Zonernes udstrækning er fastlagt på baggrund af eg-
ne iagttagelser og lignende undersøgelser af vindmøl-
ler med en totalhøjde op til 150 meter. 

De tre afstandszoner omkring projektområdet ved 
Sandager er vist på kort 4.2 og er som følger:

 
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 landska-
bet er tydelig. Sigtbarheden har meget lille betydning.  
I nærzonen analyseres elementer, hvor oplevelsen af 
dem kan blive ændret eller forstyrret af de store vind-
møller. Det drejer sig om byer og landsbyer, kirker og 
særligt fremtrædende terrænformer.
2. Mellemzonen 4,5 – 10 kilometer 
I mellemzonen virker vindmøllerne generelt mindre 
end i nærzonen og virker ikke dominerende, men kan 
være det fra enkelte punkter. Beskueren oplever sam-
spillet med andre vindmøller og opfatter større forskel-
le i vindmøllens design. Vindmøllernes størrelse kan 
være svær at opfatte, idet afstanden til dem kan væ-
re svær at vurdere. Bevoksning og terræn er afgøren-

de for, om vindmøllerne er synlige. Sigtbarheden spil-
ler en stor rolle. I mellemzonen registreres større land-
skabselementer, hovedfærdselsårer, udsigtspunkter og 
eksisterende vindmøller, som evt kan opleves sammen 
med de nye vindmøller.
3. Fjernzonen over 10 kilometer 
I fjernzonen spiller terrænet og sigtbarheden 
en afgørende rolle. Vindmøllerne vil især væ-
re synlige fra kyster eller fra enkelte højdepunkter. 
I fjernzonen oplever man især samspillet med andre 
vindmøller.

De tre zoner er indtegnet med en præcis afgrænsning 
på kort 4.2, men i virkeligheden vil overgangen fra den 
ene zone til den anden opleves i et mere glidende for-
løb, hvor vindmøllernes påvirkning gradvis ændrer sig.

4.2 Eksisterende forhold
Landskabets dannelse og terrænformer
Vindmølleområdet ved Sandager ligger i et moræne-
landskab med mange forskellige terrænformer, som pri-

-
-
-

ledes registreret markante landskaber i form af rand-
moræne, ådale og dødislandskaber. 

Projektområdet nord for Sandager fremstår med 
et jævnt terræn som er omgivet af bakkepartier ved 
Orelund Skov, Blåkilde, Torup Bakkegård og Sandban-
ken som er en markant bakketop sydvest for Sandager. 
Landskabet nord, øst og syd for området fremstår ge-
nerelt som et blødt formet morænelandskab, men nog-
le steder fremstår det mere markant og varieret land-
skab med bakker og dalstrøg. Særligt ved Brændeå, i 
den nordlige del af mellemzonen, fremstår landska-
bet med markante bakkedrag, som er vurderet, at væ-
re Fyns mest storslåede dallandskab. 

Kystlandskabet ud mod Lillebælt er ung morænekyst, 
-

bredt materialevandring langs kystlinjen, som har re-
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Morænelandskab fra sidste istid,
overvejende lerbund

Morænelandskab fra sidste istid,
overvejende sandbund
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Morænelandskab fra næstsidste
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sandbund

Hedeslette (sandur). Prikrækkerne
er skematiske højde kurver

Ekstramarginal smeltevandsfloddal

Smeltevandsflodterrasse

”Tunneldal”

Vindmølleprojektområde

Reference /2/

sulteret i en udligning af kyststrækningen fra Assens 
i syd til Weddelsborg Hoved i nord. Bugtlukninger på 
forskellige stadier er registreret ved Aborg Minde, Em-
tekær Nor og hvor Brændeå har sin udmunding i Lille-
bælt. Derudover er der registret lignende bugtlukninger 
på nord og vestsiden af Bågø. Reference /1/

Nærzonen
I nærzonen er der registreret to lokaliteter, hvor ople-
velsen af de eksisterende terrænformer kan blive påvir-
ket af de planlagte vindmøller ved Sandager. 

- Set fra Sandager Næs kan man i retning mod vind-
mølleområdet se ind over Emtekær Nor og de bagved-
liggende bakkepartier omkring hovedgården Orelund. 

- Øst for Barløse by kan man fra et standpunkt se i 
retning mod Sandager, hvor terrænformerne ved Bar-
løse fremstår som et markant bakkedrag. 

Kort 4.1 Landskabets dannelse 

Foto 4.1 - Udsigt over Emtekær Nor fra Sandager Næs.
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en mosaiklignende struktur, der er med til at fremhæ-

mange læhegn, at denne landskabstype får en varie-
ret rumlig struktur, med både store og små landskabs-

-
le bakkeskråninger, mens små skovbevoksninger lig-
ger spredt rundt i landskabet. Større sammenhængende 
skovbevoksning er registreret på bakkedraget mellem 
Føns Plantage i vest til Ørsbjerg i øst, samt ved Bille-
skov og Barløseborg Skov. 

Ved bydannelserne og ved de fritliggende boliger 
i det åbne land er der generelt etableret bevoksning i 
form af haveanlæg med træer og buske. Ved enkelte 
landsbyer er der desuden registreret mindre bevoks-
ninger med skovlignende karakter. 

Nærzonen
I nærzonen er der registreret et område ved Emtekær, 
hvorfra udsigten mod det planlagte vindmølleområde 
afgrænses af en markant skovbevoksning, - en oplevel-
se som er vurderet at kunne blive forstyrret af de plan-
lagte vindmøller. Ved Orelund Hovedgård er der lige-
ledes registreret væsentlige skovbevoksninger, som er 
med til at give landskabet karakter, eksempelvis når 
man står ved Sandager Næs og kikker i retning mod 
vindmølleområdet. 

Mellem- og fjernzonen
I mellem- og fjernzonen er der ikke registreret nogen 
lokaliteter med markante bevoksninger, som kan bli-
ve påvirket af de planlagte vindmøller.

Konklusion
Der er i alt registreret to lokaliteter i nærzonen, hvor 
den eksisterende bevoksning er med til at give land-
skabet karakter. Det er undersøgt og vurderet i afsnit 
4.4 om oplevelsen af landskaberne i disse to områder 
bliver påvirket af de planlagte vindmøller. 

Bebyggelse
Overordnet set er der mange forskellige slags bebyggel-
ser i området omkring Sandager. I det åbne land består 

Mellem- og fjernzonen
I mellemzonen er der ikke registreret markante ter-
rænformer, som kan blive visuelt påvirket af vindmøl-
lerne ved Sandager. De markante terrænformer langs 
Brændeås 15 kilometer lange løb fra Årup til udløbet i 
Lille Bælt vil mere eller mindre hindre, at man kan se 
vindmøllerne fra de områder og bydannelser som lig-
ger nord for Brændeå. 

I mellemzonen i øvrigt er det primært fra højdepunk-
ter i landskabet, man kan se langt i retning mod Sand-
ager. Fra disse punkter fremstår landskabet generelt som 
et blødt formet morænelandskab. Ved Sønder Åby kan 
man se kystlandskabet, der strækker sig fra Weddels-
borg Hoved i nord til Assens by i syd, - en landskabs-
oplevelse som er vurderet at være sårbar overfor opstil-
ling af vindmøller.

Bågø, som ligger i den vestlige del af mellemzonen, 
fremstår næsten uden nogen terrænvariationer, og fra 
størstedelen af øen kan man se langt mod øst i retning 
mod Sandager. På baggrund af besigtigelse er det vur-
deret, at de lavtliggende områder på den nordlige del af 
Bågø er sårbare overfor opstilling af vindmøller.

Konklusion
Generelt er det primært oplevelsen af det blødt forme-
de morænelandskab, som kan blive påvirket af det plan-
lagte vindmølleprojekt ved Sandager. Bakkedraget ved 
Barløse by fremstår markant, når man står ved Mylle-
rup og ser i retning mod Sandager, og det er vurderet, 
at den visuelle oplevelse af bakkeformen kan blive på-
virket af vindmøllerne. 

Kystlandskabet set fra Sønder Åby og Sandager Næs 
er vurderet, at være visuelt sårbare overfor opstilling 
af de planlagte tre vindmøller. Kystlandskabet på den 
nordlige del af Bågø er ligeledes vurderet, at være vi-
suelt sårbart.

Bevoksning
Generelt er landskabet i denne del af Assens Kommune 
domineret af landbrugsmæssig drift med store markpar-
celler, som er indbyrdes adskilt af læhegn. I det bakkede 
morænelandskab danner bevoksning i form af læhegn 

Foto 4.2 - Kik fra den nordlige del af Bågø.

Foto 4.3 - Kik fra Aborg nær Aborg Skov.
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Planlagte MW-vindmøller

Mål:

bebyggelsen primært af gårde og boliger som enten lig-
ger frit eller mere samlet i husgrupper og små landsby-

fortrinsvis er lokaliseret i relation til områdets hoved-
veje og lokaliteter, hvor de lokale veje krydser de to 
store åløb, Pugemølle Å og Brændeå, som ligger hen-
holdsvis syd og nord for vindmølleområdet. 

Ved besigtigelse af bydannelserne er det undersøgt 
om der er udsigtslinjer fra de ydre bygrænser i retning 
mod vindmølleområdet, og om vindmøllerne ved Sand-
ager kan påvirke oplevelsen af byernes visuelle sam-
menhæng med det omgivende landskab.

Nærzonen
-

dre landsbyer, som kan blive visuelt påvirket af vind-
møllerne.

- Stubberup er en lille gruppe gårde og huse, der lig-
ger ved Middelfartvej - rute 313 – i den nordlige del 
af nærzonen. I vejkrydset Middelfartvej/Blåkildevej i 
den sydlige del af Stubberup er der registreret et ud-
sigtspunkt, hvor man kan se henover et lavere liggen-
de vådområde, en synsvinkel der peger i retning mod 
det planlagte vindmølleprojekt ved Sandager.

- Hjærup er en mindre gruppe bondegårde og hu-
se, som ligger tæt ved eksisterende skovbevoksning i 
den nordøstlige del af nærzonen. Skovbevoksningen 
danner en visuel barriere mod vest og nord, men i ret-
ning mod Sandager, fremstår landskabet mere åbent, 
og giver dermed mulighed for at se toppen af de plan-
lagte vindmøller. 

- Barløse er en lidt større landsby, der ligger i den 
østlige del af nærzonen. Landsbyen ligger omkring et 
slynget vejforløb i nord sydgående retning. Til lands-

dens vestlige grænse ud mod det åbne landskab. Ge-
nerelt hindrer bebyggelsen og den eksisterende be-
voksning udsyn mod Sandager, men ved den sydvest-
lige bygrænse er der mulighed for at se ud over land-
skabet i retning mod det planlagte vindmølleområde. 

- Sandager og Salbrovad er to mindre bysamfund, 
der er vokset sammen til en lidt større sammenhæn-
gende landsby hvor Middelfartvej – rute 313 – kryd-

Kort 4.2 Eksisterende forhold og afstandszoner 4,5 og 10 kilometer
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ser henover Pugemølle Å. Den eksisterende bevoks-
ning og bebyggelserne i Sandager og Salbrovad dan-

planlagte vindmølleområde. Vest for Sandager, på vej 
mod Filshuse, er der åbne landskaber og dermed mu-
lighed for at se de planlagte vindmøller. 

- Aborg ligger i den sydligste del af nærzonen om-
givet af store marker. Nord for byen ligger en mindre 
bakketop, som sammen med den eksisterende hegns-
bevoksning hindrer direkte udsyn mod Sandager. I 
den østlige del af landsbyen, hvor læhegnene står me-
re i nord syd gående retning, er der registreret et en-
kelt punkt, hvorfra man kan se langt i retning mod 
Sandager, og dermed mulighed for at se de planlag-
te vindmøller. 

- Emtekær ligger i den nordvestlige del af nærzonen 
på en mindre bakketop mellem Emtekær Nor og Bræn-
deå. Fra den østlige bygrænse - ved Orelundvej - er der 
udsigt henover åbner marker i retning mod Sandager. 
Den eksisterende bevoksning ved Nakke hindrer, at 
man kan se vindmølleområdet, men toppen af de plan-
lagte vindmøller kan muligvis ses henover den eksi-
sterende bevoksning

- Tanderup og Håre ligger i den nordlige del af nær-

knudepunkt over Brændeå. Mellem Tanderup og Hå-
re er der etableret en lille vandresti, som forbinder de 
to landsbyer henover Brændeå. Fra stien er der udsigt 
henover Brændeå og Tanderup, når man kikker i ret-
ning mod Sandager, - en oplevelse som kan blive vi-
suelt forstyrret af de planlagte vindmøller. 

Mellem- og fjernzonen
Bydannelserne i mellem og fjernzonen ligger gene-
relt så langt væk fra vindmølleområdet at det omgi-
vende terræn og den eksisterende bevoksning mere 
eller mindre skjuler hele det planlagte vindmøllepro-
jekt ved Sandager. Ved Aarup, i den nordøstlige del 
af mellemzonen, er der registret et udsigtspunkt ved 
den sydlige bygrænse, hvor man kan se langt i retning 
mod Sandager. Nord for Turup er der registret en min-
dre bakketop, omgivet af åbne markarealer, der giver 
mulighed for at se langt i retning mod Sandager. Ved 

Assens nordlige bygrænse, på Middelfartvej i nordgå-
ende retning, kan man se langt ud over det lavere lig-
gende landskab, der ligger nord for Assens by, en vi-
suel oplevelse som kan blive påvirket af det planlagte 
vindmølleprojekt ved Sandager.

Konklusion

nærzone, som kan blive visuelt påvirket af de planlag-
te vindmøller. Det drejer sig om Stubberup, Hjærup, 
Barløse, Sandager, Emtekær, Tanderup og Håre. I mel-
lemzonen er der registret udsigtspunkter ved Aarup, 
Turup og Assens, hvor man kan se langt i retning mod 
Sandager. I afsnit 4.4 er det vurderet, om de planlagte 
vindmøller ved Sandager vil påvirke udsigten fra disse 
bydannelser. Der er ikke registret nogen udsigtspunk-
ter, hvor de planlagte vindmøller vil påvirke oplevel-
sen af byernes visuelle sammenhæng med det omgi-
vende landskab. 

Tekniske anlæg
Infrastruktur
Det er undersøgt, om der er tekniske anlæg, som for-
styrrer oplevelsen af landskabet omkring det planlag-
te vindmølleområde ved Sandager, og efter besigtigel-
se er det vurderet at landskabet omkring Sandager ik-
ke er præget af tekniske anlæg. 

Eksisterende vindmøller 
Nærzonen

-
møller: 
- Ved Kaslunde - cirka 3,6 kilometer øst for projekt-
området - én 530 kW vindmølle med totalhøjde på cir-
ka 42 meter.
- Ved Barløse – cirka 3,5 kilometer øst for projektom-
rådet – står der to 750 kW vindmøller med en totalhøj-
de på cirka 74 meter.
- Ved Aborg Strand – cirka 4,2 kilometer syd for pro-
jektområdet - står der én 65 kW vindmølle med en to-
talhøjde på 30 meter.

Foto 4.4 - De tre eksisterende vindmøller ved Kaslunde 
samt de to eksisterende vindmøller ved Barløse, set fra As-
sensvej ved Aarups sydøstlige bygrænse. Fotoet er her be-
skåret. For ubeskåret version af foto og visualisering henvises 
til afsnit 4.3, visualisering nr. 18
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Mellemzonen
I mellemzonen er der registreret 12 eksisterende vind-
møller:
- Ved Husby – cirka 5,1 kilometer nordvest for projekt-
området – står der èn 600 kW vindmølle med en total-
højde på 70 meter.
- Ved Balslev – cirka 8,8 kilometer nord for projekt-
området - står der én 600 kW vindmølle med en total-
højde på cirka 68 meter.
- Ved Ålsbo – cirka 9,2 kilometer nordøst for projekt-
området – står der tre 750 kW vindmøller med en to-
talhøjde på cirka 74 meter. 
- Ved Kaslunde – cirka 5,7 kilometer øst for projekt-
området – står der tre 660 kW vindmøller med en to-
talhøjde på cirka 74 meter.
- Ved Turup – cirka 7,5 kilometer sydøst for projekt-
området – står der tre 660 kW vindmøller med en to-
talhøjde på cirka 74 meter.
- Ved Assens – cirka 9,0 kilometer syd for projektom-
rådet – står der én 1300 kW vindmølle med en total-
højde på cirka 80 meter. 

Konklusion
Afstanden mellem de planlagte vindmøller ved Sand-
ager og de eksisterende vindmøller ved Barløse er min-
dre end 28 x totalhøjden, og i henhold til vindmølle-
cirkulæret er det undersøgt og vurderet om det sam-
lede udtryk er landskabeligt betænkeligt. I afsnit 4.4 
er det blandt andet vurderet om de planlagte vindmøl-
ler ved Sandager fremstår som et særskilt anlæg i de 
områder og standpunkter, hvor man i samme synsfelt 
kan se både planlagte og eksisterende vindmølleanlæg.

Planlagte vindmøller 
Udover vindmølleområdet ved Sandager har Assens 

3,0 MW vindmøller ved Barløse som har en totalhøjde 
på 140 meter. Det samlede visuelle udtryk fra de plan-
lagte vindmøller ved henholdsvis Sandager og Barløse 
er visualiseret og vurderet i afsnit 4.4, selvom afstan-
den mellem de planlagte vindmølleprojekter er større 
end 28 x totalhøjden.

Kirker i nærzonen
For at sikre de danske kirker og deres nærmeste om-
givelser er der i naturbeskyttelsesloven fastsat en kir-
kebeskyttelseszone omkring alle kirker i Danmark. 
Derudover er der i Kommuneplan 2009-2021 for As-
sens Kommune udlagt kirkeindsigtslinjer ved de kir-
ker, som har særlig landskabelig værdi som kulturhi-
storiske elementer. Beskyttelseszonen og kirkeindsigts-
linjen skal forhindre, at den visuelle oplevelse af kir-
kerne ikke bliver forstyrret af nye indgreb såsom nyt 
byggeri og tekniske anlæg. 

De kirker som ligger i vindmølleområdets nærzone 
er kirkerne i Barløse, Holevad, Sandager og Tanderup. 

Barløse Kirke
Barløse Kirke ligger cirka 2,8 kilometer øst for pro-
jektområdet i den sydlige del af Barløse landsby. Kir-
ken er oprindelig bygget i romansk stil, men i gotisk 
tid er kirken ombygget med en forlængelse af kirkeski-
bet og tilføjelse af tårn og våbenhus. Kirken er hvid-
kalket og ligger højt på en bakketop, og fra kirkegår-
dens vestlige del kan man se ud over landskabet i ret-
ning mod Sandager. Set fra syd fremstår kirken som 
et dominerende kulturhistorisk element i landskabet, 
- en oplevelse som ikke bliver påvirket af de planlag-
te vindmøller, fordi synsretningen peger væk fra vind-
mølleområdet. Ved besigtigelse af området øst for Bar-
løse Kirke er der registreret et enkelt standpunkt syd 
for Myllerup, hvor man kan se kirketårnet på Barløse 
Kirke som et markant kulturhistorisk element i land-
skabet i synsretningen mod Sandager. 

Holevad Kirke
Holevad Kirke ligger cirka 3,3 kilometer syd for vind-
mølleområdet tæt ved Middelfartvej – rute 313. Kirken 
er oprindelig bygget i romansk stil, men koret er for-
længet i sen middelalder og suppleret med tårn i sen-
gotisk tid. Kirken er ikke betydelig i størrelse og set fra 
syd er kirken mere eller mindre skjult bag den eksiste-
rende bevoksning ved Kirkegården og Holevad Bæk. 
Set fra øst, på vej ind mod Holevad landsby, er kirken 
synlig og markant i landskabet, men denne synsret-

Kulturhistoriske elementer
Efter istidens formdannende processer er ændringer i 
landskabet primært forårsaget af menneskelig aktivi-

-
skabte spor og dermed et kulturlandskab, der kan væ-
re med til at formidle en kulturhistorisk udvikling. 
Registreringen og landskabsanalysen af de kulturhi-
storiske elementer ved Sandager omfatter særlige kul-
turhistoriske beskyttelsesområder, kirker i mølleom-
rådets nærzone, fortidsminder og beskyttede sten og 
jorddiger.

Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder
I Kommuneplan 2009-2021 for Assens Kommune er 
der udpeget et særligt kulturhistorisk beskyttelsesom-
råde syd for Sandager. Det planlagte vindmølleprojekt 
ligger nord for Sandager og de tilhørende anlægsarbej-
der vil ikke medføre nogen påvirkning af det udpege-
de kulturhistoriske beskyttelsesområde. Udpegnings-
grundlaget fremgår ikke af kommuneplanen, men de 
centrale problemstillinger i de særlige kulturhistoriske 
beskyttelsesområder er jf. kommuneplanen følgende:
- At det er områder, som rummer en stor koncentra-
tion af betydningsfulde kulturspor fra såvel forhisto-
risk som historisk tid.
- At områderne er beskyttede i forhold til ny planlæg-
ning men ikke i forhold til anvendelsen til for eksem-
pel skov- og jordbrugsformål. Da kultursporene ligger 
under terræn, og truslerne mod områderne derfor ty-
pisk består af forstyrrelse af mulige fundlag samt i et 
vist omfang i udtørring, er de således også følsomme 
overfor dybdepløjning og tilsvarende, som kommune-
planen ikke kan regulere. 

Ved besigtigelse af det pågældende område syd for 
Sandager er der ikke registreret nogen synlige kulturhi-
storiske elementer, som fremstår markant i landskabet.

Konklusion
Det særlige kulturhistoriske beskyttelsesområde syd 
for Sandager indeholder ikke synlige kulturhistoriske 
spor, som kan blive påvirket af det planlagte vindmøl-
leprojekt nord for Sandager.
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Sandager Kirke

ning peger væk fra Sandager og bliver derfor ikke på-
virket af det planlagte vindmølleprojekt. Kirkegården 
ligger lidt højere end det omgivende terræn, og det er 
undersøgt med visualisering, om man kan se de planlag-
te vindmøller fra Kirkegårdsarealerne nord for kirken.

Sandager Kirke
Sandager Kirke ligger cirka 950 meter syd for vind-
mølleområdet på sydsiden af Sandager Kirkevej. Kir-
ken består af romansk tårn og skib med smallere kor. 
Et højt kirkespir på tårnet og våbenhuset på nordsiden 
er tilføjet i sengotisk tid. Sandager Kirke er på alle si-
der omgivet af enten eksisterende bevoksning eller byg-
ninger, men kirketårnet med det markante spir kan ses 

-
ger syd for kirken, hvor kirken fremstår markant i syns-
retningen hen imod de planlagte vindmøller. Sandager 
kirke fremstår også markant set fra Sandbanken, som 
ligger vest for Sandager, men oplevelsen af kirken fra 

Kort 4.3 Kirker og Kirkeomgivelser

Foto 4.5 - Visualisering fra Holevad Kirke, udsigt mod 
nord. Vindmøllerne ved Sandager er her tegnet op med 
rød og gul farve oven på fotoet for at kunne udpege hvor de 

bag bevoksning. Fotoet er optaget med normaloptik, der 
svarer til 45 mm brændvidde.
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denne vinkel vil ikke blive påvirket af vindmøllerne, 
fordi synsretningen peger væk fra vindmølleområdet. 

Tanderup Kirke
Tanderup Kirke ligger 3,1 kilometer nordvest for vind-
mølleområdet tæt ved Brændeå. Kirken er oprindelig 
bygget i romansk stil med skib, kor og apsis, men frem-
står i sin nuværende form som en sengotisk langbyg-
ning med skib og kor, et tårn mod vest og et våbenhus 
mod syd. Kirken er ikke betydelig i størrelse, men kir-
ketårnet kan blandt andet ses fra landsbyen Håre, der 
ligger nord for kirken. Fra kirken er der etableret en 
kirkesti til Håre, og ved besigtigelse er der registreret 
et udsigtspunkt på stien, hvor Tanderup Kirke fremstår 
markant i landskabet i synsretningen mod Sandager. 

Konklusion
Der er registreret tre udsigtspunkter, hvor de planlag-
te vindmøller ved Sandager kan forstyrre oplevelsen af 

kirkerne i henholdsvis Barløse, Sandager og Tanderup. 
Derudover er der foran våbenhuset til Barløse Kirke re-
gistreret et udsigtspunkt i retning mod Sandager, hvor 
de planlagte vindmøller ønskes opstillet. I afsnit 4.4 er 
det undersøgt og vurderet om vindmøllerne er synlige 
fra disse punkter, og det er vurderet om vindmøllernes 
visuelle påvirkning vil forstyrre oplevelsen af kirkerne 
som kulturhistoriske elementer i landskabet. 

Fortidsminder
Af synlige fortidsminder er det fortrinsvis gravhøje som 

ikke efterlader sig synlige spor. Indenfor vindmølleom-
rådets afgrænsning er der ikke registreret nogen frede-
de fortidsminder. De nærmeste synlige gravhøje, som 
jævnfør Danmarks Miljøportal er fredet, ligger i Orelund 
Skov og ved Blåkilde. Begge fortidsminder er svært til-
gængelige og fremstår uanseelige fra de omgivende veje. 

Ifølge arkæologisk udtalelse fra Odense Bys Museer 
er det oplyst, at der ikke hidtil er registreret fortidsmin-
der på de steder hvor vindmøllerne er planlagt opstillet, 

-
te vindmølleprojekt er der registreret bo- og gravplad-
ser fra bronze- og jernalder, og da disse fortidsminders 
afgrænsning ikke kendes, er det sandsynligt, at de og-
så kan strække sig ind i området, der berøres af opfø-
relsen af vindmøllerne og de hertil knyttede installatio-
ner. Sådanne jordfaste fortidsminder eller kulturhistori-
ske anlæg vil være omfattet af Museumslovens §27 (lov 
nr. 473 af 7. juni 2001). Risikoen for, at der på de berør-
te områder kan fremkomme fortidsminder, er dog ikke 
nogen hindring for anlæggelse af vindmøllerne, men for 
ikke at forsinke et igangsat anlægsarbejde, anbefales det 
at der bliver foretaget arkæologiske forundersøgelser i 
de berørte områder. Reference /3/. 

planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, an-

Foto 4.6 - Visualisering nær Håre, udsigt i sydlig retning 
mod Tanderup Kirke. Vindmøllerne ved Sandager er her 
tegnet op med rød og gul farve oven på fotoet for at kun-

-
synligvis være skjult bag bevoksning. Fotoet er optaget med 
normaloptik, der svarer til 45 mm brændvidde.

Foto 4.7 - Visualisering fra Tanderup Kirke, udsigt i syd-
sydøstlig retning Vindmøllerne ved Sandager er her teg-
net op med rød og gul farve ovenpå fotoet for at kunne ud-

-
vis være skjult bag bevoksning. Fotoet er optaget med nor-
maloptik, der svarer til 45 mm brændvidde.

Foto 4.8 - Barløse Kirke.
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M
iddelfartvej

Orelundvej

Orelundvej

Ny vindmølle

Beskyttede diger

1:10.000Mål:

Fredet gravhøj

Fortidsminde beskyttelseslinje

Fortidsminde - ikke fredet

Adgangssvej går gennem eksisterende digegennembrud

Adgangssvej kræver nyt digegennembrud

Adgangsvej og arbejdsareal

befales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer 
på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Bygherren bedes 
under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Muse-
er i så god tid som muligt forud for iværksættelse af an-
lægsarbejde på arealet. 

Konklusion
Der er ingen synlige gravhøje i nærheden af vindmøl-
leområdet, som kan blive påvirket af de planlagte vind-
møller ved Sandager. 

Beskyttede sten og jorddiger
-

det, som jævnfør Danmarks Miljøportal er beskyttet i 
henhold til museumsloven. De tre vindmøller står for-

til de enkelte vindmøller er placeret langs med digerne. 
Det er vist på kort 4.4, hvordan de tre vindmøller og de 
tilhørende serviceveje ønskes placeret i forhold til de be-
skyttede jorddiger, og det er markeret på kortet, hvor det 
er nødvendigt at krydse jorddigerne. To steder – mar-
keret med bogstavet A – er der eksisterende brud i di-

sted – markeret med bogstavet B – er det nødvendigt, at 
gennembryde et eksisterende jorddige, som er beskyt-
tet i henhold til Museumsloven. I henhold til Museums-
loven skal der gives dispensation fra Assens Kommu-
ne til at gennembryde diget. Diget skal reetableres, når 
vindmølleområdet nedlægges og servicevejene er op-
brudt og fjernet. Såfremt et af de øvrige diger, der lig-
ger tæt ved en transportvej eller et arbejdsareal, bliver 
beskadiget under anlægsarbejdet, skal det reetableres, 
straks efter anlægsarbejdet er afsluttet.

Rekreative interesser
De rekreative interesser i nærzonen knytter sig primært 
til de kystnære områder ud mod Lillebælt, hvor der er 
badestrande, sommerhusområder, campingpladser og 

en golfbane nord for Barløse. 

Kort 4.4 Beskyttede diger og fortidsminder
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Hjærupvej og Middelfartvej indgår som en del af Mar-
gueritruten mellem Middelfart og Assens. Afstanden fra 
Middelfartvej til den nærmeste planlagte vindmølle er 
cirka 700 meter. 

Orelundvej indgår som en del af en regional cykelrute 
langs kysten mellem Middelfart og Assens. Afstanden 
fra Orelundvej til den nærmeste planlagte vindmølle er 
cirka 850 meter.

Konklusion
Med fotostandpunkter ved ovennævnte områder og ru-
ter er det undersøgt og vurderet i afsnit 4.4 om de plan-
lagte vindmøller ved Sandager visuelt vil påvirke de re-
kreative interesser i området. 

Landskabets karakter
Landskabets karakter og visuelle udtryk er et resultat af 
landskabselementerne som er beskrevet i de forudgåen-
de afsnit. Terræn, bevoksning, bebyggelse og tekniske 
anlæg er elementer, som indgår i en samlet oplevelse af 
landskabets karakter. 

I området ved Sandager danner disse landskabsele-
menter tilsammen to karakteristiske landskabstyper. Det 
drejer sig om det lavtliggende kystlandskab ud mod Lille 
Bælt og det bagvedliggende morænelandskab. Kystland-
skabet er særlig markant de steder, hvor materialevan-
dring langs kysten har medført bugtlukninger i forskel-
lige udformninger. Morænelandskabets mest markante 
elementer er registreret de steder, hvor terrænformerne 
fremstår tydeligt uden skovbevoksninger.

Landskabets skala
Landskabets skala er en afgørende faktor for en harmo-
nisk indpasning af de planlagte vindmøller. Jo større ska-
la, jo bedre indpasning. 

Ved Sandager er landskabet generelt præget af store 
gennemgående marker med en spredt bevoksning i form 
af læhegn og løvskov. Markernes størrelse og åbenhed 

opleve et landskab, som har en stor skala. De steder, hvor 

der er bebyggelse og bevoksning i form af haveanlæg, 
har landskabet en mindre skala. 

Landskabets sårbarhed
Landskabets sårbarhed afhænger af landskabets skala og 
mængden af synlige historiske, geologiske og naturmæs-
sigt værdifulde elementer. 

På baggrund af registreringen og landskabsanalysen 
er det vurderet, at de sårbare steder ved Sandager pri-
mært ligger i de åbne kystlandskaber ud mod Lillebælt.

4.3 Fremtidige forhold
Synlighed af vindmølleprojektet
På baggrund af kortanalyser og besigtigelse af området 
ved Sandager er det vurderet, at de planlagte vindmøl-

-
nen. Dette gælder blandt andet områderne ved Emtekær 
Nor og det åbne landbrugslandskab omkring Sandager 
landsby, hvor vindmøllerne sandsynligvis vil fremstå 
markante og visuelt dominerende i forhold til de øvrige 
elementer i landskabet. Derudover er der i nærzonen re-

-
vis kan påvirke oplevelsen af landskabet. 

I mellemzonen er det vurderet, at den eksisterende be-

udsyn til de planlagte vindmøller ved Sandager. Fra høj-
depunkter i mellemzonen er det vurderet, at dele af vind-
mølleanlægget kan ses over den eksisterende bevoksning. 

Der er ikke registreret nogen væsentlige udsigtspunk-
ter i fjernzonen, hvor man kan se langt i retning mod 
Binderup.

Samspil med andre vindmøller
Ifølge vindmøllecirkulæret skal det visuelle samspil med 
eksisterende og planlagte vindmøller, der står inden for 
en afstand af 28 gange totalhøjden fra projektområdet, 

-
ler inden for denne afstand, skal det samlede udtryk fra 
vindmøllerne være ubetænkeligt. 

Inden for en afstand på 28 gange totalhøjden, - som 
ved vindmøller på 130 meter - svarer til 3,64 kilometer, 
står der to eksisterende 750 kW vindmøller ved Barløse 
med en totalhøjde på cirka 74 meter.

Ved udarbejdelsen af denne VVM har Assens Kom-
mune meddelt, at der foreligger planer om at opstille 4 
nye vindmøller ved Barløse. Det samlede visuelle ud-
tryk fra både planlagte og eksisterende vindmølleområ-
der skal være ubetænkeligt. Dette forhold er undersøgt 

Vindmølleanlæggets design
Vindmøllernes design svarer til øvrige moderne vind-
møller med en 3-vinget rotor på et rørtårn. Vindmøller-
ne er gearløse, hvilket medfører, at generatoren drives 
direkte af de roterende vinger. Denne type generator er 
meget tung, og derfor har vindmøllen et lidt andet udse-
ende end vindmøller med gear. Størstedelen af huset er 
således mellem tårn og rotor.

Vindmøllen vil have en lys grå farve, der reducerer 
synligheden mod himlen. På toppen af møllehuset op-
sættes lysafmærkning. Lyset vil være rødt og lyse kon-
stant med en intensitet på mindst 10 candela. Ti candela 
svarer til lyset fra 9 W glødepære. På møllehuset vil fa-
brikantens logo være påført. 

Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter er 1:1,27, 
som i dette landskab ved Sandager anses at være accep-

-
ningen i området. 

Rotorens hastighed vil være ca. 7-16 omdrejninger pr. 
minut afhængig af vindstyrken. 

Opstillingsmønster
Vindmøllerne opstilles på en ret linje med lige stor ind-
byrdes afstand. Navhøjderne vil stå på en ret linje, der 
falder jævnt med knap 10 meter fra nord til syd. Med en 
navhøjde på 79,5 meter og en indbyrdes afstand på cir-
ka 260 meter vil det svagt skrånende terræn ikke være 
påfaldende. Vindmøllerne vil blive oplevet som stående 
på en linje i næsten samme højde. 
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Visualiseringer
For at vurdere den visuelle påvirkning fra de planlag-
te vindmøller er de visualiseret fra det omgivende land-
skab. Visualiseringerne er udarbejdet på fotos af de ek-

-
tostandpunkter i nær- og mellemzonen. Der er ikke re-
gistreret nogen højtliggende punkter i fjernzonen, hvor 
de planlagte vindmøller vil være synlige. 

Valg af fotostandpunkter
Overordnet er fotostandpunkterne til visualiseringerne i 
dette afsnit udvalgt, så de illustrerer hvordan vindmøller-
ne vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, hvor man-
ge mennesker normalt har deres daglige færdsel. Foto-
standpunkterne er ligeledes valgt med henblik på at vi-
se, hvordan de planlagte vindmøller visuelt vil påvirke 
markante og væsentlige landskabselementer som eksem-
pelvis kirker og særlige naturområder. Derudover er der 
valgt fotostandpunkter, hvor visualiseringen kan vise det 
samlede udtryk fra eksisterende og planlagte vindmøller. 

Der er visualiseret en vindmølle på 79,5 meter i nav-
højde og 101 meter i rotordiameter. 

De udvalgte standpunkter som er undersøgt er marke-
ret ind på kort 4.5. Af kortet fremgår også punkter, hvor 
den forudgående analyse har givet en formodning om, 
at vindmøllerne ved Sandager vil være synlige, - men 
hvor den efterfølgende besigtigelse, fotografering og vi-
sualisering har vist, at vindmøllerne sandsynligvis ikke 
er synlige fra de pågældende steder.

Metode for visualisering

med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, der 
svarer til 45 mm brændvidde. Fotopunkterne er fastlagt 

oktober og november 2010. 
Alle visualiseringer er udført i programmet WindPro 

2.7, hvor hver enkelt visualisering er kontrolleret ud fra 
kendte elementer i landskabet. Det drejer sig især om 
vindmøller, bygninger og højspændingsmaster. Hvor de 
eksisterende vindmøller er svære at se på grund af vejr-

forholdene eller afstanden, er de genoptegnet. Det kan 
de også være for at gengive en rotorstilling, der illustre-
rer ‘mest markante tilfælde’ for både de gamle og de nye 
vindmøller. 

Endvidere vil vindmøllerne ofte være gengivet over-
drevent tydelige på visualiseringerne sammenlignet med 
et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne vurdere 
vindmøllernes indvirkning på landskabet i de situatio-
ner, hvor man har en usædvanlig god sigt.

Ideel betragtningsafstand
For at visualiseringerne skal være sammenlignelige, er 
alle foto gengivet i samme forstørrelse, 7,8 gange. Det vil 
sige at det optagne foto på 36 mm er forstørret til 280 mm.

Det giver ved den trykte A4-udgave af rapporten en 
ideel betragtningsafstand på 35 cm med hensyn til sam-
menligning af elementerne i landskabet for billederne 
optaget med 45 mm. Ideel betragtningsafstand skal ikke 
forveksles med læserens foretrukne læseafstand.

Nærzone, 0 – 4,5 km
Nærmeste byer
1.  Syd for landsbyen Stubberup kan man se vindmøl-

lerne over den eksisterende bevoksning.
2. Fra landsbyen Hjærup er store dele af vindmøllerne 

skjult bag terræn og bevoksning. 
3. Fra den østlige del af Sandager kan man se vindmøl-

lerne over den eksisterende bevoksning. 
4. Fra landsbyen Aborg kan man se vindmøllerne fra et 

punkt på Aborgvej. 
5. Mellem Sandager og Filshuse kan man se vindmøl-

lerne i det åbne landbrugslandskab.
6. Fra Orelundvej kan man se vindmøllerne bag hoved-

gården Orelund. 
7. Fra Emtekær kan man se vindmøllerne over den ek-

sisterende skovbevoksning ved Nakke.

Kulturhistorie
8. Foran våbenhuset til Barløse Kirke kan man se vind-

møllerne i baggrunden. 
9. Fra kirkegården ved Barløse kirke kan man se vind-

møllerne i udsigten ud mod Lille Bælt. 

Landskaber
10. Fra Duehøj syd for Sandager kan man se de tre vind-

møller. 
11. På vej mod Aborg Minde kan man se vindmøllerne 

over den eksisterende bevoksning. 
12. Fra campingpladsen ved Sandager Næs kan man se 

vindmøllerne over Orelund Skov. 
13. Fra Sandager Næs kan man se dele af kystlandska-

bet sammen med vindmøllerne. 
14. Fra Jarlebjerg kan man se vindmøllerne i landskabet. 
15. Fra Barløsevej kan man se vindmøllerne i landska-

bet. 

Middelfartvej i sydgående retning
16. Fra Middelfartvej i sydgående retning kan man se de-

le af vindmølleanlægget.

Mellemzone, 4,5 – 10 km
Kystlandskabet
17. Fra den sydlige del af Sønder Åby kan man se dele 

af kystlandskabet sammen med vindmøllerne.

Aarup
18. Fra den sydlige del af Aarup kan man se toppen af 

vindmøllerne.

Bakkedrag ved Barløse
19. Fra Blangstrupvej syd for Myllerup kan man se bak-

kedraget ved Barløse sammen med vindmøllerne.

Turup
20. Fra Turups nordlige bygrænse kan man se vindmøl-

lerne i landskabet. 

Landskabsudsigt ved Søllested
21. Fra Søllestedvej mellem Søllested og Sø Søby kan 

man se vindmøllerne i udsigten over landskabet ud 
mod Lille Bælt. 

Stranden ved Høstmarksvej
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nye vindmøller sandsynligvis 
ikke vil være synlige

22. Fra stranden ved Høstmarksvej kan man se dele af 
kystlandskabet sammen med vindmøllerne.

Landskabsudsigt fra Hygind
23. Fra Hygindvej kan man se vindmøllerne over den ek-

sisterende bevoksning.

Middelfartvej i nordgående retning
24. Fra Middelfartvej kan man se vindmøllerne i land-

skabet ved Sandager 

Kort 4.5 Visualiseringspunkter 
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1

1Nærzone - Eksisterende forhold. Stubberup ligger på en 
mindre bakketop nord-øst for vindmølleområdet. På vej fra 
Stubberup mod Nakke er der udsigt i retning mod det plan-

lagte vindmølleområde, - en udsigt der er præget af dyrkede mar-
ker og spredt bevoksning i form af læhegn og mindre biotoper 

spredt rundt i landskabet. Det svagt stigende terræn i billedets for-
grund hindrer et direkte udsyn til vindmølleområdet. Set fra dette 
standpunkt er det vurderet, at landskabet har en middelstor skala. 
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.
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1Nærzone. Visualisering mod syd fra Stubberups sydlige bygrænse. Afstanden til 
nærmeste vindmølle er cirka 1,0 kilometer. De tre vindmøller fremstår markant 
større end de øvrige elementer i landskabet, og det er vurderet, at vindmøllean-

lægget vil virke visuelt dominerende fra dette standpunkt. Det er samtidig vurderet at 
vindmøllerne ikke forstyrrer oplevelsen af væsentlige elementer i landskabet, og at de tre 

vindmøller harmonerer med landskabets karakter og skala. Vindmøllerne er på visualise-
ringen tegnet op med mørkgrå farve for synlighedens skyld.
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2

2Nærzone - Eksisterende forhold. Hjærup er en landsby, som 
ligger i den nordøstlige del af nærzonen. Husene i landsby-
en er lokaliseret langs de lokale veje. Billedet viser hvordan 
Hjærupvej passerer forbi et af husene, og hvordan den ek-

sisterende bevoksning af læhegn og træer hindrer et direkte ud-

syn hen imod vindmølleområdet. Hjærupvej indgår som en del af 
Margueritruten der ligger mellem Assens og Middelfart.
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.
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Nærzone. Visualisering fra Hjærupvej mod sydvest. Afstanden til nærmeste vind-
mølle er cirka 2,6 kilometer. Store dele af vindmølleanlægget er skjult bag den ek-
sisterende bevoksning, og det er vurderet, at vindmølleanlægget fra dette stand-

punkt ikke virker visuelt dominerende eller forstyrrende. Det er vurderet, at Marguerit-

rutens rekreative værdi ikke bliver påvirket i væsentlig grad. Vindmøllerne er på visuali-
seringen tegnet op med mørk farve for synlighedens skyld.2

To af de tre vindmøller ved Sandager
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3

3Nærzone - Eksisterende forhold. Sandager ligger syd for 
vindmølleområdet med gårde og boliger lokaliseret langs 
begge sider af Sandager Kirkevej. Bebyggelsen og bevoks-

-
sigt til vindmølleområdet, men i landsbyens østlige del er der åb-
ne marker helt op til bygrænsen.  I billedets midte kan man se, 

hvordan et læhegn er med til at skabe rum og samtidig fremhæ-
ve landskabets terrænformer. Med den åbne mark i forgrunden og 
den eksisterende bevoksning, er det vurderet, at landskabet har 
en middel skala fra dette standpunkt. 
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.
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Nærzone. Visualisering mod vest fra Torupvej i den østlige del af Sandager lands-
by. Afstanden til nærmeste vindmølle er 1,0 kilometer. De tre vindmøller fremstår 
markant større og visuelt dominerende i forhold til den eksisterende bevoksning og 

bebyggelsen i billedets højre side. Terrænstigningen i billedets midte og det eksisterende 
læhegn skjuler bunden af de tre vindmøller, som visuelt medfører, at rotoren opleves me-

get stor i forhold til tårnhøjden. Vindmøllerne er på visualiseringen tegnet op med lysgrå 
farve for synlighedens skyld.3
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4
4Nærzone - Eksisterende forhold. Aborg er en mindre lands-

by som ligger i den sydligste del af nærzonen. Landsbyen 
består af boliger og gårde langs Aborgvej og Bystævnevej. 

-
der en direkte udsigt til vindmølleområdet, men i landsbyens øst-
lige del er der et åbent landbrugsareal, der strækker sig helt ind 

til Aborgvej, hvor man kan se i retning mod Sandager og det plan-
lagte vindmølleområde. Den eksisterende bevoksning er med til at 
danne mindre rum i landskabet, og set fra dette standpunkt er det 
vurderet, at landskabet har en middel skala.
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.
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Nærzone. Visualisering mod nord fra den østlige del af Aborg landsby. Afstanden 
til nærmeste vindmølle er 4,3 kilometer. Set i forhold til landskabets karakter som 
fortrinsvis er præget af mange forskellige bevoksningstyper, er det vurderet, at de 

planlagte vindmøller fremstår som et markant teknisk anlæg, som kan virke visuelt for-
styrrende. Set i forhold til landskabets skala er det vurderet, at vindmøllerne ikke virker 

visuelt dominerende. Vindmøllerne er på visualiseringen tegnet op med mørkgrå farve for 
synlighedens skyld.4
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55Nærzone - Eksisterende forhold. På vej fra Sandager mod 
Filshuse kører man gennem et område med store åbne mar-
ker, hvor man kan se i retning mod det planlagte vindmøl-
leområde. Den eksisterende bevoksning med lange lige læ-

hegn er med til at give landskabet en lineær karakter, som erfa-
ringsmæssigt er velegnet til opstilling af vindmøller på en ret lin-

je. Set fra dette standpunkt er den eksisterende bevoksning med 
til at danne mindre rum og det er vurderet, at landskabet har en 
middel skala set fra dette standpunkt.
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.
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Nærzone. Visualisering mod nordøst fra Orelundvej mellem Sandager og Filshu-
se. Afstanden til nærmeste vindmølle er 894 meter. Alle tre vindmøller er synlige, 
markant større end de øvrige elementer i landskabet og fremstår dominerende. Set 

i forhold til landskabets åbne og liniære karakter er det vurderet, at vindmølleanlægget 

ikke påvirker væsentlige elementer i landskabet set fra dette standpunkt. Vindmøllerne er 
på visualiseringen tegnet op med hvid farve for synlighedens skyld.5
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6

Nærzone - Eksisterende forhold. Orelund er en lille hoved-
gård, som i en periode har været en avlsgård under We-
dellsborg Gods. Orelund ligger markant i landskabet i et 

åbent landskabsrum, der vender ud mod kystlandskabet ved Em-
tekær Nor. På vej fra Emtekær via Orelundvej i retning mod 

Sandager passerer man vest om Orelund, - og oplever bygninger-
ne når man kikker mod øst i retning mod det planlagte vindmølle-
område.
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.
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Nærzone. Visualisering mod øst fra Orelundvej ved hovedgården Orelund. Afstan-
den til nærmeste vindmølle er cirka 1,1 kilometer. Vindmølleanlægget er mere eller 
mindre skjult bag bygninger og bevoksning. Det er dog vurderet, at vindmøllean-

lægget i nogen grad kan virke dominerende i forhold til hovedgårdens bygninger, og at 

de roterende møllevinger kan forstyrre oplevelsen af hovedgården. Vindmøllerne er på 
visualiseringen tegnet op med hvid farve for synlighedens skyld.6
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7

7Nærzone - Eksisterende forhold. Emtekær er en lille lands-
by som ligger nordvest for det planlagte vindmølleområde. 
Emtekær ligger på en mindre bakketop mellem Brændeå og 

Emtekær Nor. Fra landsbyens østligste bygrænse er der udsigt i 
retning mod Sandager, hvor den eksisterende skovbevoksning ved 

Nakke danner en markant ramme omkring et harmonisk landskab. 
Set fra dette standpunkt er det vurderet, at landskabet har en mid-
del skala.
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.
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Nærzone. Visualisering mod sydøst fra Orelundvej ved Emtekær landsby. Afstan-
den til nærmeste vindmølle er cirka 2,2 kilometer. De tre vindmøller fremstår mar-
kant over den eksisterende skovbevoksning. Set i forhold til landskabets skala er 

det vurderet, at vindmøllerne ikke vil virke dominerende, men set i forhold til landska-
bets karakter, er det vurderet, at placeringen af de nye vindmøller ved Sandager vil med-

føre en negativ visuel påvirkning af landskabet set fra dette standpunkt - og at møllerne 
vil påvirke oplevelsen af skoven. Vindmøllerne er på visualiseringen tegnet op med mørk 
farve for synlighedens skyld.7

De tre vindmøller ved Sandager
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8

8Nærzone - Eksisterende forhold. Barløse Kirke ligger højt 
i forhold til det omgivende landskab og husene i Barløse. 
Foran våbenhuset er der et grusbelagt indgangsparti, hvor 

man kan se langt ud over landskabet i retning mod det planlagte 
vindmølleområde nord for Sandager. 

Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.
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Nærzone. Visualisering fra Barløse Kirkegård mod vest. Afstanden til nærmeste 
vindmølle er cirka 2,8 kilometer. De tre vindmøller fremstår markant, men på den-
ne afstand er det vurderet, at de ikke virker visuelt dominerende. Det er vurderet 

at vindmøllerne vil forstyrre oplevelsen af Lillebælt, som kan anes bagved de planlagte 

vindmøller. Vindmøllerne er på visualiseringen tegnet op med mørkgrå farve for synlig-
hedens skyld.8
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99Nærzone - Eksisterende forhold. Fra Barløse Kirkegård 
er der mulighed for at se langt i retning mod det planlag-
te vindmølleområde ved Sandager. Set fra dette standpunkt 
på kirkegården kan man svagt ane landskabets terrænfor-

mer og hvordan læhegn i lange lige rækker inddeler landskabet i 
mindre jordparceller ned mod Pugelmølle Å. I billedets baggrund 

kan man se skovbevoksningerne på bakketoppen ved Orelund, og 
horisontlinjen på Lillebælt. I billedets midte er der etableret et 
tankanlæg som fremstår markant som et teknisk anlæg i landska-
bet.
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.
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Nærzone. Visualisering fra indgangspartiet foran våbenhuset ved Barløse Kirke. 
Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 2,8 kilometer. De to sydligste vindmøller 
fremstår markant, mens den nordligste vindmølle er delvist skjult bag en eksiste-

rende bevoksning med store træer. Det er vurderet, at vindmøllerne er langt nok væk til 
ikke at virke visuelt dominerende, men ved kirkehandlinger foran våbenhuset er det vur-

deret, at vindmøllernes roterende vinger kan virke visuelt forstyrrende. Vindmøllerne er 
på visualiseringen tegnet op med mørk farve for synlighedens skyld.9
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10

Nærzone - Eksisterende forhold. Sandager Kirke kan 
blandt andet ses fra de landbrugsarealer som ligger 
syd for Sandager landsby. Set fra Duehøj syd for Ho-
levad Å kan man ane kirketårnet mellem den eksiste-

rende bevoksning, - om sommeren er det kun kirkespiret, man 
kan se over trækronerne. Adgang til området foregår via Dyb-

vadsgyden, som er en lille markvej mellem husgrupperne i Ka-
rup og Smejrup Mark. Det er vurderet, at landskabets rum har en 
middelstor størrelse præget af åbne marker og rumdannende be-
voksning langs skel, markveje og vandløb. Fotoet er optaget med 
digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, der svarer til 45 mm 
brændvidde.

10

Sandager kirke
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Nærzone. Visualisering fra Duehøj ved Holevad Å. Afstanden til nærmeste 
vindmølle er 2,0 kilometer. De tre vindmøller fremstår markant som et teknisk 
anlæg, og det er vurderet, at vindmøllerne vil forstyrre oplevelsen af landska-

bet og Sandager Kirke. Det er samtidig vurderet, at vindmøllerne ikke virker domineren-

de i forhold til landskabets karakter og skala. Vindmøllerne er på visualiseringen tegnet 
op med hvid farve for synlighedens skyld.10
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11

Nærzone - Eksisterende forhold. Fra Aborg kan man kø-
re mod vest gennem et landskab præget af opdyrkede 
marker på et næsten vandret terræn. I billedets højre si-

de kan man se, hvordan terrænet hæver sig op mod Barløse Kirke, 
der fremstår som et markant kulturhistorisk element i landskabet. I 

11 billedets midte kan man ane tårnet på Sandager Kirke, og mellem de 
to kirker kan man se de eksisterende vindmøller ved Kaslunde.
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.

Sandager kirke

Barløse kirke

To af tre vindmøller ved Kaslunde
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Nærzone. Visualisering mod nordøst fra Hellegårdsvej ved Tvingsbjerg. Af-
standen til nærmeste vindmølle er 3,1 kilometer. Toppen af vindmøllerne kan 
ses over den eksisterende bevoksning, og set i forhold til landskabets karak-

ter og skala er det vurderet, at vindmøllerne ikke virker dominerende eller forstyrrer op-
11 levelsen landskabet eller de to kirker. Vindmøllerne er på visualiseringen tegnet op med 

hvid farve for synlighedens skyld.
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12Nærzone - Eksisterende forhold. Fra Sandager kan 
man via Strandgårdsvej køre ud til Sandager Næs, hvor 
der ligger en campingplads ned mod Emtekær Nor og 
et sommerhusområde tæt ved kysten ud mod Lillebælt. 

Fra Strandgårdsvej i østgående retning ind mod Sandager kan 
man se hovedgården Orelund og Orelund Skov samt den eksiste-

rende bevoksning ved gårdejendommen i billedets midte. Den ek-
sisterende bevoksning fremstår nærmest som en grøn væg, der 
hindrer et mere frit udsyn i retning mod det planlagte vindmølle-
område. 
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.

12
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12Nærzone. Visualisering fra Strandgårdsvej ved Sandager Næs Campingplads. 
Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 2,2 kilometer. Vindmøllerne kan ses 
henover den eksisterende bevoksning, og det er vurderet, at vindmøllerne vir-

ker visuelt dominerende fra denne synsvinkel. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke for-

styrrer oplevelsen af Orelund. Vindmøllerne er på visualiseringen tegnet op med mørk-
grå farve for synlighedens skyld.
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13

13Nærzone - Eksisterende forhold. Ved Sandager Næs 
kan man opleve den landskabelige sammenhæng mel-
lem de lavtliggende vådområder, som ligger tæt ved 

kystlinjen og det bagvedliggende morænelandskab. På billedet 
kan man blandt andet se hvordan Orelund Hovedgård ligger frit 

på en mindre bakketop omgivet af skovbevoksninger på begge si-
der.
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.
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13Nærzone. Visualisering fra Sandager Næs ved Emtekær Nor. Afstanden til 
nærmeste vindmølle er cirka 3,0 kilometer. Vindmøllerne ved Sandager frem-
står markant over det bakkede terræn og den eksisterende skovbevoksning. 

Set i forhold til landskabets åbenhed, er det vurderet at vindmøllerne ikke virker domi-
nerende, men det er vurderet, at vindmøllerne kan påvirke oplevelsen af kystlandskabet 

og det bagvedliggende småbakkede morænelandskab. Vindmøllerne er på visualiseringen 
tegnet op med mørkgrå farve for synlighedens skyld.

De tre vindmøller ved Sandager

Planlagte vindmøller ved Barløse
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14

14Nærzone - Eksisterende forhold. Jarlebjerg er en min-
dre bakkeformation i den østlige del af nærzonen, hvor 
man kan se langt i retning mod vindmølleområdet. På 

billedet kan man se, hvordan den eksisterende bevoksning af læ-
hegn og skove er med til at inddele landskabet i mindre rum og 

jordparceller. Fra dette standpunkt er det vurderet, at landskabet 
har en middel skala. 
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.
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14Nærzone. Visualisering fra Jarlebjerg mod sydvest. Afstanden til nærmeste 
vindmølle er 3,8 kilometer. Vindmøllerne fremstår markant over den eksiste-
rende bevoksning. Set i forhold til landskabets skala og karakter, er det vur-

deret, at vindmøllerne ikke er visuelt dominerende eller forstyrrer landskabsoplevelsen. 
Vindmøllerne er på visualiseringen tegnet op med grå farve for synlighedens skyld.
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Nærzone - Eksisterende forhold. Fra Barløsevej mel-
lem Barløse og Salbrovad kan man opleve et lavtlig-
gende plateau mellem bakkeformationerne ved hen-

holdsvis Orelund Skov, Torup Bakkegård og Bukkebjerg Hø-
je. I billedets venstre side kan man se tårnet på Sandager Kirke. 

De fritliggende gårde og den eksisterende bevoksning er med til 
at skabe mindre rum i landskabet, og det er vurderet, at fra dette 
standpunkt har landskabet en middel skala.
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.

1515

Sandager kirke Orelund skov
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15Nærzone. Visualisering fra Barløsevej mellem Barløse og Salbrovad. Afstan-
den til nærmeste vindmølle er cirka 2,3 kilometer. Vindmøllerne fremstår mar-
kante over bakkeformationerne og den eksisterende bevoksning. Set i forhold 

til landskabets skala er det vurderet, at vindmøllerne virker visuelt dominerende, og at 

vindmøllerne som et nyt teknisk anlæg kan forstyrre oplevelsen af landskabets karakter. 
Vindmøllerne er på visualiseringen tegnet op med mørkgrå farve for synlighedens skyld.
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Nærzone - Eksisterende forhold. Middelfartvej er den 
-

mer fra nord. Den eksisterende bevoksning langs vejen 

vindmølleområde. Billedet viser udsigten syd for Hjorte, hvor vej-
forløbet ligger i retning mod Sandager. 
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.

16

16
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16Nærzone. Visualisering fra Middelfartvej syd for Hjorte. Afstanden til nærme-
ste vindmølle er cirka 3,0 kilometer. Store dele af vindmølleanlægget er skjult 
bag den eksisterende bevoksning. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke virker 

-
ne er på visualiseringen tegnet op med mørkgrå farve for synlighedens skyld.
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17

17Mellemzone - Eksisterende forhold. Fra Høstmarksvej 
ved Sønder Åbys sydlige bygrænse kan man se langt 
ud over kystlandskabet mellem Weddelborgs Hoved og 

Assens. På billedet kan man se de åbne marker som ligger på det 

jævnt faldende terræn ned mod kysten. I billedets højre side kan 
man se bredningen, hvor Brændeå munder ud i Lillebælt.
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.

To eksisterende vindmøller ved Barløse
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17Mellemzone. Visualisering fra Høstmarksvej ved Sønder Åbys sydlige bygræn-
se. Afstanden til nærmeste vindmølle ved Sandager er cirka 4,5 kilometer og 
afstanden til nærmeste planlagte vindmølle ved Barløse er cirka 8,7 kilome-

ter. Vindmølleanlægget ved Sandager fremstår markant over den eksisterende bevoks-
ning, uden at dominere. Det er vurderet, at vindmølleanlægget ikke påvirker oplevelsen 

af kystlandskabet set fra dette standpunkt, men kan dog virke forstyrrende på den samle-
de  landskabsoplevelse. Set i forhold til de planlagte vindmøller ved Barløse er det vur-
deret, at de to vindmølleprojekter fremstår harmonisk som to adskilte anlæg. På den bag-
grund er det vurderet, at det samlede visuelle udtryk er landskabeligt ubetænkeligt. Vind-
møllerne er på visualiseringen tegnet op med mørk farve for synlighedens skyld.

De tre vindmøller ved Sandager
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18

18 Mellemzone - Eksisterende forhold. Aarup by ligger 
i den nordøstlige del af mellemzonen, og fra Assens-
vej ved den sydlige bygrænse kan man se langt i retning 

mod Sandager. I billedets venstre side kan man se de eksisterende 
vindmøller ved Kaslunde og Barløse.  

Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.

To eksisterende vindmøller ved Barløse

Tre eksisterende vindmøller ved Kaslunde Eksisterende vindmølle ved Pindsende
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18Mellemzone. Visualisering fra Assensvej ved Aarups sydlige bygrænse. Af-
standen til nærmeste vindmølle ved Sandager er 8,3 kilometer og afstanden 
til nærmeste planlagte vindmølle ved Barløse er cirka 5,5 kilometer. Vindmøl-

lerne ved Sandager er næsten helt skjult bag den eksisterende bevoksning i billedets høj-
re side. I billedets venstre side kan man se det samlede visuelle udtryk mellem de eksiste-

vindmøller ved Sandager ikke virker visuelt dominerende eller forstyrrende og, at vind-
mølleprojektet ved Sandager fremstår som et særskilt anlæg i forhold til de øvrige vind-
møller. Vindmøllerne er på visualiseringen tegnet op med mørkgrå farve for synlighedens 
skyld.

De tre vindmøller ved Sandager
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1919 Mellemzone - Eksisterende forhold. Fra Blangstrupvej 
syd for Myllerup kan man se langt i retning mod Sand-
dager. Til venstre i billedet kan man se de to eksiste-

rende vindmøller der står ved Kragehøj sydøst for Barløse. I bil-
ledets midte kan man se, hvordan bakkedraget ved Barløse hin-

drer et direkte udsyn til Sandager. Barløse Kirke fremstår ikke 
markant på bakkeformationen, men kan svagt anes bag den eksi-
sterende bevoksning. 
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.

To eksisterende vindmøller ved Barløse
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19Mellemzone. Visualisering mod vest fra Blangstrupvej syd for Myllerup. Af-
standen til nærmeste vindmølle ved Sandager er cirka 4,9 kilometer og afstan-
den til nærmeste planlagte vindmølle ved Barløse er cirka 800 meter. Vind-

møllerne ved Sandager kan ses henover bakkeformationen og den eksisterende bevoks-
ning. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke fremstår dominerende, men at oplevelsen af 

bakkeformationen og Barløse Kirke kan blive forstyrret. Set i forhold til både eksisteren-
de og planlagte vindmøller ved Barløse, er det vurderet at vindmøllerne ved Sandager 
fremstår som et særskilt landskab, og det samlede visuelle udtryk er ubetænkeligt. Vind-
møllerne er på visualiseringen tegnet op med lysgrå farve for synlighedens skyld.

De tre vindmøller ved Sandager
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2020Mellemzone - Eksisterende forhold. Fra Blangstrupvej 
nord for Turup by kan man se langt i retning mod Sand-
ager. På billedet kan man se ejendommene der ligger 

langs Møllegårdsvej i Blangstrup landsby. I billedets højre side kan 
man se tårnet på Barløse Kirke.

Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.

74



20Mellemzone. Visualisering mod nordvest fra Blangstrupvej nord for Turup by.  
Afstanden til nærmeste vindmølle er 5,2 kilometer. Vindmøllerne kan ses over 
den eksisterende bevoksning, men set i forhold til de øvrige elementer, er det 

vurderet, at vindmøllerne ikke fremstår markant eller dominerende. Set i forhold til land-
skabets karakter, er det vurderet, at vindmøllerne ikke påvirker nogen væsentlige elemen-

ter i landskabet. Vindmøllerne er på visualiseringen tegnet op med grå farve for synlighe-
dens skyld.

75



21
21 Mellemzone - Eksisterende forhold. På Søllestedvej 

mellem Søllested og Sø Søby er der registreret et høj-
depunkt, hvor man kan se langt i retning mod Sand-

ager. På billedet kan man se store dele af det kuperede landskab 

omkring Sandager. I billedets højre side kan man se Barløse Kirke 
og de to eksisterende vindmøller der står sydøst for Barløse. 
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.

Sandager kirke Barløse kirke

To eksisterende vindmøller ved Barløse
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21Mellemzone. Visualisering mod nordvest fra Søllestedvej mellem Søllested og 
Sø Søby. Afstanden til nærmeste vindmølle ved Sandager er cirka 8,9 kilome-
ter og afstanden til nærmeste planlagte vindmølle ved Barløse er cirka 5,0 ki-

lometer. De to nordligste vindmøller, som ønskes opstillet ved Barløse står udenfor syns-
vinklen i billedets højre side. Vindmøllerne ved Sandager fremstår markant over den ek-

sisterende bevoksning, og det er vurderet, at vindmøllerne påvirker oplevelsen af land-
skabets karakter. Set i forhold til de eksisterende og planlagte vindmøller ved Barløse er 
det vurderet, at de tre vindmøller ved Sandager fremstår som et særskilt anlæg, og det 
samlede visuelle udtryk fra vindmøllerne er landskabeligt ubetænkeligt. Vindmøllerne er 
på visualiseringen tegnet op med grå farve for synlighedens skyld.

De tre vindmøller ved Sandager
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22

22Fjernzone - Eksisterende forhold. Fra Sønder Åby kan 
man via Høstmarksvej komme ned til kysten, hvor der 
er etableret badebroer og fortøjningspæle til mindre 
både. Området benyttes blandt andet som badestrand 

-
ten ind mod Brænde Å og Emtekær Nor. I billedets højre side kan 

man se badestranden og sommerhusområdet ved Sandager Næs. 
Over Orelund Skov i billedets kan man se toppen af de tre eksiste-
rende vindmøller ved Vedtofte.
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.

Tre eksisterende vindmøller ved VistorpTo eksisterende vindmøller ved Barløse
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22Mellemzone. Visualisering fra kysten syd for Sønder Åby. Afstanden til nærme-
ste vindmølle ved Sandager er cirka 5,5 kilometer og afstanden til nærmeste 
planlagte vindmølle ved Barløse er cirka 9.8 kilometer. De tre vindmøller ved 

Sandager fremstår markant over kystlandskabet ved Emtekær Nor og Orelund Hoved-
gård. Det er vurderet, at vindmølleanlægget virker forstyrrende på oplevelsen af kyst-

planlagte vindmøller ved Barløse. Det er vurderet, at de to vindmølleprojekter fremstår 
som to klart adskilte vindmølleprojekter. De to vindmølleanlæg forstærker i nogen grad 
gensidigt den forstyrrende virkning på kystlandskabet. Vindmøllerne er på visualiserin-
gen tegnet op med hvid farve for synlighedens skyld.

De tre vindmøller ved Sandager

Fire planlagte vindmøller ved Barløse
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23

23Mellemzone - Eksisterende forhold. Hygind lands-
by ligger i den nordvestlige del af mellemzonen, og fra 
den østlige bygrænse kan man se langt i retning mod 

Sandager, - en udsigt der er præget af åbne marker og spredt be-

voksning. I billedets venstre side kan man se tårnet på Tanderup 
Kirke.
Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.

Tanderup kirke
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23Mellemzone. Visualisering mod syd-øst fra Hygindvej øst for Hygind landsby. 
Afstanden til nærmeste vindmølle er 5,6 kilometer. Vindmølleanlægget frem-
står markant over den eksisterende bevoksning. Det er vurderet at vindmøller-

ne harmonerer med landskabets skala og karakter, og at vindmøllerne ikke påvirker op-

levelsen af Tanderup Kirke. Vindmøllerne er på visualiseringen tegnet op med mørkgå 
farve for synlighedens skyld.
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24 Mellemzone - Eksisterende forhold. Fra Middelfartvej 
ved Assens nordlige bygrænse kan man se langt mod 
nord henover det lavere liggende landskab ved Sand-

ager. I billedets venstre side kan man se tagene på nogle af de 
ejendomme, som ligger ved Aborg Mark.

Fotoet er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, 
der svarer til 45 mm brændvidde.
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24Mellemzone. Visualisering mod nord fra Middelfartvej øst for Hygind landsby. 
Afstanden til nærmeste vindmølle er 5,8 kilometer. Vindmøllerne kan ses hen-
over den eksisterende bevoksning. Set i forhold til landskabets skala og karak-

ter, er det vurderet, at vindmøllerne ikke fremstår markant, og at de ikke forstyrrer ople-

velsen af landskabet fra dette standpunkt. Vindmøllerne er på visualiseringen tegnet op 
med mørkgrå farve for synlighedens skyld.
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4.4 Vurdering af vindmøllernes 
påvirkning af landskabet

På baggrund af landskabsanalysen og visualiseringer-
ne er det vurderet, hvordan de planlagte vindmøller ved 
Sandager vil påvirke det omkringliggende landskab. 
Vurderingen er foretaget tematisk i henhold til de fo-
kusområder, som er beskrevet i kapitel 1. 

Nærmeste byer
Det er undersøgt om vindmøllerne er synlige set fra de 
byer, som ligger indenfor mølleområdets nærzone. Ge-
nerelt er det vurderet, at den eksisterende bevoksning 
og husene i byerne mere eller mindre reducerer den vi-
suelle påvirkning fra vindmølleanlægget, men i de om-
råder af byerne, som ligger ud imod vindmølleområdet, 
vil de tre vindmøller i større omfang blive synlige og 
dermed medføre en visuel påvirkning. 

Set fra Stubberup, Sandager og Barløse er det vurde-
ret, at de tre vindmøller vil fremstå markant og visuelt 
virke store og dominerende i forhold til de øvrige ele-
menter i landskabet. Se visualisering nummer 1, 3, 8 og 9.

Fra Emtekær og Aborg er det vurderet, at vindmøl-
lerne fremstår markant over den eksisterende bevoks-
ning, uden at de fremstår visuelt dominerende i landska-
bet. Set fra Hjærup og Tanderup er store dele af vind-
mølleanlægget skjult bag eksisterende bevoksning og 
bebyggelse, og på den baggrund er det vurderet, at det 
ikke vil påvirke disse bydannelser i væsentlig grad. Se 
visualisering nummer 2.

Landskab
I forbindelse med landskabsanalysen er det undersøgt, 
om der er områder eller standpunkter i kystnærhedszo-
nen, som vil blive visuelt påvirket af det planlagte vind-
mølleprojekt ved Sandager. På baggrund af visualisering 
nummer 13 er det vurderet, at vindmølleanlægget kan 
påvirke oplevelsen af kystlandskabet ved Emtekær Nor 
og det bagvedliggende morænelandskab. Dele af kyst-
landskabet kan ses samtidig med de planlagte vindmøl-

ler fra den nordvestlige del af mellemzonen. Vindmøl-
leanlægget er visualiseret fra Høstmarksvej ved Sønder 
Åby og fra strandbredden syd for Sønder Åby. Se visu-
alisering nummer 17 og 22. På baggrund af disse visu-
aliseringer er det vurderet, at de planlagte vindmøller 
vil kunne virke forstyrrende på den kystlandskabelige 
helhed. Det er vurderingen, at de skalamæssigt ikke vir-
ker dominerende, men i nogen grad vil kunne forstyrre 
den ro, der i dag opleves i kystlandskabet. 

Der er ikke registreret nogen markante terrænformer 
i nærzonen som bliver visuelt påvirket af vindmøller-
ne, men ved landsbyen Emtekær fremstår den eksiste-
rende skovbevoksning markant som et karaktergiven-
de element, og på baggrund af visualisering nummer 7 
fra Emtekærs østlige bygrænse, er det vurderet, at vind-
møllerne kan påvirke oplevelsen af skovbevoksningen 
som et væsentligt element i landskabet. 

Ved Myllerup er der desuden registreret et områ-
de, hvor bakkedraget ved Barløse fremstår som et mar-
kant og karaktergivende element i det åbne landbrugs-
landskab. På baggrund af visualisering nummer 19 fra 
Blangstrupvej syd for Myllerup, er det vurderet, at vind-
møllerne kan påvirke oplevelsen af bakkedraget.

De øvrige visualiseringer viser, hvordan vindmøl-
lerne er synlige i et landskab, der er præget af landbrug 
med store åbne marker og spredt bevoksning i form af 
læhegn og mindre skovområder; en landskabstype der 
erfaringsmæssigt er velegnet til store vindmøller. Al-

-
liseringerne fra nærzonen viser, hvordan vindmøllerne 
kan være synlige og markante uden at de påvirker væ-
sentlige elementer i landskabet.

Udover ovenstående vil vindmøllerne medføre en for-
styrrelse af Orelund Hovedgård, se visualisering nr. 6, 
og Orelund Skov, se visualisering 12.

Øvrige vindmøller
I henhold til vindmøllecirkulærets krav om at vindmøl-
ler der står tættere end 28 x totalhøjden skal vurderes i 
en visuel sammenhæng, er det undersøgt om det sam-
lede visuelle udtryk fra planlagte og eksisterende vind-
møller er betænkeligt. Der står to eksisterende vindmøl-

ler ved Barløse som står tættere end 28 x totalhøjden 
på det planlagte vindmølleområde ved Sandager. Det 
samlede visuelle udtryk fra eksisterende og planlagte 

på den baggrund er det vurderet, at det planlagte vind-
mølleprojekt ved Sandager fremstår som et særskilt an-
læg, og at der ikke er nogen væsentligt negative visuelle 

-
lede udtryk påvirker ikke væsentlige elementer i land-

-
løse i nogen grad medføre en forstærket visuel forstyr-
rende effekt på kystlandskabet. Se visualisering num-
mer 18, 21 og 22. 

Kulturhistoriske elementer
Odense Bys Museer har oplyst, at der ikke hidtil er re-
gistreret fortidsminder på de steder hvor vindmøllerne 

-
re omegn af det planlagte vindmølleprojekt er der regi-
streret bo- og gravpladser fra bronze- og jernalder. Der 
bør derforudføres en afgravning af anlægsområdet før 
anlægsarbejdet påbegyndes. 

Det er ligeledes undersøgt om de planlagte vindmøl-
ler ved Sandager respekterer de udlagte kirkeindsigts-
områder og om de tre vindmøller vil forstyrre oplevel-
sen af disse kirker som kulturhistoriske elementer i land-
skabet. Ved besigtigelse af landskabet omkring kirker-
ne i nærzonen, er der ikke registreret nogen væsentli-
ge indsigtslinjer til kirkerne i nærzonen, hvor oplevel-
sen af kirkerne bliver forstyrret af vindmøllerne. Dog 
er der set fra Duehøj ved Holevad en markant påvirk-
ning af landskabet og Sandager Kirke. Se visualisering 
10. Fra Barløse Kirke kan man se vindmøllerne fra kir-
kegården vest for kirken og fra området foran våbenhu-
set. På baggrund af visualisering nummer 8 er det vur-
deret, at vindmøllernes roterende vinger kan virke vi-
suelt forstyrrende ved kirkehandlinger foran våbenhu-
set samt udsigten og oplevelsen af Lillebælt i horisonten.

som er beskyttet i henhold til Museumsloven. Et enkelt 
sted er det nødvendigt at gennembryde et af disse jord-
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diger, for at give plads til at etablere en servicevej til en 
af de tre vindmøller. Assens Kommune skal give dis-
pensation til at gennembryde diget, og når vindmølle-
anlægget er fjernet bliver jorddiget retableret. Såfremt 
et af de andre jorddiger, der ligger tæt ved en transport-
vej eller et arbejdsareal bliver beskadiget under anlægs-
arbejdet, skal det retableres straks efter anlægsarbejder-
ne er afsluttet

Rekreative interesser - visuel påvirkning
De rekreative interesser i nærzonen knytter sig primært 
til de kystnære områder ud mod Lillebælt. Det drejer sig 
blandt andet om badestrandene ved Aborg, Sandager 
Næs og stranden syd for Sønder Åby. På baggrund af 
visualisering nummer 11, 13, 22 og afstanden til vind-
mølleanlægget er det vurderet, at vindmølleprojektet 
ikke vil påvirke de rekreative interesser i disse områder. 
Der er registreret en regional cykelrute vest for vind-
mølleområdet og Middelfartvej, som passerer øst om 
Sandager, og indgår som en del af margueritruten mel-
lem Middelfart og Assens. På baggrund af besigtigel-
se og visualisering nummer 1 og 2 fra disse ruter er 
det vurderet, at de tre vindmøller ved Sandager, ikke 
vil medføre nogen negativ påvirkning af ruternes re-
kreative værdi. 

Efter besigtigelse af golfbanen ved Barløse er det 
vurderet, at store dele af vindmølleanlægget generelt 
vil være skjult bag Barløseborg Skov.

Konklusion
Det er vurderet, at oplevelsen af de tre vindmøller ved 
Sandager vil på-virke landskabselementer og landska-
belige sammenhænge, samt at vindmøllerne vil være 
synlige i både nærzonen og mellemzonen.

 Set fra udkanten af tre landsbyer Stubberup, Sand-
ager/Salbrovad og Barløse er det vurderet, at de tre 
vindmøller vil fremstå markant og visuelt virke store 
og dominerende i forhold til de øvrige elementer i land-
skabet. Generelt er det vurderet, at de tre vindmøller 
vil være tydelige på trods af beplantning og bygninger, 
der har en slørende effekt. Beplantning og bygninger 

vil ikke i væsentlig grad medvirke til at sløre vindmøl-
lerne, om end i nogle tilfælde en enkelt mølle eller dele 
af møllen/møllerne er skjult. I forbindelse med denne 
vurdering skal det dog påpeges, at de viste visualise-
ringspunkter er valgt ud fra en vurdering af, hvor den 
visuelle påvirkning af landskabet vil være særlig stor. 

Oplevelsen af skovbevoksning er vurderet at blive 
påvirket set fra Emtekær og fra Strandgårdsvej ved 
Sandager Næs mod Orelund Skov.

Udsigten fra Barløse Kirke er vurderet at blive vi-
suelt forstyrret af de tre vindmøller, og syd for Sand-
ager er der registreret et område, hvor de tre planlag-
te vindmøller vil påvirke oplevelsen af Sandager Kir-
ke. Det er samtidig vurderet, at de rekreative interesser 
ved Emtekær Nor og ved badestranden syd for Sønder 
Åby vil blive påvirket af vindmøllerne, men at denne 
påvirkning ikke har væsentlige konsekvenser. 

Det er vurderet, at øvrige rekreative interesser som 
cykelruter, Margueritruten, Barløseborg Golfbane el-
ler campingpladsen ved Sandager Næs ikke bliver på-
virket i væsentlig grad.

Det er vurderet, at vindmøllerne vil påvirke ople-
velsen af landskabet, når man står ved Emtekær Nor 
og i den del af kystnærhedszonen, som ligger syd for 
Sønder Åby.

Det er vurderet, at opstillingsmønstret med tre vind-
møller på en ret linje på en ret linje fremstår som et 
klart og letopfatteligt vindmølleanlæg, og det er vur-
deret, at vindmøllernes forskellige opstillingskoter ik-
ke er i modstrid med kommuneplanens retningslinjer. 

På baggrund af ovenstående er det samlet vurde-
ret, at vindmøllerne på grund af deres størrelse påvir-

-
ter. Det er vurderingen, at vindmøllerne fremstår som 
et tydeligt teknisk anlæg, men at landskabets skala eg-
ner sig til opstilling af vindmøller. Det er den samle-
de vurdering, at der trods en landskabelig påvirkning 
ikke er en væsentlig negativ påvirkning, og at områ-
det er egnet til opstilling af de tre ansøgte vindmøller.
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5 Miljøkonsekvenser  
 ved naboer

Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den 
visuelle påvirkning ved nabobeboelser, derunder en vi-
sualisering af forholdene set fra tre af nabobeboelser-
ne. Afsnit 5.2 gennemgår støjpåvirkningen, og afsnit  
5.3 behandler skyggekastet ved nabobeboelse. Endelig 
vurderer kapitlet de samlede miljøkonsekvenser ved 
nabobeboelser i afsnit 5.4. Se tabel 5.1 for en oversigt 
over de forhold, som kapitel 5 behandler. 

5.1 Visuel påvirkning 
Afstande til naboer 
Da vi arbejder med vindmøller, der er 130 meter høje, 
har vi valgt at belyse forholdene for naboer i afstanden 
op til en kilometer. 

-
der man 17 boliger i det åbne land samt ca. 25 boliger i 
støjfølsomme områder i Stubberup, Sandager og Fils-
huse. Se kort 5.1. 

 I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden 
mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være 

-
tyder, at afstanden til naboboliger for en mølle med en 
totalhøjde på 130 meter skal være 520 meter. Det er 
opfyldt for alle naboboliger. Nærmeste naboboliger er 
nabobolig 8, Middelfartvej 101, og nabobolig 19, Blå-
kildevej 6, som ligger i en afstand af 528 og 530 meter 
fra nærmeste mølle. Se tabel 5.2.

 Afstanden til naboboliger med en afstand til vind-
møllerne på under 1.000 meter er anført i tabel 5.2. 

I støjberegningerne er afstanden mellem mølle og 
bolig målt til udendørs opholdsareal, som kan ligge op 
til 15 meter fra boligen i retning mod vindmøllen. Støj-
beregningen kan således operere med mindre afstan-
de end de afstande, der er anført i tabel 5.2. Det sam-
me er tilfældet for beregning af udendørs skyggekast. 

Naboboliger 
I det følgende er der givet en kort beskrivelse af nabo-
beboelsernes beliggenhed og orientering i forhold til 
vindmølleområdet med henblik på at vurdere vindmøl-
lernes visuelle påvirkning. De enkelte naboboliger er 
ydermere vist i foto, der blandt andet viser beboelser-
nes beliggenhed, orientering og fysiske forhold, som 
supplement til tekst og kort. Vurderingen af den visu-
elle påvirkning anvendes også i afsnit 5.3 ved vurde-
ringen af omfanget af skyggekast.
  Nabobolig 1, Blåkildevej 5. Landejendom beliggende 
stik nord for møllerne, stuehus ligger nord/syd. Drifts-
bygning og tæt beplantning  i og omkring haven skær-
mer formodentlig mod syd og udsynet til møllerne, hvis 
det er set fra boligen og haven op til boligen. Se foto 5.1. 

Nabobolig 2, Blåkildevej 4, Landejendom nord/nord-
øst for møllerne. Stuehuset ligger øst/vest med frit ud-
syn til møllerne fra sydfacaden, hvor der også er en ter-
rasse ud mod Blåkildevej. Se foto 5.2. 

Nabobolig 3, Blåkildevej 1. Sydligste hus i Stubbe-
rup med opholdareal og have uden væsentlig beplant-

ning mod syd og frit udsyn til møller mod sydvest. Se 
foto 5.3. 

Nabobolig 4, Middelfartvej 108, Landejendom midt 
for møllerækken mod vest. Stuehuset ligger øst/vest. 
Terrasse og have mod syd. Der vil sandsynligvis være 
udsigt til dele af vindmølleområdet. Se foto 5.4. 

Nabobolig 5, Middelfartvej 106. Vinkelbygget hus 
orienteret nord/syd/øst. Midt for møllerækken mod øst. 
Driftsbygninger og beplantning ved bolig 6 skærmer for 
udsyn til møller. Opholdsareal vest for huset. Se foto 5.5. 

Nabobolig 6, Middelfartvej 105, Torup Bakkegård.  
Landejendom midt for møllerækken mod øst, stuehus 
ligger øst/vest med kviste på 1. sal mod syd og opholds-
arealer i haven mod syd (terrasse). Haven er omkranset 
til alle sider af tæt bevoksning. Driftsbygninger mod 
vest og nord. Der vil derfor være meget lidt eller intet 
sigt til møllerne om sommeren, men måske kan den 
sydligste mølle ses i vinterhalvåret. Fra gavl mod vest 
kan møllerne ses fra 1. sal. Se foto 5.6. 

Nabobolig 7, Middelfartvej 104. Landejendom be-
liggende sydøst for møllerækken med øst/vest-liggen-
de stuehus. Opholdsarealer syd for stuehus. Driftsbyg-
ninger mod vest. En del beplantning omkring haven. 
Ejendommen ligger lavt i terrænet, og der vil sandsyn-
ligvis være udsigt til vindmøllerne over bevoksning på 
vestsiden af landevejen. Se foto 5.7. 

Nabobolig 8, Middelfartvej 101. Landejendom syd-
øst for møllerækken. Stuehus ligger nordøst/sydvest. 
Opholdsareal ved sydvestvendt gavl, hvorfra der er frit 
udsyn til møllerne. Ingen væsentlig beplantning, enkel-
te store træer. Driftsbygninger mod nord og vest skær-
mer formentlig en del for udsyn til møllerne set fra be-
boelsen. Se foto 5.8 og visualisering A.

Nabobolig 9, Middelfartvej 98. Landejendom sydøst 
for møllerækken. Stuehus ligger øst/vest med opholds-
areal mod sydvest. Haven er åben uden randbeplantning. 
Ejendommen ligger lavt i terrænet , og der vil sandsyn-
ligvis være udsigt til vindmøllerne over bevoksning på 
vestsiden af landevejen. Se foto 5.9. 

Nabobolig 10, Middelfartvej 92. Landejendom syd-
øst for møllerækken. Stuehus ligger nord/syd. Facade 
med kvist mod vest, hvorfra der er frit udsyn til møl-
lerne. Ingen beplantning bortset fra hæk ud mod møl-

Tabel 5.1 Forhold for naboboliger

Afstand til nærmeste bolig, meter 528
Nærmeste nabobolig, nr. 8
Antal fritliggende boliger inden for 1.000 meter 17

Antal boliger i støjfølsomt område hvor 
støjen ligger mindre end 2 dB(A) under en af 
grænseværdierne

31

Antal boliger i det åbne land, hvor støjen ligger 
mindre end 2 dB(A) under en af grænseværdierne 7

Skyggekast udendørs. Antal boliger, som teoretisk 
vil få over 10 timer pr år 11

Skyggekast indendørs. Antal boliger, som teoretisk 
vil få over 10 timer pr år 2

1 Der er beregnet en støjpåvirkning mindre end 2 dB(A) under 
grænseværdien i et punkt i hver af de tre støjfølsomme områder 
Reference /1/
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Kort 5.1 Naboboliger

Foto 5.1 Nabobolig 1, fotograferet fra vest.

Foto 5.3 Nabobolig 3 fotograferet fra nordvest.

Foto 5.2 Nabobolig 2 fotograferet fra sydvest.
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lerne. Udendørs ophold formentlig på gårdsplads mod 
sydøst. Se foto 5.10. 

Nabobolig 11, Torupvej 11. Hus sydøst for mølleræk-
ken. Huset ligger nord/syd. Opholdsareal blandt andet 
mod vest. Et udhus skærmer delvis mod udsyn til møl-

Tabel 5.2 Afstande til naboboliger under 1000 m
Nabobolig Afstand til nærmeste mølle, meter

Nabobolig 1, Blåkildevej 5 559

Nabobolig 2, Blåkildevej 4 664

Nabobolig 3, Blåkildevej 1 990

Nabobolig 4, Middelfartvej 108 780

Nabobolig 5, Middelfartvej 106 752

Nabobolig 6, Middelfartvej 105 671

Nabobolig 7, Middelfartvej 104 904

Nabobolig 8, Middelfartvej 101 528

Nabobolig 9, Middelfartvej 98 882

Nabobolig 10, Middelfartvej 92 886

Nabobolig 11, Torupvej 11 937

Nabobolig 12, Sandager Kirkevej 34 863

Nabobolig 13, Orelundsvej 12 912

Nabobolig 14, Blåkildevej 21 753

Nabobolig 15, Blåkildevej 25 871

Nabobolig 16, Blåkildevej 17 535

Nabobolig 17, Blåkildevej 12 861

Nabobolig 18, Blåkildevej 8 574

Nabobolig 19, Blåkildevej 13 530

Nabobolig 20, Blåkildevej 6 589

Foto 5.4 Nabobolig 4 fotograferet fra syd.

Foto 5.5 Nabobolig 5 fotograferet fra nordvest.

Foto 5.6 Nabobolig 6 fotograferet fra nordøst.

Foto 5.7 Nabobolig 7 fotograferet fra nordvest.

Foto 5.9 Nabobolig 9 fotograferet fra sydvest.

Foto 5.8 Nabobolig 8 fotograferet fra nordøst.
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lerne. Fra vinduer mod nord på 1.sal vil der være ud-
syn til møllerne. Se foto 5.11.

Nabobolig 12, Sandager Kirkevej 34. Landejendom 
med stuehus der ligger øst/vest. Ejendommen er på al-
le sider omgivet af tæt, høj beplantning. Beboelsen er 
ikke fotograferet, men medtaget fordi den repræsente-
rer den nærmeste beboelse i Sandager. 

Nabobolig 12A, Sandager Kirkevej 24. Huset ligger 
i Sandager syd for møllerne. Huset ligger øst/vest med 
udhus nord for huset, som skærmer mod udsyn til møl-
lerne fra beboelsen. Der er ingen vinduer mod nord på 
1. salen. Der er udsyn til møllerne fra haven vest for 
huset, som er åben uden afskærmende bevoksning mod 
nord. Det er en undtagelse, at der ikke er bevoksning 
nord for boligerne på Sandager Kirkevej, og nr. 24 er 
således repræsentativ for de boliger, som har udsyn mod 
nord. Se foto 5.12. og visualisering B.

Nabobolig 13, Orelundsvej 12, Filshuse. Hus belig-
gende sydvest for møllerne. Opholdsarealer øst og syd 
for huset. Garage/udhus og beplantning skærmer del-
vist mod nordvest og møllerne. Der vil være sigt til 
møllerne fra terrasse og delvist fra havestue. Se visua-
lisering C som også er repræsentativ for andre boliger 
i Filshuse, som har sigt til møllerne fra hus eller uden-
dørs opholdsarealer. 

Nabobolig 14, Blåkildevej 25. Landejendom nord-
vest for møllerne. Have mod øst med terrasse. Stuehu-
set ligger nordvest/sydøst. De udendørs opholdsarealer 
er afskærmet mod syd og sydøst af lille skov. Udsyn til 
møllerne fra vinduer på 1. sal. Se foto 5.13.

Nabobolig 15, Blåkildevej 21. Vinkelbygget hus med 
udendørs opholdsareal mod sydøst. Lund tæt på haven 
og næppe sigt til møllerne. Se foto 5.14. 

Nabobolig 16, Blåkildevej 17. Huset ligger øst/vest. 
Opholdsareal med terrasse og havestue mod syd. Del-
vist afskærmet mod møllerne mod syd og sydøst af be-
plantning og række med høje træer. Møllerne vil kun-
ne ses fra vinduer og opholdsarealer mod syd i haven. 
Se foto 5.15. og visualisering D. 

Nabobolig 17, Blåkildevej 12. Huset ligger øst/vest og 
er orienteret nord/syd. Skov mod syd og sydøst skær-
mer mod udsyn til møllerne. Se foto 5.16. 

Foto 5.12 Nabobolig 12A fotograferet fra syd.

Foto 5.10 Nabobolig 10 fotograferet fra nordvest.

Foto 5.11 Nabobolig 11 fotograferet fra syd.

Foto 5.13 Nabobolig 14 fotograferet fra nord. Intet foto af 
nabobolig 13.

Foto 5.14 Nabobolig 15 fotograferet fra nordøst.

Foto 5.15 Nabobolig 16 fotograferet fra nordvest.
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Nabobolig 18, Blåkildevej 8 Virksomhed og bolig. 
Vinkelbygget hus orienteret mod alle verdenshjørner. 
Opholdsarealer mod syd og øst. Møllerne ligger mod 
syd. Afskærmende beplantning mød øst og hæk/bu-
skads mod syd og sydøst. Syv meter højt, tæt hegn af 
popler mod syd og høj bøgehæk om haven. Muligvis 
kan møllerne ses fra vinduer i sydgavl. Se foto 5.17.

Nabobolig 19, Blåkildevej 13. Landejendom med øst/
vest-liggende stuehus med terrasse mod syd. Afskær-
mende beplantning mod øst, vest og syd. Ejendommen 
ligger højt, og der vil være direkte udsigt til møllerne 
gennem havens bevoksning. Se foto 5.18

Nabobolig 20, Blåkildevej 6. Huset ligger nord/syd 
og er orienteret øst/vest med opholdsareal i haven mod 
vest. Sigt til møllerne fra vinduer på 1.sal. Levende 
hegn og tæt beplantning mod syd skærmer mod møl-
lerne. Se foto 5.19. 

-
teret to lamper med lavintensivt lys på toppen af møl-
lehatten.

Lyset vil være rødt og lyse konstant 360 grader ho-
risonten rundt med en styrke, der svarer til en ni Watt 
pære. Lyset er afskærmet nedad og vil erfaringsmæs-
sigt ikke være væsentligt generende.

Visualisering fra naboboliger
-

boliger. Det er fra nabobolig nr. 8, 12a, 13 og 16. Boli-
gerne ligger henholdsvis sydøst, syd, sydvest og nord 

-
ger er udvalgt således at de afspejler forholdene set fra 
boligen eller fra opholdsarealer i umiddelbar nærhed 
af boligen, der er op til 15 meter fra boligen. Visuali-
seringerne viser, i udvalg, de kommende visuelle for-
hold, hvis vindmøllerne bliver rejst.

Foto 5.19 Nabobolig 20 fotograferet fra sydvest.Foto 5.16 Nabobolig 17 fotograferet fra syd.

Foto 5.17 Nabobolig 18 fotograferet fra sydvest.

Foto 5.18 Nabobolig 19 fotograferet fra vest.

Foto 5.22 og 5.23 Motiv fotograferet med både normal 
og teleobjektiv. De to foto, der er taget fra samme punkt 
med henholdsvis 45 mm optik, nederst, og 300 mm optik, 
øverst, illustrerer den ideelle betragtningsafstand. Begge 
foto er forstørret 4,8 gange liniært. Begge billeder er kor-
rekt i perspektivistisk sammenhæng, hvis de betragtes i 
den ideelle betragtningsafstand. Det vil sige, hvis øjet ind-
tager samme stilling i forhold til billederne, som objekti-
vet indtog til fotoet ved optagelsen. Så skal man sammen-
ligne forholdene i de to billeder med hinanden i den trykte 
A4-udgave af rapporten, bør det nederst billede betragtes 
på en afstand af 22 cm og det øverste på en afstand af 144 
cm. Begge afstande er nok urealistiske i forhold til den 
foretrukne læseafstand, men fotoene viser, at optik  og for-
størrelsesgrad  sammen med optagelsespunktet naturlig-
vis indvirker på oplevelsen af billedmotivet.
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Foto 5.21 Foto 5.23

Foto 5.22
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A
Eksisterende forhold fotograferet mod nordøst ved nabo-
bolig 8, Middelfartvej 101. Der er frit udsyn til mølleom-
rådet. Ca. midt i billedet mod vest anes bygningerne ved 

Orelund. Foto taget med 45 mm optik, så ideel betragtningsaf-
stand ved den trykte A4-udgave af rapporten er 35 cm.

A
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A Visualisering af møllerne fra nabobolig 8, Middelfartvej 101. Alle tre vindmøller 
opleves tydeligt og markant, selv om den nordligste står delvist skjult af bevoks-
ningen. Afstanden til den nærmeste vindmølle er godt 510 meter.
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B
B Eksisterende forhold fotograferet mod nord ved nabobo-

lig 12a, Sandager Kirkevej 24. Foto taget med 45 mm op-
tik, så ideel betragtningsafstand ved den trykte A4-udga-

ve af rapporten er 35 cm.
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Visualisering af møllerne fra nabobolig 12a, Sandager Kirkevej 24, som er en af 
de få beboelser på Sandager Kirkevej, der ikke har afskærmende beplantning 
mod nord, og er således repræsentativ for de boliger, som har udsigt til mølleom-

rådet, evt. fra 1.sals vinduer mod nord. Dog vil man fra boligerne øst og vest for nr. 24 
se mere skråt ind i møllerækken. Afstanden til den nærmeste mølle er godt 860 meter.

B
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C
C Eksisterende forhold ved nabobolig 13, Orelundsvej 12 

i Filshuse, fotograferet mod øst. Foto taget med 45 mm 
optik, så ideel betragtningsafstand ved den trykte A4-ud-

gave af rapporten er 35 cm.
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C Visualisering af møllerne fra nabobolig 13, Orelundsvej 12 i Filshuse. Visuali-
seringen er repræsentativ for beboelser i Filshuse, som har udsyn til vindmølle-
området, f.eks. fra østvendte vinduer på 1. sal. Vindmøllerne ses helt eller delvis 

gennem beplantningen og vil være mindre synlige i sommerhalvåret. Afstanden til nær-
meste mølle er godt 880 meter.
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D

D Eksisterende forhold fotograferet mod syd-sydøst ved 
nabobolig 16, Blåkildevej 17. Foto taget med 45 mm op-
tik, så ideel betragtningsafstand ved den trykte A4-udga-

ve af rapporten er 35 cm.
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D Visualisering af vindmøllerne fra nabobolig 16, Blåkildevej 17. Visualiseringen 
er repræsentativ for det indtryk man vil få fra andre boliger nord for møllerne, 
hvor der ikke er bygninger eller afskærmende beplantning tæt på beboelsen el-

ler opholdsarealer. Boliger længere mod øst kan dog opleve at se direkte ind på mølle-
rækken – som ved visualisering B. Afstanden til nærmeste mølle er godt 530 meter.

99



Figur 5.1 Støjbarometer

Reference /5/

land. Områderne Sandager, Filshuse og Stubberup er 
støjfølsom arealanvendelse. I det åbne land falder in-
gen boliger inden for 1000 meter fra vindmøllerne ved 
Sandager ind under Miljøstyrelsens afgørelse i 2004. 

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 Ri-
sø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi. Støjen 
fra de store vindmøller stammer primært fra vinger-
nes rotation, hvor især passagen af tårnet kan give støj.

Det målte, eller beregnede, støjniveau for vindmøllen 
fortæller ikke alt om, hvor generende støjen kan være.

Bliver der eksempelvis udsendt en såkaldt ”rentone”, 
det vil sige en tydelig hørbar tone, vil den normalt væ-
re meget generende.

Hvis der måles rentoner fra en vindmølle, vil der i 
støjberegningen blive tillagt yderligere 5 dB(A) for den 
pågældende vindmølle. Fra en ny, typegodkendt vind-
mølle må der ikke være rentoner, der oftest vil være 
mekanisk støj fra lejer og gear. Tonerne kan eventuelt 
opstå, når vindmøllen bliver ældre. I sådant tilfælde vil 
det være en fejl i vindmøllen, som ejeren skal udbedre.

Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger og-
så af baggrundsstøjens niveau. Selv om støjemissionen 
fra en vindmølle stiger med stigende vindhastighed, vil 
baggrundsstøjen som regel ”overdøve” støjen fra vind-
møllen, hvis vindhastigheden er over 8 – 12 m/s.

Ved vindhastigheder over 8 – 10 m/s stabiliseres el-
ler falder støjen fra vindmøllerne.

Lavfrekvent støj
En voksende bekymring i befolkningen for om de store 
vindmøller udsender væsentligt mere lavfrekvent støj 
end de møller, der allerede var opstillet, var med til at 

Samlet vurdering af visuel påvirkning
I hele naboområdet vil vindmøllerne være store og mar-

-
gerne på Blåkildevej nord for møllerne og fra nabobo-
lig 8 på Middelfartvej og fra enkelte boliger på Sand-
ager Kirkevej.

Hos andre nabobeboelser vil vindmøllerne ikke være 
dominerende, da bevoksning og bygninger dækker for 
en del af - eller hele - udsynet til vindmøllerne. 

5.2 Støjpåvirkning
De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er nærme-
re behandlet i afsnit 1.4. Reglerne betyder, at vindmøl-
lerne ved Sandager ikke må støje mere end 44 dB(A) 
ved en vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 42 dB(A) 
ved 6 m/s, ved udendørs opholdsareal ved nabobeboel-
se i det åbne land. Til sammenligning vil den naturlige 
baggrundsstøj, der er forårsaget af vindstøj i bevoks-
ning ved boliger, normalt ligge på 45 – 50 dB(A) ved 
vindstyrker på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind.

Ved støjfølsom arealanvendelse, som blandt andet er 
boligområder og rekreative områder udlagt i kommu-
neplanen, må støjen fra vindmøllerne ikke overstige 39 
dB(A) ved 8 m/s og 37 dB(A) ved 6 m/s. 

Miljøstyrelsen har i en afgørelse i en klagesag efter 
miljøbeskyttelsesloven fra 2004 taget stilling til områ-
der, der faktisk anvendes til boligformål i landzone, i 
det åbne land. Styrelsen nåede i afgørelsen frem til, at 
seks boliger, der lå i landzone på en side langs en vej 
som parcelhuse, måtte betragtes som et område til åben 
og lav boligbebyggelse, og dermed støjfølsom anven-
delse efter Støjvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 5/1984, uanset, at området lå i landzone, i det åbne 

Foto 5.24  Visualisering fra den nordlige del af Sandager. 
Er også vist i kapitel 4, visualisering nr. 3. 

100



Reference /5/

Figur 5.2 Lavfrekvent støjfå igangsat et projekt i 2006, der blandt andet skulle af-
klare, om støjen fra moderne vindmøller har et væsent-
ligt højere indhold af lave frekvenser og infralyd end de 
mindre vindmøller. Projektet blev gennemført i samar-
bejde mellem Risø DTU, DONG Energy, Aalborg Uni-
versitet (AAU) og DELTA, med DELTA som projekt-
leder. AAU er senere trådt ud af projektet, og den del 

– lyttetests - som AAU skulle bidrage med, blev i ste-
det for udført af Salford Univesity i England. 

I 2008 afholdt DELTA en workshop, hvor projektets 
hidtidige resultater og konklusioner blev fremlagt og 
debatteret, og i sidste halvdel af november 2010 udkom 
den endelige rapport. Reference /2 – 4/ 

Siden rapporten i 2008 er der opstillet adskillige 
større vindmøller i Danmark. Målinger fra 14 af disse 

er i den endelige rapport fra 2010 blevet sammenlignet 
med 33 ældre, små vindmøller. Konklusionerne, base-
ret på disse nye resultater, giver en bedre beskrivelse af 
udviklingen i lavfrekvent støj fra store vindmøller end 

blev beskrevet i 2006. Samtidig indeholder den endeli-
ge rapport en lyttetest, der er udarbejdet af Acoustics 
Research Centre, The University of Salford, England.

Den endelige rapport fastslår, at det ikke er påvist, at 
store vindmøller udgør et specielt problem i forhold til 
lavfrekvent støjpåvirkning hos naboer til vindmøller.

Tabel 5.3 Støjpåvirkning ved naboer
Nabobolig Vindhastighed 6 m/sekund Vindhastighed 8 m/sekund

Krav dB(A) 
(maksimalt) Beregnet dB(A) Krav dB(A) 

(maksimalt) Beregnet dB(A)

Nabobolig 1, Blåkildevej 5 
42

39,6
44

42,9
Nabobolig 2, Blåkildevej 4 38,1 41,5
Nabobolig 3, Blåkildevej 1 37 34,6 39 38,0
Nabobolig 4, Middelfartvej 108

42

37,9

44

41,3
Nabobolig 5, Middelfartvej 106 37,8 41,2
Nabobolig 6, Middelfartvej 105 38,8 42,2
Nabobolig 7, Middelfartvej 104 35,0 38,5
Nabobolig 8, Middelfartvej 101 39,4 42,8
Nabobolig 9, Middelfartvej 98 35,1 38,6
Nabobolig 10, Middelfartvej 92 34,7 38,2
Nabobolig 11, Torupvej 11 34,0 37,5
Nabobolig 12, Sandager Kirkevej 34

37
35,0

39
38,4

Nabobolig 13, Orelundsvej 12 35,5 38,9
Nabobolig 14, Blåkildevej 21

42

37,0

44

40,4
Nabobolig 15, Blåkildevej 25 35,7 39,1
Nabobolig 16, Blåkildevej 17 40,1 43,4
Nabobolig 17, Blåkildevej 12 35,6 39,0
Nabobolig 18, Blåkildevej 8 39,4 42,7
Nabobolig 19, Blåkildevej 13 40,1 43,4
Nabobolig 20, Blåkildevej 6 39,1 42,4
Ved Sandager ligger målepunkt ved byzonens nordlige grænse, med korteste afstand til de nye vindmøller. Ved Filshuse og Stubberup ligger 
målepunkterne ved den bolig, der ligger tættest på de nye vindmøller, opmålt som 15 meter fra nærmeste mur på boligen i retning mod vindmøllerne.
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test på grænseværdierne.  
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12 Målepunkt ved Sandager

Kort 5.2 Støjkurver ved 8 m/s vindhastighed
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Lyttetesten konstaterede, at toner ved lave frekven-
ser ikke bliver opfattet som mere generende end toner 
ved højere frekvenser, når de har samme tydelighed.

Beregningseksempler for beboelser i nærheden af 
vindmølleparker viser, at de generelle forskelle mellem 
små og store vindmøller er små. I situationer, hvor stø-
jen ligger tæt på den gældende udendørs støjgrænse for 
totalstøj fra vindmøller, er der for begge møllestørrel-
ser beregnet indendørs lavfrekvente støjniveauer, som 
ligger tæt på de vejledende grænser for lavfrekvent støj, 
der gælder for virksomheder.

Den udsendte A-vægtede lydeffekt fra vindmøller 
stiger med vindmøllernes nominelle, elektriske effekt, 
men lydeffekten stiger mindre end den elektriske effekt. 
Med andre ord støjer store vindmøller mindre end små 
vindmøller pr. kW produceret elektrisk effekt.

Den lavfrekvente del af den udsendte lydeffekt sti-
ger også med vindmøllernes nominelle, elektriske ef-
fekt, og den stiger lidt mere end den elektriske effekt. 
Med andre ord øger andelen af lavfrekvente toner lidt 
med møllernes størrelse. Stigningen ligger i afstanden 

cirka 1 til 2 dB omkring frekvenserne 100 – 160 Hz.
De konstaterede forskelle i støjudsendelse for både 

den totale støjudsendelse og den lavfrekvente støjud-
sendelse mellem små og store vindmøller er langt min-
dre end de forskelle, der er fundet mellem individuelle 

totalhøjde er overholdt i afstanden til naboboligerne, 
vil det lavfrekvente støjniveau indendørs hos naboer til 
vindmøller ikke stige ud fra EFP06-projektets generelle 
data for store vindmøller i forhold til små vindmøller.

Imidlertid har Miljøministeren i januar 2011 bestemt, 
at der skal indføres grænseværdier for lavfrekvent støj 
- også for vindmøller. 

Det sker for at tilgodese et ønske fra borgere om kla-
rere regler på området.

Udgangspunktet er, at lavfrekvent støj automatisk 
er tilgodeset, når vindmøller overholder de almindeli-
ge støjgrænser i Vindmøllebekendtgørelsen. Sagen om 
det nye testcenter ved Østerild har imidlertid givet an-
ledning til at se på reglerne for lavfrekvent støj. En of-

fentlig høring om støj fra et kommende testcenter for 
-

ring for lavfrekvent støj. Derfor har miljøminister Ka-
ren Ellemann bedt Miljøstyrelsen om at revidere vind-
møllebekendtgørelsen.

De nye regler giver ikke anledning til, at kommuner-
ne skal ændre deres planer for vindmøller. Miljøstyrel-
sen strammer ikke støjreglerne, men den sætter nu spe-

bliver klarere både for kommunerne, vindmøllefabri-
kanterne og borgerne. 

De nye regler forventes at være klar inden sommer-
ferien 2011. Reference /5/

Det må forventes, at vindmøllerne ved Sandager bli-
ver omfattet af de nye regler, og opstilleren derfor og-
så, ved anmeldelsen til kommunen inden opstillingen, 
skal dokumentere, at vindmøllerne overholder vilkåre-
ne for lavfrekvent støj.

Infralyd
Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men 
niveauerne er lave. Selv tæt på møllerne er lydtrykni-
veauet langt under den normale høretærskel, og infra-
lyd fra eksisterende vindmøller betragtes således ikke 
som et problem.

Beregningsforudsætninger
Beregningerne for projektet ved Sandager er foretaget 
efter retningslinjerne i Støjbekendtgørelsen og er ud-
ført i programmet Wind-PRO version 2.7.473. Der er 
anvendt følgende forudsætninger:
* Tre 3,0 MW-vindmøller
* En vindmølle med navhøjde på 79,5 m, rotordiame-

ter 101 m og totalhøjde 130 m.
* De to sydlige vindmøller er støjdæmpede til en kil-

destøj på 102,2 dB(A) ved 6 m/s vind og 105,0 dB(A) 
ved 8 m/s vind.

* Den nordligste mølle har en kildestøj på 104,2 dB(A) 
ved 6 m/s vind og 107,0 dB(A) ved 8 m/s vind.

* Ingen rentone fra vindmøllen. Reference /1/

Støjmåling og støjdæmpning
Ved ejerens anmeldelse af vindmøllen efter Bekendt-
gørelse om støj fra vindmøller kræver Assens Kom-
mune en støjmåling på vindmøllerne for at sikre, at 
Støjbekendtgørelsens krav er overholdt. Hvis efterføl-
gende støjmåling viser, at vindmøllerne ikke overhol-
der gældende lovkrav, skal de støjdæmpes, eller drif-
ten skal indstilles. Støjen kan bl.a. dæmpes ved at ned-
sætte vingernes rotationshastighed ved de vindstyrker, 
hvor støjen er kritisk.

Samlet vurdering af støjbidragene
Tabel 5.3 viser den beregnede maksimale støjimmis-
sion, støjpåvirkning, ved vindhastigheden 6 m/s og 8 
m/s ved de 20 nærmeste naboboliger indenfor 1.000 me-
ter fra vindmøllerne. Kort 5.2 viser støjkurverne 39,0 
dB(A) og 44,0 dB(A), der er de maksimale støjbidrag 
ved vindhastigheden 8 m/s for henholdsvis støjfølsom 
arealanvendelse og enkeltboliger i det åbne land.

Støjbelastningen fra vindmøllerne ligger under græn-
seværdierne ved alle naboejendomme det åbne land, og 
ved boligområderne i Sandager, Filshuse og Stubberup.

Nabobolig 13 i Filshuse og naboboligen nærmest møl-
lerne i Sandager (bolig nr. 12), vil få den højeste støj-
belastning af boliger i samlede bebyggelser, der med 
38,9 og 38,4 dB(A) ligger 0,1 og 0,6 dB(A) under græn-
seværdien på 39 dB(A) ved 8 m/s.

Ved vindhastigheden 6 m/s ligger støjbelastningen 
1,5 og 2,0 dB(A) under grænseværdien på 37 dB(A).

Naboboligerne 16 og 19 på Blåkildevej vil få den hø-
jeste belastning af boligerne i det åbne land med 43,4 
dB(A) og således 0,6 dB(A) under grænseværdien på 
44 dB(A) ved 8 m/s.

Ved vindhastigheden 6 m/s ligger støjbidraget 1,9 
dB(A) under grænseværdien på 42 dB(A).

 Derudover modtager seks andre boliger et støjbi-
drag fra vindmøllerne, der ligger mindre end 2 dB(A) 
fra støjgrænsen ved 8 m/s. Det er naboboligerne 1, 3, 
18 og 20 på Blåkildevej samt bolig nr. 6 og 8 på Mid-
delfartvej. Ved 6 m/s ligger vindmøllernes støjbidrag 
1,8 – 2,9 dB(A) under støjgrænserne. 
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Kalenderne viser, hvornår på året og døgnet skyg-
gekast kan ramme naboboligerne, der teoretisk vil få 
mere end ti timer reel udendørs skyggekast om året. 
Eksempelvis bliver nabobolig 4 ramt af skyggekast 
fra mølle 1 i februar mellem kl. 16 og 17, fra mølle 2 

Vindmøller

3
2
1

Måned

Nabobolig 7

Nabobolig 8

Nabobolig 13

Nabobolig 9

Nabobolig 13a

Nabobolig 13d

Nabobolig 13e

Nabobolig 13f

Måned Måned

i marts mellem 17 og 18, fra mølle 3 i ca. tre uger i april mellem kl. 19 
og 20, og igen, efter samme mønster, fra sidst i august til begyndelsen 
af november. Kalenderen opererer med sommertid. Detaljeret kalen-
der for hver nabobolig kan rekvireres hos Assens Kommune, Rådhus 
Allé 5, 5610 Assens, mail: assens@assens.dk.
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5.3 Skyggekast
Generelt
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger 

-
ningen opstår fra vindmøllevingernes passage mellem 
solen og opholdsarealet.

For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, 
og møllevingerne skal samtidig rotere. Genevirkningen 
vil typisk være størst inde i boligen, men kan også være 
stor ved ophold udendørs, hvor skyggen eksempelvis fe-
jer hen over jorden. Skyggekastets omfang afhænger af:

* Hvor solen står på himlen.
* Om det blæser og hvorfra.
* Antallet af vindmøller i en gruppe og deres place- 

 ring i forhold til naboboligerne.
* Vindmøllens rotordiameter.

Lovgivning
Der er ikke indført danske normer for hvor store ge-
ner fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne. 
Miljøministeriets „Vejledning om planlægning for og 

-
faler, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i me-
re end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. 
Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer og 
et vindue vendt mod vindmøllen.

Edb-program mod gener ved skyggekast
Hvis skyggekastet giver gener, der er uacceptabelt høje, 
kan der installeres et softwareprogram i vindmøllen, der 
stopper vindmøllen i de mest kritiske perioder. Stop af 
vindmøllen i perioder med generende skyggekast ved 
naboboliger vil give et betydningsløst produktionstab.

Beregningsmetode ved Sandager
Beregningerne af udendørs skyggekast er foretaget for et 
opholdsareal på 20 x 15 meter, der ligger op til 15 meter 

fra boligen. Indendørs skyggekast er beregnet gennem 
et lodret vindue på 1 x 1 meter, vendt mod vindmøllen. 
Skyggekastet er beregnet i WindPro version 2.7.473, som 
er baseret på følgende 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 vindmøllen er 
ikke medtaget i beregningerne, da skyggekast ikke 
er et problem på de afstande.

Foruden sol og blæst er vindretningen afgørende for 
hvor meget skyggekast, der opstår.

Værste tilfælde
Værdien for skyggekast i værste tilfælde er det antal ti-
mer, der maksimalt kan være skyggekast. Det vil sige 
det antal timer, solen står bag vindmøllens rotor uan-
set, 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 nor-
malt år i Danmark. Der er i alle beregninger over reel 
værdi taget højde for rotorvinkel, det vil sige vindret-
ning, og hvor tit møllevingerne står stille, samt antal-
let af soltimer. Vindmøllens driftstid er beregnet ud fra 
effektkurve og beregnede vindforhold på placeringen.

Solskinsstatistik er gennemsnitsdata fra Danmarks 
Meteorologiske Institut for Danmark. 

De beregnede værdier for boligerne ved Sandager 
fremgår af tabel 5.4.

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-

Tabel 5.4 Skyggekast ved naboboliger

Nabobolig Timer  : minutter
Udendørs Indendørs

Nabobolig 1, Blåkildevej 5 2:02 1:17
Nabobolig 2, Blåkildevej 4 3:06 2:23
Nabobolig 3, Blåkildevej 1 2:28 1:57
Nabobolig 4, Middelfartvej 108 10:43 8:15
Nabobolig 5, Middelfartvej 106 12:45 9:44
Nabobolig 6, Middelfartvej 105 17:19 13:09
Nabobolig 7, Middelfartvej 104 10:20 8:09
Nabobolig 8, Middelfartvej 101 17:52 15:24
Nabobolig 9, Middelfartvej 98 11:02 8:52
Nabobolig 10, Middelfartvej 92 2:57 1:38
Nabobolig 11, Torupvej 11 0:00 0:00
Nabobolig 12, Sandager Kirkevej 34 0:00 0:00
Nabobolig 13, Orelundsvej 12 10:18 8:15
Nabobolig 13a, Orelundsvej 11:41 9:39
Nabobolig 13b, Orelundsvej 7:47 5:59
Nabobolig 13c, Orelundsvej 8:24 6:21
Nabobolig 13d, Filshuse 11:03 8:57
Nabobolig 13e, Filshuse 10:57 9:02
Nabobolig 13f, Filshuse 10:13 8:15
Nabobolig 14, Blåkildevej 21 5:48 4:30
Nabobolig 15, Blåkildevej 25 4:11 3:15
Nabobolig 16, Blåkildevej 17 8:14 6:06
Nabobolig 17, Blåkildevej 12 3:16 2:34
Nabobolig 18, Blåkildevej 8 5:59 4:56
Nabobolig 19, Blåkildevej 13 5:52 4:45
Nabobolig 20, Blåkildevej 6 2:28 1:47
Teoretisk skyggekast uden hensyn til bevoksning og bygninger i timer 
og minutter om året ved naboer. Anbefalet maksimum: 10 timer om 
året
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ser præcist på hvilke dage og i hvilke tidsrum, skyg-

Af kalenderne kan man se, hvornår solen står op og 
går ned, hvornår skyggekast kan indtræde, hvor læn-
ge det varer, samt fra hvilken mølle, det kommer. For 
at give et hurtigt overblik er naboboligerne med mere 
end 10 timer udendørs skyggekast vist i en simpel gra-

Endelig er skyggelinjerne beregnet, og der er udteg-
net kort med skyggelinjer fra vindmøllen, der viser, 
hvor et bestemt antal skyggetimer i reel værdi ligger i 
landskabet. Se kort 5.3.

-
ge skyggetimer den enkelte nabo vil blive udsat for i et 
enkelt punkt, men hvis man skal have tiden for et større 

-
bel 5.4 også viser. I beregningen er der ikke taget hensyn 
til, om der ligger bygninger eller tæt, høj bevoksning mel-
lem boligen og vindmøllen, som reducerer skyggekastet. 
Skyggekastet kan derfor i nogle tilfælde være væsentligt 
lavere i virkeligheden end i beregningerne, men ændres 
forholdene omkring boligen, kan skyggekastet blive, som 
beregningerne viser.

Samlet vurdering af skyggekast
-

merne i "reel værdi", da disse er vurderet som de væ-
sentligste for naboernes belastning. Beregningsmeto-
den tager dog ikke hensyn til, om der er højere bevoks-
ning eller andet mellem vindmøllen og den belastede 
nabobeboelse. Bevoksning og andre høje elementer vil 
ofte medvirke til at reducere belastningen.

Teoretisk skyggekast uden hensyn til bevoksning og 
bygninger i timer og minutter om året ved naboer. An-
befalet maksimum: 10 timer om året

Tabel 5.4 gengiver de teoretiske, reelle skyggekast-
værdier i timer og minutter for 20 naboboliger. Tabel-

-
sens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, mail: as-
sens@assens.dk, for hver nabobolig.

På kort 5.3 over potentielle områder med skyggekast 
(isolinjer), er de naboboliger nummereret, der er med 

i beregningen. Kortet viser de punkter, hvor en given 
værdi teoretisk vil optræde.

 I beregningen over reelle udendørs værdier, på et 
areal på 15 x 20 meter har 11 naboboliger teoretisk over 
ti timer udendørs skyggekast om året.

Det drejer sig om nabobolig 4 – 9 på Middelfartvej 
samt nabobolig 13, 13a, 13d, 13e og 13f i Filshuse. De 

skyggekast i virkeligheden, når man tager bevoksning 
og bygninger i betragtning.

Indendørs skyggekast over ti timer om året rammer te-
oretisk to naboboliger, nabobolig 6 og 8. Begge disse vil 
sandsynligvis få betydelig mindre skyggekast i virkelighe-
den, når man tager bevoksning og bygninger i betragtning.

4 bliver ramt af skyggekast fra mølle 1 i februar mellem 
kl. 16 og 17, af mølle 2 i marts mellem 17 og 18, af mølle 
3 i ca. 3 uger i april mellem kl. 19 og 20, og igen, efter 
samme mønster, fra sidst i august til begyndelsen af no-
vember. Skyggekastet kan den enkelte dag vare maksi-
malt 30 minutter.  Kalenderen opererer med sommertid.

Assens Kommune vil kræve, at der bliver installe-
ret et program, der stopper de relevante vindmøller, så 
ingen nabobolig får over ti timer udendørs eller inden-
dørs skyggekast om året.

5.4 Samlet vurdering af naboforhold
Lovgivning om afstand er overholdt ved alle nabobo-
liger.

Konklusion på visuel påvirkning
I hele naboområdet vil vindmøllerne være store og mar-

-
gerne på Blåkildevej nord for møllerne og fra nabobo-
lig 8 på Middelfartvej og fra enkelte boliger på Sand-
ager Kirkevej. Hos andre nabobeboelser vil vindmøl-
lerne ikke være dominerende, da bevoksning og byg-

ninger dækker for en del af - eller hele - udsynet til 
vindmøllerne. 

Det er ud fra erfaring med eksisterende vindmøl-
ler vurderet, at lyset på toppen af møllehatten ikke vil 
være væsentligt generende. Lyset fra møllehatten kan 
sammenlignes med lyset fra en NEFA-cykellygte.

Konklusion på støjpåvirkning
Kravene i Støjbekendtgørelsen er ifølge støjberegnin-
gerne overholdt for alle naboboliger og ved boligerne i 
Stubberup, Sandager og Filshuse, men en del boliger får 
en støj der ligger tæt på grænseværdien. Assens Kom-
mune vil derfor kræve en støjmåling, når vindmøller-
ne er idriftsat. Hvis støjmålingen viser, at støjbidraget 
ikke overholdes, skal vindmøllerne støjdæmpes.

Konklusion på skyggekast
11 naboboliger modtager teoretisk over ti timer uden-
dørs skyggekast om året, mens indendørs skyggekast 
over ti timer om året teoretisk rammer to naboboliger. 
En beregning, der tager hensyn til bevoksning, byg-
ninger og vinduer, vil mere præcist angive, ved hvilke 
naboboliger skyggekastet indendørs og udendørs over-
stiger ti timer om året. Beregningen skal udarbejdes. 
Assens Kommune vil ud fra denne beregning kræve, 
at der bliver installeret et program, der stopper de rele-
vante vindmøller, så ingen nabobolig får over ti timer 
udendørs eller indendørs skyggekast om året.
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6 Øvrige miljøkonsekvenser

6.1 Luftforurening
Emissioner
I Danmark er i alt installeret vindmøller med en sam-
let kapacitet på ca. 3.160 MW, og i 2008 dækkede vind-
kraft-el ca. 20 % af den totale elforsyning. Reference /1/. 
Igennem de sidste 10 år er der blevet færre vindmøller i 
landet, men den samlede vindmøllekapacitet har været 
nogenlunde konstant. Det skyldes selvfølgelig, at mange 
mindre vindmøller er blevet udskiftet med færre større.

Ved produktion af elektricitet på basis af kul eller 
andre fossile brændsler, udsendes en række luftforure-
nende stoffer, og der produceres desuden en del affald i 
form af aske og slagger. Når ny vindmøllekapacitet til 
el-produktion etableres og fortrænger f.eks. kulkraft, 
reduceres luftforureningen og affaldsproduktionen der-
for fra det samlede elsystem. Reduktionen kan bereg-
nes på forskellige måder. Her er anvendt miljødeklara-
tionsværdier som medfølger, når el eksporteres ud af 
landet, tabel 6.1. Reference /2/.

I tabel 6.1 vises de værdier der anvendes til bereg-
ning af hvor meget opstilling af projektets tre 3 MW 
vindmøller reducerer emissionen af luftforurenende 
stoffer og klimagasser i Danmark. Resultatet fremgår 
af tabel 6.2. Især reduktionen af emissionen af kuldio-
xid er stor og bidrager væsentligt til at mindske belast-
ningen af atmosfæren med drivhusgasser – den såkald-
te klimabelastning.

6.2 Geologi og grundvand
Der kan potentielt være risiko for forurening af grund- 

-
nende under opsætning og drift af vindmøller, og risi-

og nærhed til vådområder: Risikoen er bl.a. af betyd-
ning i forhold til drikkevandsinteresser. 

Vindmøllerne tænkes opstillet i kuperet landbrugs-
land vest for Emtekær Nor. Området er et typisk vest-
fynsk morænelandskab dannet under sidste istid. Bo-
redata for de nærmeste jordbunds- eller vandboringer 
i området viser, at undergrunden på lokaliteten består 
af et muldlag på ca. 50 cm øverst. Herunder følger of-
te et lag af glacialt smeltevandssand af varierende tyk-

lag af ofte kalkholdig glacialt moræneler (2,5- 8 m), og 
under dette atter et lag af glacialt smeltevandssand (8 – 

-

2 – 4,7 m’s dybde. Reference /3/. 
Vindmøllerne opstilles ikke i et ’geologisk værdifuldt 

område’. De nærmeste interesseområder er ’Brednin-
gen og Emtekær Nor’ vest for mølleområdet og ’Vis-
senbjerg’ øst for området. Reference /4/.

Vindmøllerne opstilles i et område med almindeli-
ge drikkevandsinteresser (OD). Den korteste afstand til 
en vandindvindingsboring er ca. 1 km. Grundvandet i 
nærområdet udnyttes til markvanding og lokal drik-
kevandsforsyning via private boringer. I lidt større af-

ligger ikke i et nitratfølsomt område.
Risikoen for spild eller udslip af olie eller diesel fra 

arbejdsmaskiner og kraner i anlægsfasen er lille og kan 
sammenlignes med den, der i dag forekommer som føl-
ge af markarbejdet, og der kan ved et eventuelt spild 
hurtigt etableres afværgeforanstaltninger i form af for 
eksempel afgravning af det øverste jordlag. Områdets 
sårbarhed overfor f.eks. oliespild under etablering af 
vindmøllerne eller under vedligehold vurderes derfor 
at være beskeden, bl.a. også pga. et beskyttende lag af 
moræneler i undergrunden.

Tabel 6.2 Reduktion af drivhusgassen CO2 og andre luftforurenende stoffer

Luftart
Hovedforslag - Tons

Reduceret emission pr. år Reduceret emission  
på 20 år

Kultveilte, CO2 16.000 320.000

Svovldioxid, SO2 3 55

Kvælstofoxider, NOx 22 430

Tabel 6.2 Gennemsnitlig mindsket emission som følge af opsætning af tre nye 3 MW vindmøller ved Sandager. Pga. usikkerheden er der kun 
regnet med 90 % af den beregnede årlige produktion. Afrundede værdier.

Tabel 6.1 Beregningsparametre for CO2 og andre 
luftforurenende stoffer

Stof Reduktion g pr. produceret kWh  
(Vestdanmark)

Kultveilte – CO2 702

Svovldioxid – SO2 0,12

Kvælstofoxider – NOx 0,95

Partikler 0,02

Slagger, aske m.m 39,8

Tabel 6.1 Anvendte parametre ved beregning af mindsket 
luftemission og mindsket affaldsproduktion ved el-produktion fra 
vindmøller
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I driftsfasen er risikoen for grundvands- og jordfor-
urening som følge af lækager fra møllernes smøre- og 
hydrauliksystemer ubetydelig. Afhængigt af gearkas-
se-typen rummer nye vindmøller typisk 400 liter olie, 
og olieudslip af gearolie sker meget sjældent. Over-
skudsfedt i hovedlejer såvel som overskudshydraulik-
væsker (5-10 l) opsamles i bakker. Skulle uheldet væ-
re ude, vil kun en meget lille del nå jorden, fordi ho-
vedparten vil blive afsat på møllens hat og tårn. Samlet 
set er der derfor minimal risiko for forurening af jord- 
eller grundvand som følge af aktiviteter i forbindelse 
med anlægs-, drifts- og nedtagningsfase.

6.3 Naturbeskyttelse
Vindmølleområdet - eksisterende forhold 
Vindmøllerne opstilles i et kuperet morænelandskab, 
der mod vest falder ned mod Lillebælt. Vindmøllerne 
opstilles i landzone, og området består da også fortrins-

Foto 6.1 - Vindmølle M1 placeres på vintersædsmarken 
bag læhegnet i midten. Markeret med "X".

Foto 6.2 - Jordbærmark vest for mølleområdet.

Foto 6.3 - Rådyr på mark ved Orelund Skov med Emtekær 
Nor i baggrunden.

X

109



Tabel 6.3 Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 96  
Arter

Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)
Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
Marsvin (Phocoena phocoena)
Naturtyper

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
Kystlaguner og strandsøer
Større lavvandede bugter og vige
Rev
Enårig vegetation på stenede strandvolde
Flerårig vegetation på stenede strande
Klinter eller klipper ved kysten
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
Strandenge
Forstrand og begyndende klitdannelser
Hvide klitter og vandremiler
Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Vandløb med vandplanter
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélokaliteter)
Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Bøgeskove på muldbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Skovbevoksede tørvemoser
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Tabel 6.3 Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 96, Lillebælt
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vis af arealer i landbrugsmæssig drift adskilt af man-
ge læhegn og spredte småskove. Nogle af hegnene be-
står af syrén og andre af et væld af forskellige løvfæl-
dende træer og buske. På markerne dyrkes traditionel-
le enårige landbrugsafgrøder som vinter- og vårsæd og 
raps foruden frugt og diverse gartneriafgrøder som jord-
bær og asparges. Vindmøllerne opstilles enten på area-
ler, der p.t. er udlagt med vintersæd (vindmølle 1 – den 
sydligste) eller i forlængelse af eksisterende hegn (vind-
mølle 2 og 3). Den landbrugsmæssige produktion inde-
bærer, at arealerne årligt behandles intensivt mekanisk 
med maskiner og markredskaber og jævnligt sprøjtes 
med pesticider (ukrudt-, insekt- og svampebekæmpel-

-
dre skove/plantager bl.a. med diverse nåle- og løvtræer. 

Internationale beskyttelsesinteresser
Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyt-
telsesområde. Ca. 1½ km vest for området er grænsen 
til det nærmeste Fuglebeskyttelsesområde nr. 47, ’Lil-

Tabel 6.4 Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 47 og Ramsarområde nr. 15

Arter på bilag 1, jf. 
artikel 4, stk.1

Arter, jf. artikel 4, stk. 2 Ynglende i.h.t. DMU’s 
database

Trækkende i.h.t. DMU’s 
database

Kriterier

Sangsvane T F2, F4
Havørn Y F1
Rørhøg Y F1
Plettet rørvagtel Y F1
Engsnarre Y F1
Klyde Y F1
Brushane Y F3
Mosehornugle Y F3
Fjordterne Y F3
Havterne Y F1
Dværgterne Y F3

Bjergand T F4
Ederfugl T F4
Hvinand T F4,F7
Toppet skallesluger T F4

Y: Ynglende art.
T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal.
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal.

med 1% eller mere af den nationale bestand.

i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende an-
tal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og land-
område, skal arten forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand.

-
retholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade.

1% eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten. 
-

le, dvs. at der i området regelmæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger. 
-

tens udbredelsesområde i Danmark.
-

se i kritiske perioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignende. Foto 6.4 - Hjejler over mark ved Emtekær Nor
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1:50.000Mål:

Projektområde

EF-habitatområde, Ramsar område og 
EF-fuglebeskyttelsesområde

lebælt’. Dette område er samtidig Habitatområde nr. 
96 og Ramsarområde nr. 15. Området omfatter de lav-
vandede fjord- og strandengsområder Emtekær Nor og 
Åborg Minde ved Lillebælt. Udpegningsgrundlaget som 
habitatområde fremgår af tabel 6.3. Udpegningsgrund-
laget som Fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde, 
som er det samme, fremgår af tabel 6.4. Reference /5/

Konsekvenser af vindmøllerne 
Vindmøllerne placeres som nævnt ikke i et internatio-
nalt beskyttet naturområde. Nærmeste Natura2000 om-
råde er fuglebeskyttelses-, habitat- og ramsarområdet, 
hvis nærmeste grænse er ca. 1½ km vest for vindmøl-
lerne. Områdets østlige afgrænsning følger lavbunds-
områder langs strandenge mod Lillebælt. Ser man på 
udpegningsgrundlaget som habitatområde fremgår det, 
at der fortrinsvis er tale om en lang række forskellige 
landskabs- og naturtyper, som ikke påvirkes, når vind-
møllerne placeres uden for området. Udpegningsgrund-
laget omfatter dog også en række dyre- og plantearter, 
der er knyttet til hav- og fjordområder. Opstilling af 
vindmøller ved Sandager vil ikke påvirke dyre- eller 
plantearter, der indgår i udpegningsgrundlaget, nega-
tivt, fordi arterne er knyttet til hav- og fjordområder, 
hvad vindmølleområdet ikke kan karakteriseres som.

Hvad angår området som fuglebeskyttelses- og 
ramsarområde vil vindmøllerne næppe heller påvir-
ke udpegningsgrundlaget negativt. Der henvises dog 
i denne sammenhæng til en lidt mere generel behand-
ling af fugle og vindmøller i et særligt afsnit, hvor og-
så de enkelte relevante fuglearter i udpegningsgrund-
laget og evt. påvirkninger heraf omtales og vurderes 
lidt nærmere.

Beskyttede naturområder
-

des i nærheden af mølleplaceringen. Det drejer sig mod 
vest om en fredskov. Mod syd om et beskyttet vandløb 

-
dre mose- og engområder. Lige omkring vindmøller-

Den nærmeste er et lille krat/fredskov lige vest for møl-

Kort 6.1 Natura 2000 områder i nærheden af projektområdet.
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Hede Overdrev

Mose

Fredskov

Eng

Beskyttede vandløb

1:10.000Mål:Sø Vindmølle

-
ner i nærområdet.

primært være knyttet til småskovene og de mange leven-
de hegn, både i forhold til levested og placering af yng-
leplads samt i forhold til fødesøgning, og da vindmøl-
lerne som nævnt placeres på opdyrket landbrugsjord el-

af planter eller dyr, som kræver særlig beskyttelse, eller 
som der på anden måde bør tages særlige hensyn til. Det 
kunne være gul- eller rød-listede arter, eller arter der er 
opført på habitatdirektivets bilag IV.

Vurdering af konsekvenser 
Vindmøllerne berører ikke beskyttede naturområder. 
Det samme gælder serviceveje til vindmøllerne, som 
heller ikke kommer til at berøre beskyttede områder, 
men vil blive ført ind i området fra eksisterende vej. 
Fredskovene mod øst og vest og et beskyttet vandløb/
grøft syd for den sydligste mølle berøres heller ikke af 
projektet. Opstilling af vindmøllerne vil derfor ikke få 
nogen negative konsekvenser for naturlokaliteter i nær-
området, idet opstillingen og driften kan ske uden at 
berøre områderne.

Fugle i området
Der er ikke i denne sammenhæng gennemført større 
optællinger af hverken yngle- eller trækfugle på loka-
liteten, men DOFbasen.dk er konsulteret vedr. oplys-
ninger om fugle og observationer på de nævnte loka-

-
tensivt opdyrket landbrugsland, der hyppigt behand-
les konventionelt med jordbehandling, gødskning og 
sprøjtning etc. og derfor ikke kan forventes at indehol-
de fugleliv i særligt stort omfang. Dyr og fugle vil som 
nævnt fortrinsvis være knyttet til skove og hegn i om-
rådet, samt ikke mindst lavbundsområderne og fjorde 
og nor mod Lillebælt. Dyr og fugle iagttaget under en 

Kort 6.2 Beskyttede §3 områder omkring vindmølleplaceringerne
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for bl.a. overvintrende svaner og gæs (og måske ikke 
mindst bestanden af rådyr), og det skulle derfor ikke 

-
der i det danske landbrugsland.

Mosehornugle indgår i udpegningsgrundlaget som 
ynglende i fuglebeskyttelsesområdet. En observation 
i et moseområde i nærheden af møllerne tyder på en 
trækobservation. Der er højst sandsynligt ikke tale om 
en ynglelokalitet, så ville det have fremgået af DOFba-

over terrænet, og der vil ikke være risiko for kollisioner.
Mht. havørn er denne art iagttaget ca. 8 gange i As-

sens kommune indenfor de seneste 2 år. Reference /6/. 
Den nærmeste lokalitet er Emtekær Nor. Andre loka-

området samt et par gange nord for ved Ålsbo. Oftest 
iagttages fuglene ved kysten, hvor de fouragerer. Der 

så vidt vides kun en ynglelokalitet af havørn på Fyn, 
nemlig nord for Fåborg. Derimod yngler der mindst 3 
par på den jyske side af Lillebælt. I øvrigt er arten i sta-
dig fremgang i Danmark og meget tyder på, at ynglende 
fugle ret hurtigt vænner sig til tilstedeværelsen af vind-
møller. Der er i hvert fald så vidt vides endnu ingen re-
gistreringer af havørne, der er kollideret med vindmøl-
ler i Danmark. Samlet synes der således ikke at være 

-
dende område og fuglene.

Andre dyr
Vindmøllerne placeres som nævnt i et opdyrket land-
brugsområde med mange læhegn og nogle mindre fred-
skove og plantager i nærområdet. Markerne behandles 
maskinelt og gødskes og sprøjtes på normal vis. Dyr i 

og hegn og i og omkring plantager og andre små-oa-
-

rådet. Derudover er der set og fundet spor af ræv og ha-
re i området.

Ifølge EU’s Habitatdirektiv skal det vurderes, hvor-
vidt et projekt kan have en negativ indvirkning på en 
række særligt truede dyr også uden for disse dyrs egen-

vist, at enkelte arter, især spurvefugle, i nogle tilfælde 
-

lig tyder meget på, at nogen arter med tiden vænner sig 
til vindmøllerne og efterhånden begynder at fouragere 

-
lerne. Nogenlunde de samme konklusioner som i den 
tyske undersøgelse, kom man også frem til i en stør-
re dansk litteraturundersøgelse om problemsillingen i 
1995. Reference /8/

Fuglefaunaen på markerne i selve mølleområdet, 
dvs. på markerne, er i sommerhalvåret beskeden, bå-
de arts- og antalsmæssigt, og da risikoen for kollisio-
ner som nævnt er minimal, er der næppe tvivl om, at 
den største gene for fuglelivet vil være forstyrrelsesef-
fekten, og måske i beskeden grad også et tab af foura-

som nævnt langs kysterne til Lillebælt, hvor der især 
forår og efterår kan være mange fugle på engene og de 
lavvandede fjordområder, specielt i området omkring 
Emtekær Nor.  

Mht. fuglearterne på Fuglebeskyttelsesområdets ud-
-

stes vedkommende tale om vandfugle eller arter, der er 
knyttet til engområderne langs kyster og fjorde. Disse 
arter vil næppe blive påvirket af opstilling af vindmøller 
nord for Sandager, fordi de kun sjældent eller aldrig vil 
kunne træffes i området, og da evt. kun overtrækkende.

Undtagelser er sangsvane, der som træk- og vinter-

og vintersæd, helst med frit udsyn til alle sider. En ræk-
ke undersøgelser af vindmøller og sangsvaner, bl.a. fra 
Overgård gods, synes at godtgøre, at vindmøllerne næp-
pe påvirker fuglene negativt. Reference /13, 14 og 15/. 
I det højeste vil fuglene evt. miste potentielle foura-

-
native områder. Der er dog ikke noget kendskab til, at 
markerne omkring vindmøllerne skulle udgøre et spe-
cielt vigtigt fourageringsområde, og dette vil alt andet 
lige desuden også være tvivlsomt bl.a. pga. de man-
ge og forholdsvis tætstående hegn og småskove i om-
rådet, der stærkt begrænser et frit udsyn. I øvrigt har 
den gennem de seneste 10-år stærkt forøgede produk-
tion af vinterafgrøder i landbruget været til stor gavn 

besigtigelse af området og nærområdet d. 3. november 
2010 er dog noteret i tabel 6.5. 

Hvad angår fugleforekomster i området, er langt de 
-

bundsområderne ved fjorde og vige. De vigtigste i nær-
området er Emtekær Nor og Åborg Mind, samt Bred-
ningen og enge ved Åby. Reference /6/.

Vurdering af konsekvenser
Vindmøllers påvirkning af fugle er undersøgt i en lang 
række undersøgelser Verden over, og det kan generelt 

-
fald af fugle pga. kollision med vindmøller tælles oftest 
i ganske få pr. mølle pr. år, og er derfor helt uden betyd-
ning for fuglene på populationsniveau. F.eks. konklu-
derer et stort tysk litteraturstudie, der gennemgår 127 
større, internationale undersøgelser, at den væsentlig-
ste effekt vindmøller har på fuglelivet drejer sig om for-
styrrelser, og at disse effekter i øvrigt er vidt forskellige 
fra art til art. Reference /7/. Mange fuglearter bekym-
rer sig tilsyneladende ikke i større omfang om møller-
nes tilstedeværelse og færdes frit tæt på vindmøllerne. 

fourageringsområde, fordi de holder en passende af-
stand til vindmøllerne. Men herudover er det også på-

Tabel 6.5 Fugle og dyr registreret den 3.11.2010

Sjagger (mange)
Solsort enk.
Dompap
Hættemåge (mange)
Sølvmåge
Spurvehøg
Musvåge
Stær enk.
Fasan
Bogfinke

Rådyr (spor)
Ræv (spor)
Hare
Tabel 6.5 Registrerede fugle under besigtigelse d. 3.11.2010
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tlige hovedområder. Listen (bilag IV til Habitatdirek-
tivet) omfatter en lang række arter, hvoraf en del må-

-
de projektområde. I nedenstående tabel 6.6 er angivet 
de ’Bilag IV-arter’ der, bedømt ud fra deres forekomst 
på egnen i perioden 1973-2005 er truffet i nærheden af 
mølleområdet ifølge Reference /10/. Dvs. inden for et 
såkaldt UTM-kvadrat på 10 x 10 km2, og derfor og-

-
ne, hvis forholdene her ellers er passende. I tabellen er 
de pågældende arters primære ynglebiotoper og leve-
vis nævnt, og det er på den baggrund vurderet, om ar-
terne med nogen sandsynlighed også vil kunne træf-
fes i nærheden af vindmøllerne og eventuelt blive på-
virket negativt heraf. Endelig er arternes generelle be-
varingsstatus nævnt. /Reference 9 og 10/. Herudover er 
der ikke kendskab til, at der i mølleområdet skulle le-
ve eller kunne træffes andre dyrearter, der kræver sær-
lig beskyttelse ifølge Habitatdirektivet. 

Det er sandsynligt, at der i området vil kunne træf-
-

ler på træk. Der er ingen vandhuller i nærheden af pro-
-

der og insekter. Af de i tabellen listede arter, vurderes 
der at være størst sandsynlighed for at træffe forskel-

-
over er der ikke kendskab til, at der i området eventu-

-
bitatdirektivet, eller, at området eventuelt skulle rum-
me andre dyrearter, som er særligt beskyttelseskræven-
de. Dvs. arter som er opført som rød- og gul-listede og 
dermed truede i forskellig grad, og projektområdet in-
deholder heller ikke småbiotoper, som kunne antyde en 
eventuel tilstedeværelse af sådanne arter.

Vurdering af konsekvenser
Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet, må 
formodes at blive skræmt væk i anlægsfasen og sø-
ge mod skovene og plantagerne. Når vindmøllerne er 
i drift, vil dyrene igen givetvis bevæge sig frit mellem 
lokaliteterne efter en kortere tilvænningsperiode, og de 
vil næppe heller blive påvirket væsentligt af vindmøl-
lerne under driften. 

i området både som ynglende i ældre løvskovsområder 
og parker samt i mølleområdet måske under fourage-
ring langs hegn og skovbryn. Seks arter er med sikker-
hed truffet i området (i UTM-kvadratet). Størst sand-
synlighed for at træffe dyrene vil der være under fou-
ragering eller på træk, og i så fald vil der i princippet 
være en vis risiko for kollision med vindmøllerne. Ri-
sikoen vurderes dog at være forholdsvis beskeden, bl.a. 

løvskove og parker og fordi ynglebiotoperne skal inde-
holde mange, gamle træer eller huse, som dyrene i stor 
udstrækning er knyttet til både som ynglested og i for-
hold til fouragering. /Reference 9 og 10/. Mølleområ-
det er et forholdsvis åbent landbrugsområde, men dog 
karakteriseret af et landskab med mange hegn og små 
skovområder, og man må derfor antage, at der vil være 

-
rageringstogter i området. 

Vindmøllerne, der opstilles, vil være store. Det er ik-
ke helt uvæsentligt, idet meget tyder på, at risikoen for 
kollisioner mindskes, jo større vindmøllerne er, fordi 

-
vingerne. /Reference 7/. Ud over klimaet, hvor en hård 
vinter som 09/10, tolder kraftigt på bestanden, er langt 

-
er og fjernelse af andre yngle- og/eller vinteropholds-
pladser. Sammenholdes kendskabet til de enkelte ar-
ters foretrukne fourageringsbiotoper og typiske foura-
geringsteknik og -højde, er det sandsynligt, at risikoen 
for ’kollision’ med møllevingerne måske i særlig grad 

-
trinsvis fouragerer i lav højde langs skovkanter, i par-

-
de, der typisk vil være under møllevingerne, eller end-

derimod er en stor art der ofte fouragerer i større højde 
og dermed potentielt måske vil være den mest udsatte.

Selve møllelokaliteten er åbent landbrugsland og der-

samtidig er der mange læhegn og småskove i området, 

under træk eller fourageringstogter. Det kan derfor ik-
ke udelukkes, at der vil kunne forekomme kollisioner 

-
ning af vindmøllerne det pågældende sted. Men gene-
relt vurderes det, at der ikke vil være til større risiko for 

på populationsniveau ikke udgør en væsentlig trussel 
for de forskellige arter. Generelt er bevaringsstatus for 

-
-

stateres en pæn fremgang, dvs. i en periode hvor der hi-
storisk er blevet opstillet mange vindmøller i Danmark. 
Det kunne tyde på, at vindmøller i Danmark ikke ud-

næppe tvivl om, at klimatiske forhold spiller en langt 
større rolle. F.eks. har den forgangne vinter 09/10 gjort 

Foto 6.5 - Vintersæd og læhegn i mølleområdet
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stort indhug i mange bestande, især de der overvintrer 
i hule træer o.l.

Det er højst usandsynligt, at man i mølleområdet vil 
kunne træffe padder eller insekter, der er opført på ha-

på stedet. Herudover fremgår det af tabel 6.6, at vind-
møllerne ikke vurderes at få nogen negativ effekt på 
andre bilag IV-arter.

Flora
Arealerne, hvor vindmøllerne placeres, er som nævnt 
agerjord i omdrift, hvor der p.t. dyrkes enårige afgrøder, 

ingen vilde og fredede plantearter, som kræver særlig 

Men etablering af vindmøllerne vil ikke berøre disse 
områder og vil dermed heller ikke påvirke plantelivet 
negativt hverken i anlægs- eller driftsfasen.

Klimaforandring
Det stadigt stigende CO2-indhold i atmosfæren, som 
anvendelsen af fossile brændsler er årsag til, vil ifølge 
brede videnskabelige kredse med stor sandsynlighed 
give anledning til en række alvorlige klimaforandrin-
ger over hele kloden. Forandringerne vil være af vidt 

er klart, at store klimaforandringer også vil få mærk-
bare konsekvenser for plante- og dyrelivet i Danmark 
i bred forstand, både når det gælder ynglende arter og 
arter på træk eller midlertidigt ophold. Vindmøllepro-
jektet kan derfor, på grund af sit væsentlige bidrag til 
reduktion af CO2-udledningen, siges at bidrage positivt 
til at holde klimaforandringer i ave, om end det eksakte 
bidrag i den store globale sammenhæng er beskedent. 

Samlet konklusion
Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil få væ-
sentlige negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet i 
området hverken i anlægs- eller driftsfasen. Det gælder 
også for habitatdirektivets Bilag IV-arter. Der er ikke 

Tabel 6.6 Bilag IV arter (Habitatdirektivet) der med en vis sandsynlighed måske kan træffes i og omkring 
vindmølleområdet
Art Ynglebiotop Levevis Kan eventuelt 

træffes i 
vindmølleområdet

Eventuel 
negativ effekt af 
vindmøller

Bevaringsstatus
2000

Vandflagermus Hule træer Jager over søer og vandløb Eventuelt under 
fouragering og på 
træk

Ikke sandsynlig Gunstig

Brunflagermus Hule træer Knyttet til løvskov og 
parker. Kan jage højt over 
landskabet

Eventuelt under 
fouragering og på 
træk

Ikke sandsynlig Gunstig

Langøret flagermus Bygninger og træer Jager i frodigt kulturlandskab 
med parker og småskove

Eventuelt under 
fouragering og på 
træk

Ikke sandsynlig Gunstig

Sydflagermus Huse Jager ofte i kulturlandskab 
med haver, parker og 
småskove

Eventuelt under 
fouragering og på 
træk

Ikke sandsynlig Gunstig

Troldflagermus Hule træer og huse Tilknyttet og jager i ældre 
løvskov

Eventuelt under 
fouragering og på 
træk

Ikke sandsynlig Gunstig

Dværgflagermus Huse og hule træer T i lkny t tet  løvskovsr ige 
områder og parker

Eventuelt under 
fouragering og på 
træk

Ikke sandsynlig Gunstig

Markfirben Hegn og diger m.m. Fouragerer på sydvendte 
solbeskinnede skåninger

Eventuelt i hegn og 
diger i området

Ingen Usikker

Stor vandsalamander Vandhuller Solåbne vandhuller og på 
land

Nej – ingen egnede 
biotoper

Ingen Usikker

Spidssnudet frø Moser og vandhuller Jager og lever omkring 
mange typer vandhuller

Nej – ingen egnede 
biotoper

Ingen Usikker

Springfrø Vedvarende 
vandhuller

Forekommer i vandhuller 
gerne i tilknytning til 
løvskov

Nej – ingen egnede 
biotoper

Ingen Gunstig

Strandtudse (?) Temporære 
vandhuller

Lever og yngler fortrinsvis 
på strandenge

Nej – ingen egnede 
biotoper

Ingen Ugunstig

Tykskallet malermusling Vandløb Yngler og lever i kalkrige 
vandløb ved bund af grus/
sand

Brænde Å –
Uddød?

Ingen Ukendt

Tabel 6.6 Bilag IV arter, som måske kan træffes i nærheden af vindmølleområdet. (?) = ikke truffet i ’møllekvadratet’ men kun i nabokvadratet.
/Reference 10 og 11/
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kendskab til forekomst eller fund af fredede eller tru-
ede arter i området, f.eks. rød- eller gullistede plante- 
og dyrearter, hvor vindmøllerne præcist bliver placeret. 

-
ve eller småbiotoper, som eventuelt kan indeholde for-
skellige beskyttede dyrearter eller planter. Men etable-
ring og drift af vindmøllerne vil ikke berøre disse bio-
toper og dermed heller ikke påvirke plante- og dyreli-
vet knyttet hertil. 

Vindmølleprojektets største effekt på miljøet vurde-
res at være positiv i form af reduktion af CO2-udlednin-
gen fra konventionelle kraftværker. Effekten er dog i 
denne sammenhæng ikke lokal, men tværtimod global.

6.4 Ressourcer og affald
Energi- og ressourceforbrug 
I et livscyklusperspektiv producerer en moderne vind-
mølle af den aktuelle størrelse i fuld drift på 7-8 må-
neder en energimængde svarende til, hvad der er ble-
vet anvendt til dens produktion, opførelse og nedtag-
ning. Med en forventet teknisk levetid på ca. 20 år be-
tyder det, at møllen vil kunne producere 30-35 gange 
den energimængde, der er anvendt til dens produktion 
og etablering. /Reference 11/.

Til produktion af en vindmølle anvendes først og 

beton, armeringsjern, sand og grus til fundamentet. 
Til fundamentet anvendes omkring 2.000 t armeret be-
ton. Desuden anvendes grus til etablering af bæredyg-
tige serviceveje. Ved nedtagning af vindmøllerne ef-
ter endt drift kan størsteparten af de anvendte materi-
aler adskilles og genanvendes. Fundamentet fjernes til 
en meter under terræn, så planteavl eventuelt vil kun-
ne genoptages på stedet. 

Ferskvand
For at producere 1 MWh el med vindkraft kræves iføl-
ge en livscyklusanalyse kun en liter vand. Produk-
tion af den samme el-mængde med kul kræver deri-
mod ca. 2.000 liter vand. /Reference 12/. Etablering af 

vindkraft til erstatning af kulkraft sparer derfor store 
vandressourcer. 

Affald
Efter opstilling og idriftsættelse af vindmøllerne vil alt 
materiel, som ikke er nødvendigt for møllens drift, bli-
ve fjernet fra byggepladsen efter gældende regler, og 
området omkring vindmøllerne vil blive reetableret.

Produktion af vindmøllestrøm erstatter strøm, som el-
lers skulle have været produceret på basis af fossile 
brændsler, som i Danmark især er kul. Af den grund 
vil produktionen af slagger og aske, som kulkraftpro-
duktionen afstedkommer, også blive reduceret. Med 
anvendelse af miljødeklarationsværdier (se tabel 6.1.) 

-
aske vil blive reduceret med cirka 39,8 g pr. produceret 
kWh vindmøllestrøm. /Reference 2/. I alt vil der derfor 

-
veaske mindre pr. år som følge af projektet. Det bliver 
til ca. 18.000 t i møllernes levetid på 20 år.

6.5 Klima 
Projektet vil i sin tekniske levetid spare atmosfæren 
for en udledning af CO2 på i alt ca. 320.000 tons, eller 
ca. 16.000 t/år. Det svarer til ca. 1½ ‰ af den mængde 
Danmark ifølge Kyoto-aftalen har forpligtiget sig til år-
ligt at spare inden år 2012. Projektets bidrag er i sig selv 
således beskedent, men dog målbart, og vil som sådan 
ikke få nogen mærkbar indvirkning på de klimaforan-
dringer, som bliver konsekvensen af en fortsat emissi-
on af CO2 i uændret målestok. Set i et bredere perspek-
tiv er projektets bidrag dog værdifuldt og uundværligt, 
da den fulde reduktion kun kan opnås gennem mange 
mindre bidrag. Sammenlagt bliver miljøet herudover 
sparet for en affaldsproduktion på knap 18.000 tons 

6.5 Andre miljømæssige forhold
Rekreative interesser - miljømæssig påvirkning
Som nævnt bliver området anvendt intensivt til kon-
ventionel planteavl. Desuden anvendes området til jagt. 
Denne aktivitet vil næppe blive væsentligt forstyrret 
af etablering af vindmølleparken. Herudover er der så 
vidt vides ud over ridning ingen rekreative interesser 
knyttet til området.

Vibrationer
Vindmøller bliver normalt opstillet på et pladefunda-
ment, og der blive næppe tale om at vindmøllerne skal 
funderes på den pågældende lokalitet. Men skulle det 
alligevel være tilfældet, kan det ske ved nedramning af 
spuns eller pæle. Der vurderes ikke at være bygninger 
i nærheden, der eventuelt ville kunne tage skade af de 
rystelser, der vil kunne opstå i den forbindelse. 

117



7 Andre forhold 

7.1 Nul-alternativet
Projektet
Ved 0-alternativet bliver der ikke opstillet nogen vind-
møller ved Sandager. 

Landskabet
Området nær Sandager vil ikke blive påvirket af nye 
vindmøller, og dermed forblive uforstyrret af markan-
te tekniske anlæg. 

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

som hidtil.

Ressourcer og affald
0-alternativet vil ikke spare miljøet yderligere for slag-

7.2 Udtaget areal af landbrugsdrift
I alt bliver der udtaget cirka 8.200 m2 - 0,8 ha - jord af 
landbrugsmæssig drift, mens vindmøllerne er opstillet 
i vindmølleområdet. 

Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal al-
le anlæg fjernes, og de udtagne arealer bliver reetable-
ret til landbrugsmæssig drift. 

Projektområdet ved Sandager ligger cirka 28 kilome-
-

grund er det vurderet, at vindmøllerne ikke vil være i 

Statens Luftfartsvæsen har oplyst følgende krav til 
lysmarkering på vindmøllerne:

1. Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast 
rødt lys. De lavintensive  hindringslys skal opfylde 

bilag 1 til Bestemmelsr om Civil Luftfart, BL 3-10.
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 skal placeres øverst på generator-
huset (nacellen) og lyset skal altid, uanset mølle-
vingernes placering, være synligt 360 grader i et 
vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning 
af 2 lamper på vindmøllen.

være af farven hvid, jævnfør BL 3-10, pkt 8.1. For 

Annex 14, Volume I, Appendix 1, pkt. 3.2 d). Re-
ference /1/

7.4 Radiokæder og ledningsanlæg
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM 
er der rettet forespørgsel til en lang række radiokæde-
operatører og netoperatører om projektets mulige inter-
ferens med deres respektive signaler. Ingen af de kon-
taktede operatører har haft indvendinger mod projektet.

7.5 Socioøkonomiske forhold
I VVM-redegørelsen er det vurderet, at vindmøllepro-
jektet ved Sandager ikke vil medføre nogen negative 

socioøkonomiske påvirkninger af hverken turisme, rå-

Eventuelle værditab på ejendomme er ikke et socio-
økonomisk forhold og bliver ikke behandlet i en VVM-
redegørelse og miljørapport. Værditab på fast ejendom 
henhører under Lov om fremme af vedvarende ener-
gi, - lov nr. 1392 af 27. december 2008, som er omtalt 
i kapitel 1. 

7.6 Manglende viden
Der er ikke foretaget nye optællinger af fugle i forbin-
delse med VVM-arbejdet da vindmølleområdet ikke er 
et væsentligt fugleområde.
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8 Sundhed og overvågning

8.1 Påvirkning af sundheden
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og 
indirekte af en række grunde. Blandt de umiddelbart 

- Reduktion af emissioner fra kraftværker
- Støjpåvirkning

- Skyggekast ved naboboliger

Reduktion af emissioner
Vindmøllerne vil reducere udledningen af CO2 med 
16.000 ton pr. år. Det svarer til ca. 1,5 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 eksem-
pel 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. 

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. Reference /8/

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 
42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 dB(A) 
ved 8 m/s, ifølge beregningerne i kapitel 5.

Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboli-
ger betyder, at der udendørs kan være en støj, der sva-
rer til lidt mindre end sagte tale. Støjen kan dog være 
generende for nogle mennesker, der er meget følsom-
me for støj. Støjen vil komme som et sus, der gentages 
ca. hvert andet sekund ved de store vindmøller. Mono-
tonien vil være en del af problemet ved påvirkningen, 
men støjen vil næppe kunne skelnes fra baggrundsstø-
jen fra bevoksning og bebyggelse med en vindhastig-
hed 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 pitch-regulerede vind-
møller, som der er tale om ved Sandager.

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et litteraturstu-
die af forskellige rapporter om gener fra vindmøller og 
deres indvirkning på helbredet i april 2011. Reference /9/

Studiet konkluderer følgende: ” Det er vist, at vind-
møllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra 
så mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtryk-
niveauerne er i den lave ende, set i forhold til de lydpå-
virkninger vi normalt udsættes for, og det gælder og-
så lavfrekvent støj. Hørbar infralyd forekommer ikke.

Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vind-
møller. Støjgenen fra vindmøller er større end for vej-

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 bedre 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/
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at give væsentlige gener.

Skyggekast ved naboer
Skyggekast er genevirkningen fra vindmøllevingernes 
passage mellem solen og opholdsarealet. For at der kan 
opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne 
skal samtidig rotere. Genen vil typisk være størst in-
de i boligen, men kan også være stor ved ophold uden-
dørs, 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-

-
møllernes rotordiameter.

Skyggekastet kan virke stressende og dermed forår-
sage eller forværre sygdomme, hvis skyggekastet fal-
der på tidspunkter, hvor man er til stede. Derfor er det 
vejledende anbefalet, at naboer ikke udsættes for mere 
end 10 timers skyggekast årligt. 

For at begrænse skyggekastet, kan man stoppe vind-
møllen i det tidsrum, det foregår, og bygherre er ind-
stillet herpå.

I kapitel 5 er der redegjort for, hvor meget vindmøl-
lerne ved Sandager vil kaste skygger ved naboer fra de 
roterende vinger. Ved den nabo, der er mest udsat, drejer 
det sig om 17:52 timer om året udendørs, og 15:24 timer 
indendørs. På baggrund af dette vil Assens Kommune 
derfor, inden byggetilladelse gives kræve, at program-
met til styring af skyggestop bliver installeret i de rele-
vante vindmøller. Ingen nabobeboelse vil derfor i prak-
sis modtage mere end ti timers reel skyggekast om året.

8.2 Overvågning
I VVM-tilladelsen kan der blive stillet betingelse om 
afværgning af skyggekast. Endvidere kan der være stil-
let krav til placeringen i forhold til byggelinier, afstand 
til naboer eller andre forhold. VVM-tilladelsen kan og-
så indeholde krav om inddragelse af tilsynsmyndighe-

dB for støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøl-
ler regne med, at ca. 10 % er stærkt generede. Til sam-
menligning kan det nævnes, at den vejledende græn-
se for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i gen-
nemsnit til ca. 8 % stærkt generede.

Søvnforstyrrelser kan forekomme. Der er en brat 
stigning i procentdelen af søvnforstyrrelser lige over 
støjgrænserne.

Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem 
-

te sammenhænge mellem stresssymptomer og støjge-
ne. I eksisterende undersøgelser er der ikke fundet sig-

-
tes, højt blodtryk og hjerte-kar sygdomme.

Der er i litteraturen rapporter om fænomener, som 
kaldes vibro-akustiske sygdomme og vindmøllesyn-
dromet, uden at der dog er vist en kausal dosis-respons 
sammenhæng eller udført undersøgelser, hvor der er 
sammenlignet med kontrolgrupper. Disse fænomener 
anses ikke for reelle for møller.

På det foreliggende grundlag er der ikke vist direkte 
helbredseffekter pga. vindmøllestøj, dog er der konstate-
ret sammenhæng imellem støjgener og stresssymptomer.”

-
gerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold 

-
sionen opstår især ved visse kombinationer af nedbør 
og sollys. 

at producere optimalt og for at afvise snavs, kan dette 

lave glanstal  omkring 30, der med de nuværende me-
-

behandling. I løbet af møllens første leveår halveres re-
-
-

vilkårlige retninger.

den i anlægsfasen ved arbejde i nærheden af beskyt-
tede områder. 

Det er kommunens miljøtilsyn, der skal sikre, at 
kravene i VVM-tilladelsen overholdes. Klage fra na-
boer medfører, at kommunens miljøtilsyn kan pålæg-
ge ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling 
eller måling af skyggekastet, hvis miljøtilsynet vurde-
rer, at der er hold i klagen. Kommunen kan herefter om 
fornødent pålægget ejeren at dæmpe støjen eller stop-
pe vindmøllen, hvis kravene i Støjbekendtgørelsen ik-
ke 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 fornø-
dent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens 
støjniveau og udseende vil sammen med andre uønske-
de miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid væ-
re en konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.
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9.2 Anvendte forkortelser og begreber
biotop, 
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 

-
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 

, planteliv
g, gram, enhed for masse
habitatdirektiv, EF-retsregel (EU-retsregel) om levested for planter og dyr
hektar
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 
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