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Forord

Bornholms Regionskommune har en vision om at gøre øen CO2 neutral i 2025 via 
bæredygtig og vedvarende energi. Et skridt på vejen er udarbejdelsen af en ener-
gistrategi, hvor målet er at opnå størst mulig selvforsyningsgrad med vedvarende 
energi i 2025.

Mere strøm fra vindmøller er et af handlingsforslagene i Energistrategien. Mål-
sætningen er, at den installerede vindmølleffekt på og ved Bornholm øges med 90 
MW, fordelt med 15 MW på land og 75 MW til havs inden år 2025. Bornholms Re-
gionskommune, 2008. 

VVM-proces og miljøvurdering
Dette hæfte giver en vurdering af miljøkonsekvenserne ved at opsætte tre vindmøller 
med en totalhøde op til 126,3 meter ved Tornbygård mellem Klemensker og Muleby.

For vindmøller med totalhøjde over 80 meter skal der udarbejdes en VVM-redegø-
relse. VVM er et begreb for - og en forkortelse af - Vurdering af Virkning på Miljøet. 

VVM-redegørelsen er udvidet, så den endvidere udgør en miljørapport, der op-
fylder lovgivningen om miljøvurdering af planer og programmer.

VVM-redegørelsen udarbejdes som et tillæg til Kommuneplan 2009, som for-
ventes endeligt vedtaget i januar 2011. På den måde sikres det, at offentligheden får 
mulighed for indflydelse. 

Planprocessen for projektet startede med en første offentlig høring, hvor der blev 
indkaldt ideer og forslag til hvilke forhold, der bør undersøges nærmere i den vi-
dere planlægning. Høringen kaldes også for debatfasen. Debatfasen blev afholdt i 
starten af 2010. Bornholms Regionskommune 2010a.

I debatfasen indkom der idéer og forslag, som er indgået i udarbejdelsen af plan-
dokumenterne, herunder denne VVM-rapport. Det drejer sig primært om forslag til 
visualiseringspunkter samt krav om undersøgelse af konflikter med teleoperatører.
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Projektområde

Kort 1.1 Vindmøllernes placering

1 Indledning 

Bornholms Regionskommune har modtaget ansøgning 
om tilladelse til at opføre tre vindmøller ved Tornby-
gård mellem Klemensker og Muleby. 

Da projektet omfatter vindmøller med en totalhøjde 
på mere end 80 meter, er der krav om udarbejdelse af 
en vurdering af virkning på miljøet, en såkaldt VVM-
redegørelse. BEK nr. 1510 af 15/12/2010

Projektet har været i offentlig debatfase fra den  
27. januar til den 26. februar 2010 og blev annonceret i 
Rytterknægten, samt på kommunens hjemmeside den 
2. februar 2010. Bornholms Regionskommune, 2010 b.

Bornholms Regionskommune har vurderet i alt fem 
forslag til vindmølleprojekter på øen, og placeringen af 
tre møller ved Tornbygård mellem Klemensker og Mu-
leby er vurderet som et af de bedst egnede. Bornholms 
Regionskommune, 2010 c.

1.1 Projektforslag
Forslag og alternativer
Opstilling af vindmøller har en væsentlig indflydelse 
på omgivelserne, og et bæredygtigt projekt tager såle-
des ikke alene hensyn til udnyttelsen af vindressour-
cen, men også til naboer, natur, landskab, kulturhisto-
riske værdier og landbrugsmæssige interesser. CIR1H 
nr. 9295 af 22/05/2009

For at vælge det projekt, som tager bedst mulige 
hensyn, er der i projektfasen arbejdet med et hoved-
forslag og et alternativt forslag til møllevalg og opstil-
lingsmønster. 

Hovedforslag
I hovedforslaget opstilles tre vindmøller i en række nord  
– syd på bakkekammen ved Vallemark mellem Mule-
by og Klemensker.

Mølletypen har en totalhøjde på 118 meter, som frem-
kommer ved en navhøjde på 78 meter kombineret med 
en rotordiameter på 80 meter. 

Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter vil væ-
re 1:1,03. Møllerne vil tilsammen have en effekt på 6,0 
MW.

De tre møller placeres på en ret linje med indbyrdes 
afstand på ca. 240 meter. Møllerne står langs højderyg-
gen, 69 meter over havet. 

Alternativ
I alternativet opstilles tre vindmøller ved Tornbygård 
i en række nordvest – sydøst på skrå af bakkekammen 
ved Vallemark mellem Muleby og Klemensker.

Mølletypen har en totalhøjde på 126,3 meter, som 
fremkommer ved en navhøjde på 80 meter kombineret 
med en rotordiameter på 92,6 meter. 

Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter vil væ-
re 1:1,16. Møllerne vil tilsammen have en effekt på 6,9 
MW.

De tre møller placeres på en ret lilje, med en indbyr-
des afstand på 250 m. Møllernes placering følger ter-

rænet, og kommer til at stå fra 60 til 67,5 meter over 
havets overflade.

Andre alternativer
Det har været foreslået at placere en af møllerne nord 
for Tornbyvej, men dette alternativ indgår ikke i den-
ne VVM. 

Der er derudover beregnet på flere forskellige møl-
letyper for at opnå den bedste udnyttelse af vindres-
sourcen, under størst mulige hensyn til omgivelserne.

Hovedforslaget og alternativet har vist sig at være de 
bedste forslag, og således behandler denne rapport  ik-
ke andre muligheder.

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

1.2 Fokusområder 
Landskabsoplevelsen
Projektområdet ligger i et robust landbrugslandskab 
med tekniske elementer og klart definerede grænser. 
Møllerne skulle gerne fungere som en bagvæg i land-
skabsrummet, når det opleves fra landevejen mellem 
Rønne og Hasle, og ikke opleves så store, at de nedto-
ner områdets eksisterende skala.

Oplevelse fra de nærmeste byer
I projektområdets nærzone ligger fire mindre byer, hvor-
fra de nye møller kan have en væsentlig betydning for 
oplevelsen af det åbne land. 

Det drejer sig om Hasle, Klemensker, Nyker og Mu-
leby.

Færdselsårer
Opstilling af møller i tilknytning til eksisterende infra-
struktur må ikke ske på en måde, så møllerne visuelt 
vil være forstyrrende og distraherende for trafikanter. 
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Menneske 60 m rotor og 60 m nav. 
1,3 MW. Eksisterende 
møller nord for Hasle

Landsbykirke Silo ved 
Tornbygård 

25 m

80 m rotor og 78 m nav. 
2,0 MW. Hovedforslag

93 m rotor og 80 m nav. 
2,3 MW. Alternativ

118 m
126,3 m

90 m

25 m

Figur 1.1 Vindmøllestørrelser set i relation til andre lokale elementer

Den visuelle oplevelse af møllerne fra landeveje-
ne mellem byerne i projektområdets nærzone vil bli-
ve beskrevet.

Visuel påvirkning af kulturlandskabet 
Inden for en afstand af 4,5 km ligger kirkerne i Kle-
mensker, Nyker og Hasle, hvor den nærmeste er Ny Kir-
ke i Nyker i afstanden 2,3 km til nærmeste vindmølle.

Rapporten skal vurdere, hvorledes vindmøllerne på-
virker oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet. Endvi-
dere skal rapporten vurdere, hvorledes udsynet fra kir-
kegårdene bliver påvirket.

Visuel samspil med andre vindmøller
Lovgivningen kræver, at rapporten vurderer det visuel-
le samspil med eksisterende vindmøller inden for en af-
stand af 28 gange møllehøjde. Rapporten vurderer der-
for, hvorledes de nye vindmøller bliver oplevet sammen 
med eksisterende vindmøller inden for denne afstand.

Vindmøllernes design
Harmoniforholdet mellem rotor og tårnhøjde overhol-
der i både hovedforslag og alternativ Bornholms Regi-

onskommunes retningslinjer, som foreskriver, at forhol-
det ikke må afvige med mere end 25 procent.

Støj og skyggekast ved naboboliger
Inden for en afstand af en kilometer fra de nye vind-
møller ligger der 27 beboelser i det åbne land, hvoraf 
den ene er mølleejers. 

Rapporten skal vurdere, hvordan primært de 26 nabo-
beboelser i det åbne land bliver påvirket visuelt af vind-
møllerne samt af støj og skyggekast fra vindmøllerne.

Rekreative interesser
De rekreative interesser i projektområdets konsekvens-
zone er især knyttet til cykel- og vandreture på de om-
kringliggende veje samt til udsigtspunkter. Rapporten 
vil vurdere vindmøllernes påvirkning.

Påvirkning af klima, geologi,  
beskyttet natur og miljø
Rapporten vil vurdere vindmølleprojektets påvirkning 
af klimaet ved at mindske udledningen af CO2. Rappor-

ten vil desuden vurdere projektets påvirkning af områ-
dets geologi. Rapporten skal vurdere, hvordan mølle-
projektet vil påvirke dyre- og planteliv, herunder spe-
cielt fuglelivet og en række smådyr i henhold til EUs 
Habitatdirektiv artikel 12, bilag IV. Det drejer sig om 
småflagermus, birkemus, odder, markfirben med flere. 

Ligeledes skal rapporten vurdere mølleprojektets 
betydning for drikkevandsinteresserne, og rapporten 
vil berøre affaldsforholdene ved energiproduktionen.

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 fokusområder, lov- og planlæg-
ningsmæssige forhold. 

Andet kapitel, Ikke-teknisk resumé, er et resumé 
uden tekniske detaljer af både VVM-redegørelsen og 
miljørapporten. Det ikke-tekniske resumé kan ligele-
des læses i forslaget til lokalplanen for vindmøllerne 
ved Tornbygård.

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

Fjerde kapitel, Landskabelige forhold, beskriver, 
analyserer og vurderer landskabet og vindmøllernes 
påvirkning af dette. Analysen anvender blandt andet 
visualiseringer af møllerne i landskabet.

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 
påvirkning af luft, grundvand, flora og fauna, geologi 
samt forbrug af ressourcer.

Syvende kapitel, Andre forhold, redegør for 0-alter-
nativet, ledningsanlæg og telesignaler samt socioøko-
nomiske konsekvenser af projektet.

Ottende kapitel, Sundhed og overvågning, redegør 
for, hvorledes projektet påvirker helbredet, og hvorle-
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forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,35 mellem navhøjden og 
rotordiameteren give den mest harmoniske vindmølle. 
Endvidere er der fastlagt et krav om, at samspillet med 
eksisterende vindmøller, der står med en afstand min-
dre end 28 gange totalhøjden skal vurderes, så det sik-
res, at det samlede udtryk ikke er visuelt betænkeligt. 

På Bornholm er der i dag vedtaget lokalplaner for i 
alt ni vindmølleområder. 

Rapporten vil vurdere samspillet mellem de nye 
vindmøller og møllegrupper på den vestlige del af Born-
holm. Se Tabel 4.1.

Vindmøllestøjbekendtgørelsen
Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i Bekendt-
gørelse nr. 1518 af 14. december 2006. Bekendtgørel-
se om støj fra vindmøller. Her kaldet Vindmøllestøj-
bekendtgørelsen.

Nabobeboelse i det åbne land
Ifølge Vindmøllestøjbekendtgørelsen må støjbelast-
ningen fra vindmøller ikke overstige følgende græn-
seværdier i det mest støjbelastede punkt ved udendørs 
opholdsareal:

• 44 dB(A), ved en vindstyrke på 8 m/s. 
• 42 dB(A) ved en vindstyrke på 6 m/s. 
Det mest støjbelastede punkt kan ligge op til 15 me-

ter fra boligen. 
Vindmølleejernes private bolig regnes i denne for-

bindelse ikke som nabobeboelse, og grænseværdierne 
kan således overskrides til Tornbygård, jævnfør vind-
møllebekendtgørelsens § 3, stk. 2, ad 1.

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 maksimalt være en støjbelastning fra vindmøl-
ler på:

• 39 dB(A) ved en vindstyrke på 8 m/s.
• 37 dB(A) ved en vindstyrke på 6 m/s. 

Til sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj, der 
er forårsaget af vindstøj i bevoksning ved boliger, nor-
malt ligge på 45 – 50 dB(A) ved vindstyrker på 8 m/s, 
der svarer til jævn til frisk vind. 

Generelt
Når man ønsker at opføre vindmøller, skal man ind-
sende en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal 
blandt andet indeholde en rapport med godkendte må-
linger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer 
af den anmeldte vindmølletype. På baggrund af stø-
jen i rapporten skal der foreligge en beregning af stø-
jen ved nabobeboelser til det ansøgte projekt. For pro-
totyper skal der foreligge målinger, der kan sandsyn-
liggøre, at møllen vil kunne overholde støjgrænserne.

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

Naturbeskyttelsesloven
Det planlagte vindmølleområde ved Tornbygård ligger tre 
– fire kilometer øst for EF-Habitatområde nr. H211- Hvi-
deodde Rev, og seks kilometer vest for EF-Habitatområde 
nr. 162, Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne. Sidst-
nævnte er ligeledes udpeget som fuglebeskyttelsesområ-
de nr. 80. Se kort 1.2 Internationale beskyttelsesinteresser.

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

Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, om 
naturbeskyttelse, bedre kendt som Naturbeskyttelses-
loven, har til formål at værne om landets natur og mil-
jø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt 
grundlag, i respekt for menneskets livsvilkår og for be-
varelse af dyre- og plantelivet. 

Loven regulerer i sine paragraffer betingelser for en 
lang række naturtyper og naturområder. Der er enkelte, 
mindre områder i nærheden af projektområdet, som er 
beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Redegø-

des det sikres, at miljøkrav til møllerne bliver opfyldt 
i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen.
Niende kapitel, Henvisninger, indeholder en oversigt 
over figurer, kort og tabeller, en oversigt over anvend-
te forkortelser og begreber, en referenceliste og henvis-
ning til yderligere litteratur.

1.4 Lovgivning
En række love, bekendtgørelser og overordnede planer 
kan have indflydelse på, hvor det bliver tilladt at opstil-
le vindmøller. Dette afsnit gennemgår de, der specifikt 
berører projektet ved Tornbygård, og afsnittet redegør 
for, hvordan projektet forholder sig til dem.

Vindmøllecirkulæret
I 1999 udsendte Miljø- og Energiministeriet Cirkulære 
om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling 
af vindmøller. Cirkulæret blev kendt som vindmølle-
cirkulæret. Cirkulæret er blevet afløst af Cirkulære nr. 
9295 af 22. maj 2009 som konsekvens af strukturre-
formen og de store vindmøller, der er aktuelle i dag.

 Vindmøllecirkulæret pålægger kommunerne at tage 
omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at ud-
nytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, na-
tur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugs-
mæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun op-
stilles vindmøller på arealer, der er specifikt udpegede 
til formålet i en kommuneplan. 

Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til 
kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til om-
givelserne. Blandt andet, at vindmøller ikke må opstil-
les nærmere nabobeboelse end fire gange møllens to-
talhøjde. Ved møllens totalhøjde forstås højden målt til 
vingespids, når denne er højest over terræn.

Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere bestem-
melser og vejledninger for blandt andet størrelsesforhol-
det mellem rotordiameter og navhøjde samt afstanden 
mellem vindmøllegrupper. I vejledningen er det tilrå-
det, at vindmøllens harmoniforhold vurderes i hvert pro-
jekt ud fra de lokale forhold. Som udgangspunkt vil et 
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Kort 1.2 Internationale beskyttelsesinteresser

N
2,5 kilometer

Habitatsområde
Projekt- 
område

relsen skal vurdere projektets indvirkning på disse om-
råder og beskrive eventuelle afværgeforanstaltninger.
Endvidere beskytter loven i § 18 fredede kulturmin-
der med beskyttelseslinjer. For gravhøje drejer det sig 
om en 100 m beskyttelseslinje for tilstandsændringer. 
Umiddelbart nord for projektområdet ligger flere grav-
høje, som er omgivet med beskyttelseslinje. 

Desuden undersøger redegørelsen vindmøllernes 
betydning for en række smådyr i henhold til EF-Ha-
bitatdirektivets artikel 12, bilag IV. Det drejer sig om 
småflagermus, birkemus, odder, markfirben med flere.

Planloven og VVM-bekendtgørelsen
Lovbekendtgørelse nr 937 af 24. september 2009, Be-
kendtgørelse af lov om planlægning, hedder populært 
Planloven.

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

Samtidig er det fastsat i Bekendtgørelse nr. 1510 af 
15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet, VVM, i medfør af 
lov om planlægning, at der ved planlægning for vind-
møller med en totalhøjde over 80 m eller for mere end 
tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en redegø-
relse, der indeholder en vurdering af projektets virk-
ning på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. 

VVM-redegørelsen belyser projektets væsentlige 
miljømæssige konsekvenser og mulige gener for men-
nesker, natur og landskab, og har det dobbelte formål 
at give offentligheden mulighed for at vurdere det kon-
krete projekt samt forbedre kommunalbestyrelsens be-
slutningsgrundlag, før den tager endelig stilling til pro-
jektet. 

VVM-bekendtgørelsens § 7 fastlægger, at VVM-re-
degørelsen på passende måde skal påvise, beskrive og 
vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virk-
ninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, 

luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv 
samt samspillet mellem disse faktorer.

VVM-redegørelsen sikrer således en detaljeret vur-
dering af vindmølleprojektet og dets omgivende mil-
jø, både på kort og lang sigt. 

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

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

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

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

fartsvæsen er blevet hørt. Statens Luftfartsvæsens krav 
om, at møllerne ved Tornbygård skal markeres med 
et konstant lysende, lavintensivt, rødt lys, behandler 
VVM-rapporten i afsnit 7.

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

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

Bornholms Regionskommune udarbejder en lokal-
plan samt et kommuneplantillæg med blandt andet krav 
til opstilling og udlægning af støjkonsekvensområde. 
Til planerne skal der udarbejdes en miljørapport, og for 
projektet en VVM-redegørelse.  

I den gældende Regionskommuneplan Bornholm 
2005, er målsætningen på vindmølleområdet at øge 
vindmøllekapaciteten i begrænset omfang, primært ved 
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„Områderne, der er vist på kortbilag 3, er udpeget på grundlag af 
kommunalbestyrelsens målsætning om, at mest muligt af det nuværende 
dyrkede areal på 33.275 ha (ca. 57 pct. af Bornholms areal) fortsat skal 
være til rådighed for landbrugsproduktion. Dette betyder, at hovedhensynet 
i disse områder er at sikre dyrkningsmuligheder, landbrugets investeringer 
i produktionsapparat og mulighederne for en rationel landbrugsdrift”.  

Tekstboks 1.1 Målsætninger om  
dyrkningsmuligheder for landbruget

Bornholms Regionskommune, 2010 c

at erstatte eksisterende, ældre møller med færre, større 
møller. De udlagte vindmølleområder var på tidspunk-
tet for udarbejdelsen af kommuneplanen allerede fuldt 
udnyttede, og der er ikke blevet udpeget nye områder. 

Fremtidige ansøgninger vil blive vurderet i forhold 
til andre interesser, og der vil blive udarbejdet tillæg 
til regionkommuneplanen. Bornholms Regionskom-
mune, 2006

I forslaget til kommuneplan 2009 er målsætningen 
på vindmølleområdet gennem planlægning at støtte en 
udbygning af den bornholmske vindkraft.

Planlægningen skal ske under størst mulig hensynta-
gen til natur- og, miljøinteresser. Bornholms Regions-
kommune, 2010 c. 

Bornholms Regionskommune har sendt Forslag til 
Kommuneplan 2009 i høring i perioden 1. marts til 31. 
maj 2010 og den nye kommuneplan forventes vedta-
get i januar 2011.

Retningslinjer for vindmøller
Retningslinjerne for den gamle Regionskommuneplan 
fra 2005 og den nye kommuneplan er næsten ensly-
dende. 

Gældende Regionskommuneplan
Den gældende regionskommuneplan indeholder en ræk-
ke retningslinjer for vindmøller.

• Møller skal af landskabelige hensyn opføres i  
 grupper på 2 – 5 møller.
• Møller kan ikke opføres i områder, hvor natio- 
 nale eller regionale interesser hindrer dette.
• For at sikre et harmonisk udseende af nye 
 møller må vingediameteren ikke afvige fra 
 tårnhøjden med mere en 25 %
• Møller i en gruppe skal have ens udseende, 
 størrelse og omdrejningsretning og være 
 opstillet på en ret linje. Det skal desuden 
 tilstræbes, at møllerne også højdemæssigt står  
 på ret linje, dvs. ret linje gennem møllenav.
• Afstanden mellem nabomøller i en gruppe skal  
 principielt være ens, men kan af hensyn til 
 vejanlæg, el-anlæg mm. afvige nogle få meter.   
   Bornholms Regionskommune, 2006

I forslaget til den nye kommuneplan gentages disse 
retningslinjer med en enkelt undtagelse:

• Begrænsningerne for opstillinger af møller i for-
hold til nationale eller regionale interesser er afløst af 
deciderede udlægninger af vindmølleområder.
Bornholms Regionskommune har vurderet i alt fem 

forslag til vindmølleprojekter på øen, og placeringen 
af tre møller ved Tornbygård mellem Klemensker og 
Muleby er vurderet som et af de bedst egnede. Born-
holms Regionskommune, 2010 c. 

VVM-tilladelse
Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og Lo-
kalplan vil Bornholms Regionskommune udarbejde en 
VVM-tilladelse til vindmøllerne ved Tornbygård. Til-
ladelsen kan blandt andet rumme miljøkrav til eksem-
pelvis skyggekast, højde og belysning. 

Forslag til Kommuneplan 2009
Arealudlæg
Projektområdet ligger ved Tornbygård ved Vallemark 
mellem Muleby i vest og Klemensker i øst. Området 
er et produktionslandskab med spredte landbrugsejen-
domme og enkeltboliger.

Den fremtidige byudvikling i Muleby, Hasle, Kle-
mensker og Nyker vil ikke være i nærheden af projekt-
området og vil således ikke blive generet af vindmøl-
lerne i højere grad end den eksisterende bebyggelse. 

Nærmeste råstofindvindingsområde ligger i Muleby. 
I et bælte sydvest for projektområdet, er der i forslag til 
Kommuneplan 2009 udpeget interesseområde for rå-
stofindvinding. Møllerne kommer til at stå uden for ud-
pegningen, og kommer således ikke i konflikt med kom-
muneplanens retningslinjer. Se kort 1.3 Arealudlæg.

Nærmeste lokalplanlagte område er byzonen i det 
blandede bolig- og erhvervsområde i Nyker, som er lo-
kalplanlagt gennem lokalplannr. 20-00. Se kort 1.4 Lo-
kalplanlagte områder.

Beskyttelse af natur, landskab og landbrug
Området ligger uden for kystnærhedszonen og er ikke 
udpeget som særligt naturområde eller som interesse-
område for naturbeskyttelse. Se kort 1.5 Beskyttelse 

af natur, landskab og landbrug. De nye møller rejses i 
det vestbornholmske bagland i landbrugsområdet mel-
lem Rutsker, Klemensker og Nyker. Omdriftsarealer-
ne dyrkes intensivt, med korn, raps og græs. Området 
er udpeget som særligt landbrugsområde.

I forbindelse med opstilling af møllerne, vil godt en 
halv hektar landbrugsjord blive taget ud af drift.

Kulturmiljøer og kulturlevn
Projektområdet ligger uden for udpegninger af særlige 
kulturmiljøer og nationale industriminder. Kirkebyg-
gelinjer og kirkeomgivelser fremgår af kort 1.6 Beskyt-
telse af kulturmiljøer og kulturlevn. 

Ifølge Lov om Naturbeskyttelse § 19 omgives kirker 
i Danmark af en kirkebyggelinje, som beskytter mod 
skæmmende byggeri over 8,5 meter i højden i et om-
råde 300 meter fra kirken. Bornholms Regionskom-
mune har yderligere fastsat en kirkebeskyttelseslinje 
på 1.000 meter.

Regionkommuneplan 2005 og Forslag til Kommu-
neplan 2009 skriver om nybyggeri inden for kirkebe-
skyttelseslinjen: 

„Inden for kirkebeskyttelsesområdet skal byggeri, 
anlæg, vindmøller, master og beplantning, der visuelt 
slører eller forringer kirkernes nærmeste omgivelser el-
ler oplevelsen af kirkerne fra det åbne land hindres, om 
nødvendigt skal der rejses fredningssag til hindring af 
uønskede anlæg‟. (Bornholms Regionskommune, 2006)

Kirkeomgivelserne og 1.000 meter beskyttelseslin-
jen forhold til nye møller fremgår af Kort 1.6. Påvirk-
ningen af oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet skal 
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Kort 1.4 Lokalplanlagte områder 

Bornholms Regionskommune, 2010 c

Kort 1.5 Beskyttelse af natur, landskab og landbrug 
Byudvikling, råstofindvinding 
bygninger mm (landzone) 

Veje

Særligt naturområde

Særligt landbrugsområde
Interesseområde for 
naturbeskyttelse

3 km kystzone

Nature 2000 område

Beskyttet vandløb

Geologiske interesser

Miljøministeriet, KL, Danske Regioner & Den Digitale Taskforce, 2010

 Bornholms Regionskommune, 2010 c

N

N

N

By- og sommerhusområde

20-00

Vindmølleområde

Vindmølleområde

Vindmølleområde

Kort 1.3 Arealudlæg
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undersøges i denne rapport. Endvidere skal påvirknin-
gen af udsynet fra kirkerne analyseres.

Rekreative områder og friluftsanlæg
De primære rekreative interesser i projektområdets 
nærzone er knyttet til kysten og plantagen langs denne. 

Vand og miljø
De beskyttede vandløb nord og syd for projektområ-
det er omfattet af basismålsætning (B) for vandløb, 
som blandt andet betyder, at det er naturlige, upåvir-
kede vandløb.

Bornholms Energistrategi 2025
Visionen i Bornholms Energistrategi 2025 er at gøre 
Bornholm til et CO2-neutralt samfund baseret på bæ-
redygtig og vedvarende energi i 2025.

Mere strøm fra vindmøller er et af handlingsforsla-
gene i Bornholms Energistrategi 2025. Målsætningen 
er, at den installerede vindmølleffekt på og ved Born-

„På Bornholm er i dag 40 vindmøller med en samlet effekt på ca. 31 MW. 
De fleste møller er opført i perioden 2001-05 med en samtidig skrotning af 
udtjente møller.

Bornholms Regionskommune udsendte i 2007 et offentligt debatoplæg om 
vindmølleudbygning på land. Samlet kom forslag med en kapacitet på ca. 
25 MW. Samtidigt blev offentliggjort et forslag til en havvindmøllepark med 
12-15 møller placeret 6 km fra kysten ud for Arnager. 

Søkablet til Sverige begrænser mængden af strøm der kan eksporteres. 
Derfor må vi på Bornholm finde nye veje til afsætning/lagring af strøm, hvis 
vindkraften øges betydeligt.

I denne strategi forudsættes, at der parallelt med udbygningen af 
vindkraft etableres et lokalt transmissionsnet der kan aftage den øgede 
strømkapacitet blandt andet til varmepumper, elbiler, deponi via omsætning 
til varme etc.

I denne strategi er indarbejdet en forholdsvis stor øgning af strøm fra 
vindmøller (ca. 90 MW). Beregningsmæssigt er valgt en fordeling med ca. 
75 MW etableret på havet og ca. 15 MW på land. Den endelige fordeling, 
kapacitet mm må afklares i kommende drøftelser, aftaler og beslutninger.”

Tekstboks 1.2 Målsætning for vindkraft på Bornholm 

Bornholms Regionskommune, 2008

Kort 1.6 Beskyttelse af kulturmiljøer og kulturlevn 

Bornholms Regionskommune, 2010c

N

Nye vindmøller
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holm øges med 90 MW, fordelt med 15 MW på land 
og 75 MW til havs. 

Lov om fremme af vedvarende energi
Lov om fremme af vedvarende energi, LOV nr. 1392 
af 27/12/2008, har som mål at fremme produktionen af 
vedvarende energi med henblik på at nedbringe afhæn-
gigheden af fossile brændstoffer, sikre forsyningssik-
kerheden og reducere udslippet af CO2 og andre driv-
husgasser. 

Loven har ingen bestemmelser med krav til eller 
konsekvenser for udarbejdelse af VVM-redegørelser 
eller miljøvurderinger, men indeholder fire ordninger 
af betydning for opsætning af vindmøller, idet de skal 
fremme accepten af vindmøller i lokalbefolkningen.

Værditabsordningen
Værditabsordningen pålægger vindmølleopstilleren at 
betale for værditab på ejendomme forårsaget af opstil-
ling af vindmøllerne. Mener en ejendomsbesidder at 
få værditab, kan ejeren søge værditabet betalt af vind-
mølleopstilleren. 

Ansøgning sendes til Energinet.dk, der efter kom-
munens endelige vedtagelse af planerne nedsætter en 
kommission, som vurderer værditabet. Kommissionen 
besigtiger forholdene ved ansøgerboligerne, 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 mø-
de om værditabsordningen senest fire uger før udløbet af 
den offentlige høring af planerne, som normalt varer ot-
te uger. Ejere af fast ejendom inden for en afstand af seks 
gange totalhøjden fra vindmøllerne kan gratis få vurderet 
eventuelt værditab, mens ejere i større afstand skal betale 
4.000 kr. pr. ejendom for at få vurderet eventuelt værditab.

Køberetsordningen
Køberetsordningen giver fastboende, myndige perso-
ner inden for en afstand af 4,5 km fra vindmøllerne ret 
til at købe andele i vindmøllerne. Vindmølleopstille-
ren er pligtig til at udbyde 20 % af kapaciteten i ande-
le. Andelsprisen må kun indeholde de forholdsmæssi-

ge anlægsudgifter, så andelsprisen for opstilleren og 
andelshaverne er forholdsmæssigt ens. Bliver alle 20 
% andele ikke solgt, kan de udbydes 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 at 
afholde et møde om udbud af vindmølleandelene. Mø-
det skal senest afholdes fire uger før fristen for køb af 
andele udløber. 

Grøn ordning
Lov om fremme af vedvarende energi fastlægger, at Kli-
ma- og Energiministeriet - via Grøn ordning - for hver 
opført MW kapacitet på vindmøller i en kommune, hen-
lægger 88.000 kr. i en pulje for den pågældende kom-
mune. I dette tilfælde vil det dreje sig om 528.000,- kr. 
i hovedforslaget og 607.200 i alternativet. 

Puljen administreres af Energinet.dk. På baggrund 
af ansøgning kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud 
til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til: 

1) Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og  
 rekreative værdier i kommunen
2) Kulturelle og informative aktiviteter i lokale 
 foreninger m.v. med henblik på at fremme 
 accepten af udnyttelsen af vedvarende energi-
 kilder i kommunen.

Garantiordningen
Garantiordning giver vindmøllelaug med mindst 10 
medlemmer en lånegaranti på 500.000 kr.
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Kort 2.1 Placering af møllerne i hovedforslaget Kort 2.2 Placering af møller i alternativet

2 Ikke teknisk resumé

2.1 Indledning
Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøg-
ning om opstilling af tre vindmøller ved Tornbygård 
mellem Klemensker og Muleby. Ved projektets gen-
nemførelse vil tre vindmøller med en totalhøjde på 118 
henholdsvis 126,3 meter blive opstillet.

Projektet er undersøgt i VVM-redegørelse og miljø-
rapport, Vindmøller ved Tornbygård, der desuden be-
skriver et 0-alternativ, der er en fortsættelse af de ek-
sisterende forhold.

VVM betyder vurdering af virkning på miljøet.

Kommuneplanlægning
Bornholms Regionskommune har nogle retningslinjer 
for opstilling af vindmøller:

• Kun i områder udpeget som vindmølleområde,
 og ikke i områder hvor der gælder anden 
 lovgivning. 
• Grupper på 2 – 5 vindmøller.
• Rotordiameteren må ikke være mere end 
 25 % større eller mindre end tårnet.
• Møllerne skal være ens, stå på en ret linje og 
 lige langt fra hinanden.

Fokusområder 
Placering af tre vindmøller ved Tornbyvej rejser føl-
gende hovedproblemer eller fokusområder:

1. Påvirkningen af landskabsoplevelsen, herunder  
 oplevelsen fra landevejen mellem Rønne og  
 Hasle. Vil forholdet mellem størrelsen på vind- 
 møllerne set i forhold til de øvrige landskabsele- 
 menters størrelse ændre oplevelsen af landska- 
 bet både på nært hold og over længere afstande?
2. Påvirkningen af kulturelementer, her især kir-
 kerne i Nyker og Klemensker.
3. Påvirkningen ved naboboliger med støj og skyg-

gekast fra vindmøllerne, samt den visuelle påvirk-
ning.

2.2 Hovedkonklusioner
Der har været beskrevet to mølleopstillinger.

Hovedforslag
Tre vindmøller, 2,0 MW, langs højdekurverne nord – syd.

Alternativ
Tre vindmøller, 2,3 MW, på skrå af højdekurverne i 
retning nordvest – sydøst.

0-alternativet
Ved 0-alternativet opstilles ingen nye møller ved Torn-
bygård. Da projektområdet er et af de eneste, som kan 
overholde kommuneplanens retningslinjer for opstilling 
af vindmøller, vil der sandsynligvis ikke blive opstil-
let store vindmøller på øen, og målsætningerne om en 
øget andel af energi fra vindkraft vil blive sværere at nå.

Lovgivning og planlægning
Begge forslag overholder lovmæssige krav til opstil-
ling, udseende og størrelser, samt Bornholms Regions-
kommunes retningslinjer for opstilling af vindmøller.

Samtidig overholder begge forslag afstandskrav og 
grænseværdier for støj og skyggekast.

Landskab, natur og miljø
Landskabsmæssigt er der flest fordele ved hovedforsla-
get, mens der miljømæssigt er flest fordele ved alterna-
tivet. Naturmæssigt har begge forslag samme indflydel-
se, og der er ikke fundet væsentlige konflikter i forhold 
til områdets flora og fauna.

N

1:25:000

N

1:25:000
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Figur 2 1 Vindmøllestørrelser og rotordiametre set i relation til andre lokale elementer

Menneske 60 m rotor og 60 m nav. 
1,3 MW. Eksisterende 
møller nord for Hasle

Landsbykirke Silo, 25 m 80 m rotor og 78 m nav. 
2,0 MW. Hovedforslag

93 m rotor og 80 m nav. 
2,3 MW. Alternativ

118 m
126,3 m

90 m

25 m

2.3 Anlæg
Der opstilles tre vindmøller på bakken ved Tornbygård 
mellem Muleby og Klemensker i hovedforslaget. Møl-
lernes totalhøjde  er 118 meter, når der måles fra bunden 
af tårnet til toppen af vingespidsen, når denne står i lod-
ret position. Selve tårnet er 78 meter højt, og vingerne 
er 40 meter lange, hvilket giver en rotordiameter på 80 
m. Forholdet mellem tårnets og vingens størrelse over-
holder kommunens retningslinjer for størrelsesforhold. 

Møllerne står på en ret linje med indbyrdes afstand 
på 232 og 243 m. De placeres på højderyggen i tilnær-
melsesvis samme højde over havets overflade.

Mølledesignet er i begge forslag traditionel dansk med 
tre vinger og rørtårn. Farven på møllen vil være lys grå. 
Vingerne bliver overfladebehandlet, så de fremstår med 
en mat overflade og og reflekser fra vingerne minimeres.

Den alternative mølleopstilling placerer tre lidt stør-
re vindmøller på skrå af bakkekammen fra sydøst til 
nordvest, møllerne har en navhøjde på 80 meter og en 
rotordiameter på 92,6 meter. Møllernes totalhøjde bli-

ver således 126,3 meter, og møllerne står med ens ind-
byrdes afstand på 251 meter. Ved opstilling af møller-
ne på skrå af bakkekammen vil der være mulighed for 
en bedre udnyttelse af vindressourcen, idet der vil væ-
re plads til større møller. Den skrå placering vil bety-
de et niveauspring på 2,5 og 5 meter i navhøjde mel-
lem de tre møller. Vindmøllernes navhøjde vil stå på 
en ret linje, der følger landskabets overordnede linjer.

Afstandskrav 
Afstandskravet til naboer på fire gange totalhøjden er 
overholdt til alle naboer. Ligeledes er afstandskrav til 
nærmeste overordnede vej, Aabyvej, landevejen mel-
lem Rønne og Hasle, overholdt.

Vindressourcerne
Vindressourcerne i projektområdet er nogle af de bed-
ste i landet. De nye møller vil tilsammen producere 
ca. 17.300 MWh årligt i hovedforslaget og ca. 22.300 
MWh årligt i alternativet, hvilket svarer til godt 5.015 
og 6.460  husstandes årlige elforbrug.

Aktiviteter i anlægsfasen
Før opstilling af møllerne vil Bornholms Museum gra-
ve i projektområdet, for at undersøge, om der er arkæ-
ologiske anlæg, som skal undersøges i henhold til Mu-
seumslovens bestemmelser. Bygherren skal betale for 
de arkæologiske undersøgelser.

Opstilling af vindmøller
Anlægsfasen forventes at strække sig over 12 – 16 uger, 
før alle vindmøllerne er rejst, tilkoblet elnettet og sat 
i gang.

Anlægsarbejde og levering
Der vil blive nyanlagt ca. 600 meter vej med en bred-
de på 5 meter, som en stikvej fra Tornbyvej til møller-
ne. Vejens nærmere forløb fastlægges i lokalplanen. 

Ved hver mølle anlægges en blivende arbejdsplads på 
cirka 1.500 m2 samt vendepladser. Efter endt anlægsar-
bejde vil en del af fundamenternes areal og arbejds- og 
vendepladser blive dækket med jord, så de fremstår som 
det øvrige nærområde og kan anvendes til landbrug. Sel-
ve kranpladsen, cirka 800 m2, vil blive liggende af hen-
syn til senere service og vedligeholdelse af møllen. Over-
skudsjord vil blive bragt til depot anvist af kommunen.

Arbejdskørsel med materialer til veje, pladser, funda-
menter samt mølledele ved ske ved ca. 475 transporter.

Der vil blive støbt tre fundamenter på ca. 400 m3 hver.

Nettilslutning
Østkraft tilslutter vindmøllerne til eksisterende 60/10 
kV-station via kabler i jorden. Østkraft træffer de nød-
vendige aftaler med de berørte lodsejere, herunder af-
taler om økonomi, nedgravningsdybde, placering af 
kabler og tinglysning. 

I tilslutning til vindmøllerne kan etableres en til to  
driftsbygninger på i alt 20 m2.

Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar 
Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har an-
svaret for driften og sikkerheden på anlægget, herun-
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Ved eventuel udskiftning af større dele vil sikker-
heden for trafikken blive varetaget som i anlægsfasen.

Retablering efter endt drift
Ved indstilling af driften er lodsejeren på afviklings-
tidspunktet forpligtiget til at fjerne alle anlæg i et om-
fang, som svarer til de krav, som lokalplan og en even-
tuel privatretlig aftale mellem lodsejer og vindmølle-
ejer fastsætter. 

Fjernelsen af henholdsvis vinger, møllehat, tårn, fun-
dament og veje vurderes ikke at udgøre hverken nogen 
sikkerhedsrisiko eller væsentlig miljøbelastning.

2.4 Landskabelige forhold
Landskabet i - og omkring - projektområdet er præget 
af større terrænbevægelser, spredte landbrugsejendom-
me og bebyggelse omkring trafikale knudepunkter. En 
del eksisterende møller og el-ledninger giver landska-
bet et vist teknisk præg. 

Landskabets tekniske præg udbygges med vindmøl-
lerne, og det formidler et billede af Bornholm som pro-
ducent af vindenergi.

Landskabets karakter fastholdes i projektområdets 
nærzone som produktionslandskab.

Terræn og spredte fragmenter af plantager og bevoks-
ninger betyder, at den mest markante oplevelse af møl-
lerne fås i nærzonen og i mellemzonen på højtliggende 
fotostandpunkter. Samtidig vil terræn og bevoksning 
betyde, at møllerne ofte vil have soklerne skjult, og det 
derfor kan være svært at afstandsbedømme og dermed 
svært at opfatte møllernes størrelse - de nedskaleres.

Mølleopstillingen på toppen af bakkekammen ved 
Tornbygård betyder, at landskabets linjer fremhæves, 
og møllerne vil indirekte være med til at formidle øens 
geologiske dannelse med understregelse af grundfjeld-
horstens grænse.

Bortset fra, at møllerne i den alternative opstilling 
distraherer oplevelsen af Ny Kirke set fra Ellebyvej, 
er der ikke fundet væsentligt uheldige samspil med 
kirker eller eksisterende vindmøllegrupper, og opstil-

der støjforhold. Støjmålinger kan foretages for at sikre, 
at de gældende støjkrav bliver overholdt.

Driftsaktiviteter 
Aktiviteterne under drift vil typisk dreje sig om ser-
viceeftersyn på vindmøllerne. Der er regnet med to ser-
viceeftersyn ved hver vindmølle om året. 

Ud over disse eftersyn må der forventes et begræn-
set antal ekstraordinære servicebesøg, da daglig tilsyn 
og kontrol normalt vil foregå via fjernovervågnings-
systemer.

Sikkerhedsforhold
Havari
Risiko for havari med vindmøller er minimale for af-
prøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er 
det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold 
til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesord-
ning, inden de opstilles. 

Med eksisterende erfaringer, skærpede krav til ser-
vice og afstandskrav til naboer og offentlige veje, ud-
gør havari ikke nogen væsentlig risiko.

Isnedfald
Om vinteren kan isslag under særlige omstændigheder 
sætte sig på vingerne, når møllerne står stille.

Alle møller er placeret mindst 472 meter fra nær-
meste nabobolig og står på steder, hvor der ikke fær-
des særlig mange mennesker. 

Med de givne forhold og afstande vil der ikke være 
væsentlig risiko ved isnedfald.

Brand
Med eksisterende erfaringer, skærpede krav til ser-
vice og afstandskrav til naboer og offentlige veje, ud-
gør brand ikke nogen væsentlig risiko.

Trafik
I driftsfasen vurderes tilkørslen ikke at give nogen sær-
lig risiko eller væsentlig miljøbelastning, da der vil væ-
re tale om en meget begrænset trafik med mindre va-
revogne. Foto 2.1 Jerngitter bliver bundet i fundament.
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ling af møllerne vil ikke komme i konflikt med synli-
ge kulturhistoriske elementer. Der skal dog foretages 
en muldafrømning på projektområdet inden anlægsar-
bejdet kan igangsættes, idet der kan blive gjort arkæo-
logiske fund, som endnu ikke er synlige.

Den påkrævede røde lysafmærkning, som opsættes 
af hensyn til flysikkerheden, er lavintensiv og giver ik-
ke væsentlige gener.

Hovedforslaget sammenlignet  
med alternativet
Der er stor forskel på den visuelle påvirkning af land-
skaber, færdselsårer og rekreative interesser i hoved-
forslag og alternativet i nærzonen. 

I mellemzonen udviskes denne forskel, og i fjernzo-
nen er det svært at se forskel.

Hovedforslaget fordele
Hovedforslaget vil være at foretrække frem for alterna-
tivet af følgende årsager:

• Møllernes størrelse passer til den skala, som er  
 dominerende i nærzonen.
• Møllernes placering følger terrænet, og deres  
 nav vil således stå på en vandret lige række.
• Mølleopstillingen i hovedforslaget fylder flere  
 steder mindre i horisonten end opstillingen i  
 alternativet.
• Oplevelsen af møllerne i samspil med Ny Kirke  
 er mindre forstyrrende og dominerende i  
 hovedforslaget frem for alternativet. 
• Fra Nyker og Simblegårdsvej fylder hovedfor-
 slagets opstilling mindre i horisonten, og stør-
 relsen passer bedre i landskabets skala.
• Fra Aabyvej opleves møllerne på afstand klart  
 definerede som gruppe og står mere samlet.
• Ved Tornbygård virker møllerne i alternativet 
markant mere voldsomme end i hovedforslaget.

Alternativets fordele
Opstillingen i alternativet vil være at foretrække frem 
for hovedforslaget af følgende årsager:

• Møllerne i alternativet fungerer bedre som  

 bagvæg for landskabsrummet vest for  
 projektområdet.
• Fra Hasle og Årsballe fylder denne opstilling  
 mindre i horisonten. 
• Set fra Muleby og Aabyvej er gruppen klart 
 defineret.
• Fra Ruts Kirke opleves møllerne på tværs af  
 rækken, mens møllerne i hovedforslaget opleves  
 stående bag ved hinanden.

Synlighed
Anlægget fremstår entydigt og harmonisk både i ho-
vedforslag og alternativ og giver en god sammenhæng 
med landskabets skala.

I nærzonen vil møllerne være markante, og flere ste-
der opleves de i deres fulde højde. 

I mellemzonen vil møllerne ofte være delvist skjul-
te, og den manglende mulighed for at placere møller-

Tabel 2.1 Projektet opsummeret

Hovedforslaget 
Tre møller på 118 m

Alternativet 
Tre møller på 126,3 m

Antal møller 3 3

Effekt pr. mølle (MW) 2,0 2,3

Samlet kapacitet (MW) 6,0 6,9

Produktion pr. år, (MWh) 17.300 22.300

Samlet produktion i møllernes tekniske levetid på 20 år, (MWh) 346.000 446.000

Navhøjde (m) 78 80

Rotordiameter, (m) 80 92,6

Totalhøjde, meter 118 126,3

Rotoromdrejninger pr minut, maksimum 16,7 16

Støj, maksimal dB(A) ved nabobolig ved vindhastighed 6 m/s 41,2 41,6

Støj, maksimal dB(A) ved nabobolig ved vindhastighed 8 m/s 43,1 42,8

Skyggekast, maksimalt ved nabobolig om året indendørs (timer:minutter) 1 13:44 14:22

Skyggekast, maksimalt ved nabobolig om året udendørs (timer:minutter) 1 14:17 19:09

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

Kuldioxid (CO2) 251.300 323.200

Svovldioxid (SO2) 135 174

Kvælstofoxider (NOx) 273 352

Slagger og flyveaske 14.200 18.300

 1   Mølleejernes bolig ikke medregnet
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ne afstandsmæssigt nedtoner størrelsen og giver en god 
sammenhæng med landskabets skala. 

I fjernzonen vil det generelt være svært at erken-
de møllerne, og på udvalgte fokuspunkter er der ikke 
uheldige konflikter.

2.5  Miljøkonsekvenser for naboer
I VVM-redegørelsen indgår vindmølleejernes bolig i 
fortegnelsen over naboboliger. Imidlertid gælder lov-
givningskrav om afstand og støjpåvirkning samt vej-
ledning om skyggekast ikke for vindmølleejernes bolig.

Lovgivning om afstand er overholdt ved alle øvri-
ge naboboliger. 

Kravene i støjbekendtgørelsen er ifølge støjbereg-
ningerne overholdt for alle øvrige naboboliger inden 
for en kilometers afstand fra møllerne. Da den største 
støjpåvirkning ligger mindre end 2 dB(A) under græn-
seværdien, vil Bornholms Regionskommune kræve en 
støjmåling. Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirknin-
gen ikke holder sig under 42,0 og 44,0 dB(A) ved hen-
holdsvis vindhastighederne 6 og 8 m/s, skal møllerne 
støjdæmpes.

To henholdsvis seks naboboliger bliver teoretisk ramt 
af mere end ti timers udendørs skyggekast om året i ho-
vedforslaget og alternativet. Bornholms Regionskom-
mune vil kræve et skyggestop-program installeret, så 
ingen nabobeboelser vil blive udsat for mere end 5 år-
lige timer reel skyggekast.

2.6  Øvrige miljøkonsekvenser
Luftforurening, klima og miljø
Opstilling af tre nye 2 MW vindmøller ved Tornbygård 
vil bidrage til at fortrænge fossile brændsler fra konven-
tionelle kraftværker. Samlet reducerer projektet emissi-
onen af kuldioxid med 12.600 ton pr. år. Ydermere re-
duceres emissionen af svovldioxid og kvælstofoxider 
med henholdsvis ca. 7 ton og 14 ton pr. år.

For alternativet reduceres udledningen til atmosfæ-
ren med yderligere 28 %.

Geologi og grundvand
Vindmøllerne bliver placeret i jordbrugsområde på 
landbrugsjord. Der er ingen særlige geologiske interes-
seområder i nærheden med relation til jordbundsforhold.

Vindmøllerne bliver opstillet i et område med særli-
ge drikkevandsinteresser, men de forventes ikke at på-
virke grundvandet negativt. 

Samlet set er der minimal risiko for forurening af 
jord- eller grundvand som følge af aktiviteter i forbin-
delse med anlægs-, drifts- og nedtagningsfase.

Naturbeskyttelse
Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyt-
tet naturområde. Det forventes ikke, at møllerne i for-
hold til Almindingen som fuglebeskyttelsesområde vil 
få nogen negative effekter.

Møllerne bliver ikke placeret i - eller ved - beskyt-
tede naturområder. De nærmeste er en række fredsko-
ve og et beskyttet vandløb ca. 400 – 500 m fra møl-
lerne. Serviceveje til møllerne vil heller ikke komme 
til at berøre beskyttede områder, men vil blive ført ind 
fra Tornbyvej. 

Placering af møllerne kan derfor ske uden at beska-
dige § 3-områder i nærområdet.

Fugle- og dyreliv
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 herud-
over ikke kendskab til forekomst af fredede eller true-
de, rød- eller gullistede plante- og dyrearter i området, 
hvor møllerne præcist bliver placeret. 

I nærområdet findes en række beskyttede fredsko-
ve og småbiotoper, som eventuelt kan indeholde for-
skellige beskyttede dyrearter. Men etablering og drift 
af møllerne vil ikke påvirke disse biotoper eller dyre-
livet knyttet hertil. 

Samlet vurdering, øvrige miljøkonsekvenser
Vindmølleprojektets største effekt på miljøet, som dog 
i denne sammenhæng ikke er lokal, men tværtimod 
global, vurderes at være positiv i form af en redukti-
on af CO2-udledningen fra konventionelle kraftværker.

2.7  Andre forhold
Udtaget landbrugsjord
Vindmøllerne bliver opstillet på private matrikler, på 
landbrugsjord i omdrift. Der udtages ca. en halv hek-
tar jord til opstilling af møller og etablering af arbejds- 
og vendepladser samt tilslutningsvej.

Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal alle 
anlæg fjernes, og arealet føres tilbage til landbrugsdrift.

Forhold til lufttrafik
Nærmeste flyveplads ligger sydøst for Rønne i en af-
stand på cirka 10,5 km fra vindmølleområdet. Der vil ik-
ke være konflikt med indflyvningszoner i denne afstand.

Naviair har bemærket, at møllernes placering ligger 
i marginalerne i forhold til forstyrrelser af navigations-
anlæg af typen VOR.

Lysafmærkning
Der er stillet krav om lysafmærkning af møllerne fra 
Statens Luftfartsvæsen. Lyset skal være et lavintensivt,  
fast rødt lys på minimum 10 candela, der svarer til styr-

Foto 2.2 Landskab med højspændingsledning  
ved Samsingså, nord for projektområdet.
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ken i en 9 watt glødepære. Lysmarkeringen skal være 
aktiveret hele døgnet og placeres øverst på generator-
huset, nacellen, og lyset skal altid, uanset møllevinger-
nes placering, være synligt 360 grader i et vandret plan.

Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM 
er der rettet forespørgsel til en lang række radiokæde-
operatører om projektets mulige interferens med deres 
respektive signaler. Ingen af de kontaktede operatører 
har haft indvendinger mod projektet.

Ledningsanlæg
Der passerer en 60 kV luftledning tværs over projekt-
området. Østkraft oplyser et krav om respektafstand til 
ledningerne på 15 meter fra den yderste ledning.

Socioøkonomiske forhold
Det vurderes, at de forventede miljøpåvirkninger af an-
lægget ikke vil have negative socioøkonomiske effek-
ter på eksempelvis turisme, fritidsinteresser, råstofind-
vinding, landbrugsmæssige interesser, jagt eller fiskeri. 

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

2.8 Sundhed og overvågning
Sundhed
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og 
indirekte på en række områder. Blandt andet ved re-
duktion af emissioner fra kraftværker, ved støjpåvirk-
ning og ved skyggekast ved naboboliger.

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.

Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboliger 
betyder, at der kan være en støj, der svarer til lidt mindre 
end sagte tale udendørs. Støjen kan dog være generen-
de for nogle mennesker, der er meget følsomme for støj. 
Støjen vil komme som et sus, der bliver gentaget mellem 
hvert andet og hvert sekund afhængig af vindstyrken. 
Monotonien vil være en del af problemet ved påvirknin-
gen, men støjen vil næppe kunne skelnes fra baggrunds-
støjen fra bevoksning og bebyggelse med en vindhastig-
hed over 8 – 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind.

Der kan være en øget oplevelse af stress, hvis skyg-
gekastet falder på tidspunkter, hvor man er til stede. 
Derfor er det i lokalplanen bestemt, at naboer ikke må 
udsættes for mere end 5 timer reel skyggekast årligt. 

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 besigtigel-
se af forholdene. Endvidere sikrer kommunen sig, at 
eventuelle krav om støjmåling bliver overholdt, ved at 
kræve dokumentation for støjmålingen inden for en gi-
ven 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 eje-
ren at dæmpe støjen eller stoppe møllen, hvis kravene 
i VVM-tilladelsen ikke er overholdt.

Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågnings-
program, som registrerer alle fejl og om fornødent stop-

per møllen. Vindmøllens drift overvåges elektronisk af 
operatøren, der hurtigt kan gribe ind ved tekniske pro-
blemer. Forandringer i vindmøllers støjniveau, udseen-
de eller andre miljøpåvirkninger vil stort set altid være 
en konsekvens af tekniske problemer i møllen.
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3 Beskrivelse af anlægget

3.1 Anlægget
Opstillingsmønster
I dette afsnit beskrives anlægget for hovedforslaget og 
for alternativet, aktiviteter i anlægs- og driftsfasen samt 
retablering efter endt drift.

Vindmøllerne opstilles i et område, som er udlagt til 
vindmølleområde i overensstemmelse med kommune-
planretningslinjer for opstilling af vindmøller. Born-
holms Regionskommune, 2010c

Der er arbejdet med to forslag til placering af tre møl-
ler på en ret linje. Forslagene er i overensstemmelse med 
kommuneplanens retningslinjer om opstilling af vind-
møller i grupper på to til fem i let opfatteligt mønster. 
I hovedforslaget trækkes linjen i nord – sydgående ret-
ning, og i alternativet trækkes linjen på skrå af bakke-
kammen, fra Tornbygård mod sydøst. 

Opstillingen matcher andre dominerende vindmølle-
grupper på Vestbornholm, som ligeledes er opstillet i 
grupper på tre møller på en ret linje.

Hovedforslag
I hovedforslaget opstilles tre vindmøller med en nav-
højde på 78 meter og rotordiameter på 80 meter. Det 
vil sige, at totalhøjden er 118 meter. Afstanden mellem 
møllerne i rækken bliver cirka 240 meter. Forskellen er 
under fem procent og betragtes derfor som ubetydelig.

Møllerne opstilles på en række nord – syd, som føl-
ger en højdekurve, 69 meter over havet, og navene vil 
dermed stå i samme niveau og understrege bakkekam-
men. Møllerne vil være noget mindre end i alternativet, 
da grænseværdierne for støjpåvirkning ikke vil kunne 
overholdes ved en større mølle. 

Alternativ
Den alternative mølleopstilling placerer tre lidt stør-
re vindmøller på skrå af bakkekammen fra sydøst til 
nordvest, med en navhøjde på 80 meter og rotordiame-
ter på 92,6 meter. Møllernes totalhøjde bliver således 

126,3 meter. Møllerne i alternativet står med ens ind-
byrdes afstand på 251 meter.

Ved opstilling af møllerne på skrå af bakkekammen 
vil der være mulighed for en bedre udnyttelse af vind-
ressourcen, idet der vil være plads til større møller. Den 
skrå placering vil betyde et niveauspring på 2,5 og 5 
meter i navhøjde mellem de tre møller. Vindmøllernes 
nav vil stå på en ret linje, der følger landskabets over-
ordnede linjer.

Vindmøllerne
Vindmøllerne vil i begge forslag have ens udseende, 
størrelse og omdrejningsretning og være opstillet på 
en ret linje.

Rotorerne vil dreje med en hastighed på cirka 16 om-
drejninger pr. minut i begge forslag.

Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger 
og konisk rørtårn. 

Farven på møllerne vil være lys grå. Vingerne bliver 
overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 30, så 
de fremstår med en mat overflade og reflekser fra vin-
gerne minimeres.

Harmoniforhold
I hovedforslaget er harmoniforholdet 1:1,03, mens møl-
lerne i alternativet har et harmoniforhold på 1:1,16. Der-
med er kommunens retningslinje om at vingediamete-
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Tabel 3.1 Projektforslagenes tekniske specifikationer

Hovedforslag Alternativ
Antal møller 3 3
Navhøjde (meter) 78 80
Rotordiameter (meter) 80 92,6
Totalhøjde (meter) 118 126,3
Samlet kapacitet (MW) 6 6,9
Årlig produktion (MWh) 17.300 22.300
Produktion i teknisk 
levetid på 20 år (MWh) 346.000 446.000

Kort 3.1 Placering af møllerne i hovedforslaget Kort 3.2 Placering af møllerne i alternativet
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Figur 3.1 Principtegning af pladefundament og hovedtilslutning
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ren ikke må afvige fra tårnhøjden med mere end 25 % 
overholdt i begge forslag. 

Vindressourcerne
Vindressourcerne er lokalt nogle af de bedste i landet, 
som det fremgår af kort 3.3. 

For hovedforslaget og alternativet er der beregnet et 
energiindhold i vinden på godt 4.400 kWh pr m2 pr år i 
højden 80 m over terræn. Albinus, L-B. (2011) 

Produktion
Generatorstørrelsen vil i hovedforslaget være 2 MW og i 
alternativet være på 2,3 MW. Det giver en samlet kapa-
citet på 6 MW i hovedforslaget og 6,9 MW i alternativet.

Produktionen fra de tre nye vindmøller i hovedforsla-
get er beregnet til knap 17.300 MWh årligt. Møllernes el-
produktion vil dermed svare til godt 5.000 husstandes år-
lige elforbrug til apparater og lys, på hver 3,45 MWh. Pro-
duktionen fra de tre nye vindmøller i alternativet er be-
regnet til godt 22.300 MWh årligt. Møllernes el-produk-
tion vil svare til godt 6.460 husstandes årlige elforbrug til 
apparater og lys på hver 3,45 MWh. Dansk Energi, 2010

Møllerne vil i deres tekniske levetid på 20 år pro-
ducere knap 346.000 MWh i hovedforslaget og knap 
446.000 MWh i alternativet. Albinus, L-B. (2011)

Nettilslutning 
Tilslutningen til elnettet sker i jordkabler fra Hasle 60/10 
kV-station - Østkraft anviser tilslutningspunkt. Der 
etableres en bygning på 5 m2 til koblingsstation samt en 
bygning på 15 m2 til SCADA-anlæg, i alt 20 m2. Byg-
ningerne bliver maksimalt 2,5 meter høje.

Østkraft ejer en 60 kV ledning, som passerer øst-vest 
over projektområdet. I hovedforslaget vil ledningen så-
ledes passere mellem de to sydligste møller, mens led-
ningen vil passere syd om alle tre møller i alternativet.

Der er en respektafstand på 15 meter til ledningen, 
som skal tillægges vingernes længde. Der er ingen kon-
flikter i forhold til eksisterende el-ledninger.

Veje, arbejdsarealer og fundamenter
I tilknytning til vindmøllerne vil der blive nyanlagt 
en blivende arbejdsvej som stikvej fra Tornbyvej, fra 
den nordligste til den sydligste mølle. Vejen vil have 
en bredde på 4,5 – 5 m. Vejen kommer til at ligger på 
Tornbygårds jorder og vil følge møllernes placering 
på en ret linje. Vejens nærmere placering bliver fast-
lagt i lokalplanen.

Eventuel overskudsjord fra anlægsarbejdet bliver 
bragt til depot, der er anvist af kommunen. Bortgra-
vet muldlag fordeles over de omkringliggende marker.

Ved hver mølle bliver der anlagt en arbejds-, kran- 
og vendeplads med et areal på ca. 1.500 m2. Arealet 
bliver efter anlægsfasen reduceret til et arbejdsareal på  
ca. 800 m2, der benyttes til serviceeftersyn og lignen-
de i møllernes levetid.

Arbejdsveje, arbejdspladser og opbevaringsarealer 
får en belægningsopbygning af grusstabilisering eller 
andet godkendt stabilt vejmateriale. Efter endt anlægs-
arbejde vil de midlertidige arbejds- og opbevaringsplad-
ser blive dækket med jord og tilsået, så de fremstår som 
det øvrige nærområde.

Vindmøllefundamenternes størrelse er afhængig af 
vindmøllernes størrelse og de geotekniske forhold i om-
rådet. Fundamenternes størrelse vil for begge forslag 
være ca. 18 meter i diameter. Kun cirka 20 cm af skaf-
tet, med en diameter på cirka fem meter, vil være syn-
lig over jorden. Se Figur 3.1.

3.2 Aktiviteter i anlægsfasen
Arkæologiske interesser
Før opstilling af møllerne vil der blive foretaget en 
muldafrømning i projektområdet for at konstatere, om 
der er anlæg, som skal undersøges i henhold til Muse-
umslovens bestemmelser. Det påhviler bygherren at be-
tale for de arkæologiske undersøgelser.

Kort 3.3 Vindressourcer i 70 meters højde

Projektområde

Vindenergi kWh/m2/år4700 –
4167 – 4700

3633 – 4167
3100 – 3633

2567 – 3100
2033 – 2567

1500 – 2033
– 1500 
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Opstilling af nye møller
Anlægsfasen forventes at strække sig over 12 – 16 uger, 
før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige til vind-
møllerne er rejst, tilkoblet elnettet og idriftsat. 

Veje, arbejds-, kran- og vendepladser bliver anlagt, 
inden vindmøllerne bliver rejst. Fundamenterne til møl-
lerne bliver etableret omkring en måned før, vindmøl-
lerne bliver rejst, sluttet til elnettet og sat i drift.

I anlægsfasen vil trafik- og støjbelastningen for om-
rådet være som for en mellemstor byggeplads. Arbej-
det omfatter nedenstående aktiviteter.

Vindmøllefundamenter og arbejdsveje
Det er estimeret, at der til støbning af et enkelt fun-
dament skal bruges ca. 400 m3 beton. Endvidere skal 
der til etablering af et enkelt fundament anvendes om-
kring 40 ton armering. Der går ca. 60 transporter til 
hvert fundament.

På arbejds- og vendepladser vil indtil tre kraner kun-
ne operere samtidig. Kranerne har en arbejdsradius på 
25 – 35 m. Større vindmølledele kan blive opbevaret 
kortvarigt på pladserne.

Der bliver nyanlagt knap 600 meter vej med en bred-
de på 5 meter, samt 1.800 m2 arbejdsplads, med 35 cm 
stabilt vejmateriale. Det stabile vejmateriale til veje og 

arbejdsarealer udgør cirka 1.700 m³. Vejmaterialet vil 
ankomme på rundt regnet 220 lastbiler.

Levering af møllerne, opsætning og indkørsel 
Der vil komme ca. 15 lastvognstog med vindmøllede-
le pr. mølle. 

To store kraner opererer i fire – seks dage pr. vind-
mølle ved opsætningen. Kranerne ankommer på 20 – 
25 lastbiler.

Efter opsætning forventes det at tage yderligere fem 
til syv uger at køre vindmøllerne ind i automatisk drift.

Ved transporterne med store anlægsdele, møller og kra-
ner vil politiet blive orienteret, så politiets krav om skilt-
ning og andre forholdsregler sikrer, at de store lastbiler kan 
passere under hensyntagen til den øvrige trafik på vejene.

Tilslutning til offentlig vej
Tilkørsel til alle vindmøllerne sker fra Aabyvej via den 
offentlige Tornbyvej og langs den nyanlagte arbejdsvej. 
Der etableres en tilslutning fra Tornbyvej til arbejds-
vejen med svingradius på minimum 34 meter, som er 
nødvendig for transport af store vindmølledele.

Nettilslutning
Østkraft tilslutter vindmøllerne til elnettet via jordka-
bel til eksisterende 60/10 kV-station. Sammen med el-
ledningerne bliver der fremført telekabel for fjernover-
vågning og fjernstyring. 

Østkraft træffer de nødvendige aftaler med de berørte 
lodsejere, herunder aftaler om økonomi, nedgravnings-
dybde, placering af kabler og tinglysning. Størstedelen 
af arbejdet foregår uden for projektområdet.

Tabel 3.2 Transporter ved anlæg
Kørsel af Læs pr. mølle Læs i alt 
Etablering af fundamenter 60 180
Levering af møllerne 15 45
Vej og arbejdspladsmateriale 220
Kraner, levering 20 – 25
I alt Ca. 475

3.3 Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar
Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har an-
svaret for driften og sikkerheden på anlægget, herunder 
støjforhold, jævnfør BEK 1518 af 14/12/2006. Støjmålin-
ger kan foretages for at sikre, at de gældende støjkrav 
bliver overholdt, hvis miljømyndigheden kræver det.

Driftsaktiviteter
Driftsaktiviteter drejer sig typisk om serviceeftersyn på 
vindmøllerne. Justering, målinger og test af vindmøl-
lerne vil kunne forekomme i mindre omfang.

Anslået regnes der med to serviceeftersyn pr. vind-
mølle om året. Ud over dette må der forventes et meget 
begrænset antal ekstraordinære servicebesøg, da dagli-
ge tilsyn og kontrol normalt foregår via fjernovervåg-
ningssystemer.

3.4 Sikkerhedsforhold
Havari
Risiko for havari med vindmøller er minimale for af-
prøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er 
det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold 
til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesord-
ning, inden de opstilles.

Typegodkendelsen skal blandt andet sikre overens-
stemmelse med gældende krav til sikkerhedssystemer, 
mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og 
elektrisk sikkerhed. 

Der har i 2008 været et par større, spektakulære ha-
varier af vindmøller omkring 600 kW i Danmark, for-
modentlig på grund af mangelfuld service. 

Blandt andet var der et havari på en vindmølle ved 
Halling den 22. februar 2008. Det har medført, at kra-
vene til service på vindmøllerne er blevet skærpet, så 
befolkningen kan være sikker på, at bremsesystemer 
og øvrigt sikkerhedsudstyr bliver holdt i orden. Natur-
lig Energi, 2008 Foto 3.1 Vindmølletransport gennem byområde, her Århus.

20



Generelt er vindmøller meget sikre, og endnu er in-
gen mennesker blevet ramt af dele, som er faldet ned 
fra vindmøller, selvom der er rejst mere end 100.000 
vindmøller i verden. Strange, 2008

For de tidligste, små vindmøller er der set møller, 
hvor hele vingen på ti meter er blevet kastet af møllen 
ved meget høje omdrejningstal under løbskkørsel og 
smidt 400 meter væk. 

Nye, større møller kører væsentlig langsommere 
rundt, og derfor vil en hel vinge, eller dele af en vinge, 
kastet fra en større mølle ikke kunne nå så langt ud. 

Der har også været vinger, der er knækket af ved no-
minelt omdrejningstal, hvor møllen har været i drift med 
generatoren tilsluttet. I denne situation falder vingen 
ned på jorden i en afstand fra møllen på 0 til 50 meter. 

Ved skaden på møllen ved Halling, der skete i me-
get stærk blæst, blev vingerne slået i stykker, og alle 
de store dele faldt ned mindre end 100 meter fra møl-
len, men nogle lettere dele med stort areal, der ville 
kunne skade en person, var i stand til at flyve længere 
væk. Strange, 2008 

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

Isnedfald 
Under særlige meteorologiske forhold kan is sætte sig 
på vindmøllens vinger. I sådanne situationer vil der og-
så sætte sig is på vindmøllens meteorologiske instru-
menter, vindmåler og vindretningsviser. 

Vindmøllen har sikkerhedsfunktioner, som overvå-
ger, at de meteorologiske instrumenter fungerer kor-
rekt, og sikkerhedsfunktionerne stopper vindmøllen, 
hvis instrumenterne er overisede. Det er erfaringen, 
at vindmøller stopper ved overisning af de meteorolo-
giske instrumenter, før der er afsat is på vindmøllens 
vinger, som kan give anledning til risiko under drift.

Isen vil ryste af vingerne ved start og falde til jor-
den. Isen vil således ikke blive slynget ud fra møller-
ne, men de ganske tynde og små flager kan til tider op-
føre sig som papirark i vinden. 

Mens møllen er stoppet for overisning, og når den 
genstarter, kan der teoretisk være en risiko for at blive 
ramt af nedfaldende is, hvis man bevæger sig ind un-
der møllehuset eller vingerne. 

Der er ikke i den nyere vindkrafthistorie i Danmark 
registreret personskade som følge af nedfaldende is fra 
vindmøller. 

Alle møller er placeret mindst 472 meter fra nærme-
ste nabobolig og henholdsvis 71 meter og 59 meter fra 
Tornbyvej i hovedforslag og alternativ. Vindmøllens 
vinger rækker således ikke ud over Tornbyvej. Torn-
byvej er en bivej, der er svagt trafikeret. Endvidere står 
vindmøllerne på markarealer, hvor der ikke færdes sær-
lig mange mennesker.

Med de givne forhold og afstande vil der ikke være 
væsentlig risiko ved isnedfald.

Brand
Brand i møller er meget sjældne. Sker det, vil møller 
med kabineinddækning af glasfiber kunne brænde, og 
store, lette del vil kunne falde brændende til jorden. 
Strange, 2008 

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

Trafik 
I driftsfasen vurderes tilkørslen ikke at give nogen særlig 
risiko eller væsentlig miljøbelastning, da der vil være ta-
le om en meget begrænset trafik med mindre varevogne. 

Ved eventuel udskiftning af større dele vil sikker-
heden for trafikken blive varetaget som i anlægsfasen.

3.5 Retablering efter endt drift
Ved indstilling af driften er lodsejeren på afviklings-
tidspunktet forpligtiget til at fjerne alle anlæg inklu-
siv fundamenter, uden udgifter for det offentlige, når 
vindmøllen har været ude af drift i et år.

Der forskes i at opnå 100 % genanvendelse af vind-
møller. Det er i dag muligt at genanvende ca. 80 %. 
Glasfiber udgør de sidste 20 %. Det er nu teknisk mu-
ligt at genanvende glasfiberdele fra vindmøllerne; men 
en egentlig udnyttelse er endnu ikke sat i værk. Det 
forventes at ske inden for vindmøllernes tekniske le-
vetid på 20 år. 

Fjernelsen af henholdsvis vinger, møllehus og tårn 
vurderes ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Ved 
fjernelsen vil der blive anvendt samme typer kraner, 
køretøjer og materiel, som bliver benyttet i forbindel-
se med opstillingen. 

Møller, der ikke skal genopstilles, bliver ofte demon-
teret, så hovedkomponenterne kan blive genanvendt 
som reservedele. 

Fundamenter bliver normalt fjernet ved knusning, 
hvorved der forekommer mindre rystelser. Hvis afstan-
den fra fundamentet til naboboliger gør det muligt at 
sprænge fundamentet uden risiko for problemer for na-
boboligerne, bliver der lagt en sprængmåtte over fun-
damentet for at forhindre, at skærverne bliver spredt 
over området. Med en afstand til nærmeste naboer på 
minimum 472 m vurderes rystelserne ved en eventu-
el sprængning af fundamenterne ikke at være kritiske. 

Betonen bliver knust og armering separeret. Beton 
og armering bortskaffes til genanvendelse i henhold til 
affaldsregulativerne. Veje og vendepladser bliver op-
gravet og materialet genanvendt. 

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

Demonteringen skønnes at vare tre – fem måneder, 
og påvirkningen af miljøet vil have nogenlunde sam-
me karakter som i anlægsfasen.
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4 Landskabelige forhold

4.1 Indledning
Det følgende kapitel beskriver landskabelige forhold i 
relation til opstilling af vindmøller.

Eksisterende forhold beskrives gennem analyse af land-
skabs- og kulturelementer, deres sårbarhed og robusthed 
over for rejsning af vindmøller, samt andre tekniske anlæg.

Fremtidige forhold ved realisering af vindmøllepro-
jektet beskrives ved analyse af synligheden af de nye 
vindmøller og deres samspil med eksisterende vind-
møller. Vindmøllernes udseende og opstillingsmønster 
beskrives ved hjælp af visualisering af vindmøllerne.

På baggrund af landskabsanalyse og visualiseringer 
vurderes slutteligt vindmøllernes påvirkning af land-
skabsoplevelsen og kulturelementerne i området.

Fokusområder
De nye møller rejses på bakkekammen øst for Tornby-
gård, ved Vallemark, mellem Muleby og Klemensker.

Der er ved besigtigelse af området især lagt vægt på 
følgende områder og problemstillinger for den visuelle 
påvirkning fra vindmøllerne ved Tornbygård:

• Oplevelse fra bebyggelse i Muleby, Nyker og  
 Klemensker.
• Kirkerne i Nyker og Klemensker.
• Samspillet med eksisterende vindmøller nord 
 for Hasle samt syd for Nyker.
• Udsigtspunkter.
• Påvirkning ved færdselsårer.
Den visuelle påvirkning ved naboer er behandlet i 

kapitel 5.

Afstandszoner
For at kunne systematisere analysen af vindmøllernes 
påvirkning af landskabet er omgivelserne til projekt-
området inddelt i tre afstandszoner. 

N

Kort 4.1 Afstandszoner 4,5 km og 10 km

10 km

10 km

4,5 km

Afstandszone i hovedforslaget22



Morænelandskab fra sidste istid, overvejende lerbund

Vindmøllernes påvirkning vil have forskellig karak-
ter i de enkelte zoner, men grænserne mellem zoner-
ne vil ude i landskabet ikke være så skarp, som teg-
net på kort 4.1.

Udstrækningen af zonerne er alene fastsat i forhold 
til møllernes højde. Landskabet er inddelt i tre zoner.

Nærzonen: 0 – 4,5 kilometer 
Inden for 4,5 km vil fastboende blive tilbudt andele i 20 %  
af vindmølleprojektet. Rent visuelt anbefaler man i 
vindmøllecirkulæret, at nærzonen bør være 28 gange 
vindmøllernes totalhøjde, hvilket svarer til 3,5 km for 
det højeste forslag. Nærzonen i denne vurdering er ud-
videt til en radius af 4,5 km 

I nærzonen er vindmøllerne dominerende, enkelt-
heder i vindmøllens design er tydelige, og vindmøller-
nes størrelse i forhold til andre elementer i landskabet 
fremgår klart. Sigtbarheden har meget lille betydning.

Mellemzonen: 4,5 – 10 kilometer 
I mellemzonen opleves møllerne generelt mindre end i 
nærzonen og virker ikke dominerende, men kan være 
det fra enkelte punkter. Beskueren oplever samspillet 
med andre møller og opfatter større forskelle i vindmøl-
lens design. Møllernes størrelse kan være svær at op-
fatte, idet afstanden til dem kan være svær at vurdere.

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

Fjernzonen: Over 10 kilometer 
I fjernzonen spiller terrænet og sigtbarheden en afgø-
rende rolle.

I fjernzonen ser man især samspillet med andre vind-
møller på grund af de store afstande, som gør det let-
tere at overskue større landskabelige sammenhænge. 

4.2 Naturprægede landskabselementer
Landskabets dannelse 
Bornholm ligger på grænsen mellem den fennoskan-
diske grundfjeldsblok - Finland og den Skandinaviske  
halvø - og det mellemeuropæiske aflejringsområde mod 

sydvest. Grundfjeldet på Bornholm er dannet for ca. 
1.750 – 1.500 millioner år siden. Brüel & Nielsen, 1993

På den nordligste ⅔ af øen kigger grundfjeldet frem, 
mens den anden tredjedel langs den sydlige og sydvest-
lige kyst er præget af sedimentaflejringer.

Placeringen i overgangsfeltet deler øen op i to de-
le og gør det bornholmske landskab meget varieret. 
Trap, 1955 

Terrænformer
De nye møller rejses på den skrånende grænse mellem 
grundfjeld og de sedimentære aflejringer.

Placeringen sker på den øverste del af morænebak-
ken, som rejser sig 50 meter over en distance på 2.000 
meter, fra vest ved Aabyvej mod øst til Vallemark 

På toppen af bakken flader terrænet ud i et mindre 
plateau. Mod Duebjerg i nord og Langebjerg i nordøst, 
stiger terrænet kraftigt, omtrent en kilometer fra pro-
jektområdet. Mod syd præges landskabet af et flade-
re morænelandskab, der er skabt af sedimentaflejrin-
ger i seneste istid. Morænebakken er dækket af lerjord 
og sandblandet lerjord, og fremstår som en blød bak-
ke, hvor grundfjeldets konturer er udvisket. Møllerne 
kommer til at følge terrænets form på langs af højde-
kurverne i hovedforslaget og let vinklet i alternativet.

Højdepunkter i terrænet
Nærområdet omkring Tornbygård er præget af højdedra-
gene som afspejler grundfjeldets udbredelse. Duebjerg 

Kort 4.2 Landskabets dannelse

Smed, 1981

Morænelandskab fra sidste istid, overvejende sandbund

Randmorænelandskab

Landskab med dødisrelief

Større, visse andre fremtrædende bakkepartier 

Mindre, visse andre fremtrædende bakkepartier 

Hedeslette. Prikrække er skematiske højdekurver

Ekstramarginal smeltevandsfloddal

Tunneldal

Ås

Issø-plateaubakke (fladsbakke)

VindmølleprojektområdeLavtliggende issø

Grundfjeldshorstens begrænsning

Sprækkedal

Marint forland
Stenalderhavets kystlinie

Tørt ved lavvande

Kunstigt tørlagt areal

Klitlandskab

Kystklint

N

Tekstboks 4.1 Naturgeografisk klassifikation

En klassifikation efter landskabskaraktermetoden vil betegne den 
geologiske dannelsesform som Afb:

A  Morænelandskab fra sidste istid, overvejende lerbund

f Moræneler

b Jævnt stigende / faldende terræn

Miljøministeriet, 2007
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nord for projektområdet rejser sig med et højdepunkt 
96 meter over havet. Adskilt af Odaenge mod vest rej-
ser sig endnu et højdedrag, som topper ved Simlegård. 

Simlegård ligger ca. 2,2 km nord-nordøst for pro-
jektområdet, og den trigonometriske station i Simle-
gård Bakker markerer et af nærområdets højeste punk-
ter med sine 127 meter.

I mellemzonen rejser bakkedraget ved Rutsker sig 
120 meter over havet, mens man i fjernzonen mulig-
vis vil kunne ane møllevingerne fra udsigtspunkter ved 
Hammerknuden og Rytterknægten.

Sprækkedalen Svartingedal
Svartingedalen syd for Rutsker har tidligere været en 
yndet turistattraktion. Man kan vandre fra Åhalsen 
gennem dalen ad en genetableret natursti og opleve 
klippesiderne rejse sig brat 7   ‒ 8 meter over den flade 
dalbund, hvor en lille bæk snor sig og løber til Baggeå 
600 meter mod syd.

Sprækkedalen er opstået ved, at grundfjeldet har for-
skudt sig og derved har dannet sprækker, hvori granit-
ten er smuldret og er blevet skyllet væk.

Åhalsen er fredet og resten af Svartingedalen er ble-
vet fredet i 2010. Olsen, 2009

Bevoksning
Projektområdet indrammes mod nordvest af bevoks-
ningen omkring en bæk, som løber sammen med Sam-
singså ca. 1 km nordvest for Tornbygård. Mod sydøst 
afgrænses landskabsrummet af bevoksningen omkring 
Muleby Å, som passerer syd om projektområdet i en 
afstand af ca. 1,2 km.

Samsingså og dennes tilløber passerer nord om pro-
jektområdet tillige med Baggeå som løber i sprækkeda-
len fra Krummemark i nordøst. Alle åerne løber sam-
men umiddelbart vest for Muleby, og alle er beskytte-
de efter Naturbeskyttelsesloven, NBL, § 3. LBK nr. 933 
af 24. september 2009

Mod sydvest brydes landbrugsarealet af mindre skov-
holme, og oplevelsen af projektområdet fra Aabyvej, 
hovedvejen mellem Rønne og Hasle, vil således ske i 
glimt mellem de grønne elementer. Skovholmene har 

fået deres firskårne former efter nedlagte drænrender i 
dyrkningsfladen, og er udpeget som fredskov, men ik-
ke omgivet af skovbyggelinjer. 

Med undtagelse af enkelte mindre fritstående træ-
grupper i dyrkningsfladen, er der åbent på plateauet 
omkring Vallemark.

Der er enkelte småsøer spredt over plateauet øst for 
projektområdet, hvoraf flere ligger i tilknytning til går-
de og husmandssteder. Generalstaben, 1842-1899, Mil-
jøministeriet, KL, Danske Regioner & Den Digitale 
Taskforce, 2010

Landskabets karakter
Karaktergivende elementer
Det store landskabsrum, der omfatter nær- og mellem-
zonen, har følgende væsentlige karaktergivende ele-
menter:

1. Højdedrag som markerer grænsen mellem 
 granithorst og morænelandskab, og står skarpt 
 i horisonten.
2. Veldefinerede sider på projektområdet i form af  
 bevoksede tværgående bånd, vest-øst, i tilknyt-
 ning til sprække- og ådale.
3. Åbent landbrugsland afgrænset af sandflugts-
 plantagen mod vest og Almindingen / Rø Plan-
 tage mod øst.
Landskabets karaktertræk gør området let opfatte-

ligt, og nemt at lokalisere.

Skalaforhold i landskabet
Landskabets skala, det vil sige størrelsen på de elemen-
ter, som landskabet indeholder og er opbygget af, har 
stor betydning for indpasning af vindmøller. Jo større 
skala de enkelte landskabselementer har, jo bedre vil 
vindmøller kunne indpasses. 

Landskabet i nærzonen, som møllerne skal indpas-
ses i, er et middel-storskala-landskab. Bakkekammen 
mod øst rejser sig over lang afstand fra landevejen, og 
oplevelsen af terrænformen er således markant. 

Tekniske installationer og større landbrugsejendom-
me passer godt til landskabets skala, og vil således bi-
drage til skalaformidlingen mellem møller og landskab.

Sårbarhed
Landbrugslandskabets struktur er stabil, og i og med 
at der ikke er udlagt planer om ændringer i zonestatus, 
udvidelse af infrastrukturen eller skovtilplantning, for-
ventes de overordnede landskabstræk at forblive, som 
de er i dag. Området er i forslaget til den nye kommu-
neplan udpeget som særligt landbrugsområde, og mål-
sætningen er, at dyrkningsjorden er en begrænset res-
source, som skal beskyttes. Bornholms Regionskom-
mune, 2010c

Robustheden i landskabet består ligeledes af eksiste-
rende tekniske elementer som el-ledninger, eksisteren-
de møller og infrastruktur. Der er ikke tale om et ufor-
styrret landskab.

Terræn og småbevoksninger langs landevejen bety-
der, at man får et varieret billede af landskabet, og møl-
lerne vil bidrage til denne variation. Denne variation er 

Foto 4.1 Stenblok i området ved Samsingså, hvor der er 
planer om at oprette en offentlig natursti.
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sårbar over for yderligere tilplantning, som vil skærme 
for oplevelsen af terrænets bevægelser.

Møllernes størrelse kan også påvirke landskabsop-
levelsen i uheldig grad. Hvis møllerne bliver for sto-
re, vil de nedtone det eksisterende skalamæssige for-
hold i nærzonen.

Synlighed
Terrænet på Bornholm giver mange gode udsigtspunk-
ter, hvorfra man kan få panoramaoplevelser. 

Øens horisont er præget af en del eksisterende vind-
møller. De højeste er ca. 100 meter høje, og de nye møl-
ler vil være noget højere end disse. Tilstedeværelse af 
de mange møller betyder, at de nærmeste møller til en 
given position vil virke dominerende.

Møllerne vil i mellem- og fjernzone ofte opleves i 
samspil med eksisterende møller på øen. De vil således 
ikke alene påvirke landskabsoplevelser fra øens pano-
ramaudsigtspunkter.

Det bakkede terræn betyder samtidig mangel på lan-
ge kig, når man færdes i lavtliggende terræn. Fra lavt-
liggende områder i nærzonen, eksempelvis fra Nyker 
og Muleby, vil møllernes højde forstærkes af placerin-
gen højt i landskabet.

4.3 Kulturlandskabet og 
rekreative forhold

Kulturlandskabet og rekreative forhold beskriver kul-
turelementerne i landskabet i møllernes nær- og mel-
lemzone; de nærmeste byer, kirker, historiske elemen-
ter og tekniske anlæg. Elementernes sårbarhed for vind-
møller og andre høje anlæg beskrives.

Bebyggelse
Generelt er bebyggelsesmønstret på Bornholm dannet 
af sammenklumpning af gårde omkring veje, vandløb, 
kirker og langs højderygge. Landsbysamfundet, som 
det kendes fra det øvrige land, med fælles bosættelse, 
spredte jordlodder, gadekær m.m., er stort set ukendt 
på øen. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet, 2003

De små byer og spredte bebyggelse, som ligger over 
hele øen, er i høj grad et resultat af den tidligere jern-
banedrift på øen, og af en yderligere sammenklump-
ning ved infrastrukturens knudepunkter. 

I projektområdets nærzone ligger de små handels- 
og servicebyer Hasle, Klemensker og Nyker, samt bo-
ligbyen Sorthat-Muleby. Nærmeste bebyggelse i byzo-
ne er et blandet bolig og erhvervsområde ved Kirke-
byvej i Nyker, ca. 1.750 meter syd for projektområdet.

I projektområdets mellemzone er det Rønne, som 
øens „hovedstad‟ og kommunale center, som domine-
rer. Ud over Rønne ligger der i mellemzonen en ræk-
ke mindre boligbyer, med indbyggertal lavere end 400. 

I fjernzonen ligger tre af øens større byer, Allinge-
Sandvig, Nexø og Aakirkeby.

Hasle
Hasle er en købstad opstået som fiskerleje. Tidligere 
udskibning af brunkul, som blandt andet blev brudt i 
det hul, hvor Rubinsøen nu fylder op. Der blev i årene 
1942 ‒ 48 brudt mere end 30.000 ton brunkul her. Og 
tegl, blandt andet fra Hasle Klinker og Chamottestens-
fabrik. Olsen, 2009

Syd for Hasle er der flere sommerhusområder, nær-
meste område ligger ved Tofte i en afstand af cirka  
2,4 kilometer vest for projektområdet. 

Hasle ligger lavt i terrænet i forhold til projektområ-
det. De rekreative værdier knytter sig særligt til kysten, 
der ligger vest for byen, og oplevelsen af møllerne vil 
være begrænset til den østligste del af byen. 

Der er visualiseret sydøst for Hasle fra Jydegård ved 
Baggeå, og oplevelsen er vurderet ud fra foto og visu-
alisering nr. 1.

Klemensker
Klemensker er tidligere stationsby, og er nu en mindre 
handels- og serviceby udlagt som byzone. 

Byen blomstrede op som stationsby i årene 1913 ‒ 53.  
Den tidligere jernbane mellem Rønne og Allinge-Sand-
vig passerede byen, og jernbanetracéet mod Rø benyt-
tes i dag som cykelrute. 

Byen har to vartegn, som kan ses på lang afstand: 
Klemensker Kirke og BAF-siloen. 

Møllerne vil kunne opleves fra den nordvestlige del 
af byen. Syd for kroen er der udsigt mod vindmølleom-
rådet over Præstemose Sø, og møllernes fremtoning i 
landskabet er vurderet ud fra foto og visualisering nr. 2. 

Området er udlagt til boligformål i lokalplan 5-3 un-
der hensyntagen til udsigten over Præstemose Sø fra 
Klemens Storegade, som er sårbar, men ikke ugenert - 
der er mange eksisterende el-ledninger i området.

Nyker
Nyker er som Klemensker en mindre handels- og ser-
viceby. 

Den deciderede bydannelse i Nyker skete først i star-
ten af forrige århundrede, og tog fart ved anlæggelsen 
af jernbanen i 1913. Jernbanens tracé vest for byen be-
nyttes i dag som cykelsti.

Der er udsigt over det bølgende morænelandskab 
mod projektområdet fra den nordlige bygrænse, og der 
er visualiseret fra Møllevej, se foto og visualisering nr. 
3. Udsigten er præget af den store landbrugsprodukti-
on i forgrunden og er således ikke så sårbar over for 
tekniske indgreb.

Muleby
Muleby ligger vest for projektområdet. Der har tidlige-
re været drevet kulbrydning nær byen. De tre kulvær-
ker er imidlertid lukket sidst i 1800-tallet og er efterføl-
gende blevet afløst af udnyttelse af ler til teglprodukti-
on. Som en følge af industrien kan de tre søer, Safir-, 
Smaragd- og Pyritsøen, nydes i dag. 

I skov- og kystområdet kan der rides og vandres på 
afmærkede stisystemer. Mod vest ligger betonfabrik-
ken, og en række villaer afslutter byen mod landbrugs-
arealerne mod øst. Fra disse vil der være udsigt mod 
projektområdet.

Området vest for landevejen har tidligere været sand-
flugtsområde og er derfor blevet tilplantet i form af Bly-
kobbe Plantage, også kaldet Nordskoven, og Hasle Klin-
kerskoven samt Hasle Lystskov. 

Muleby ligger lavt i forhold til projektområdet, og 
møllerne vil kunne opleves fra den østlige del af byen. 
Se foto og visualisering nr. 4.
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Nye vindmøller, hovedforslag

Kort 4.3 Fund og fortidsminder ved projektområdet

Rønne
Rønne ligger i mellemzonen til projektområdet. Der 
er omtrent otte kilometer til Rønne centrum fra pro-
jektområdet. 

Der er meget få fredede diger i området. Nærme-
ste er diget i nær tilknytning til Ladegård, nordøst for 
projektområdet.

Nord for bækken er udpeget et kulturarvsareal, som 
er et område med høj kulturhistorisk og arkæologisk 
værdi. Området er i sig selv ikke fredede, men kan 
være omfattet af museumslovens § 27. LBK nr. 1505 
af 14/12/2006

Omtalte kulturarvsareal berøres ikke i forbindelse 
med opstilling af møllerne ved Tornbygård.

Der vurderes ikke at være væsentlige påvirkninger 
af synlige fortidsminder i projektområdets nærzone.

Ikke synlige arkæologiske interesser
Ved opstillingsområdet er der registreret flere ikke-fre-
dede røser, gravhøje bygget af løse sten, som er blevet 
sløjfet før 1876, og hvor der i den forbindelse ikke er 
fundet oldsager. Kulturarvsstyrelsen, Bornholms Muse-
um Se Kort 4.3, de blå prikker. Der vil ofte findes jord-
dækkede anlæg i tilknytning til sådanne høje.

Bornholms Museum foreslår, at museet foretager en 
arkæologisk forundersøgelse i form af muldafrømning, 
før anlægsarbejdet bliver sat i gang. Forundersøgelsen 
kan føre til egentlige udgravninger eller fredning og 
eventuelt gøre det nødvendigt at flytte møllerne.

Det påhviler bygherren at betale for de arkæologi-
ske undersøgelser.

Rønne ligger lavt i terrænet, men det vil være mu-
ligt at se vindmøllerne fra havnen. Oplevelsen af møl-
lerne fra Rønne vil være begrænset til kig fra havne-
arealet og fra havet ved indsejling til byen. Se foto og 
visualisering nr. 17 og 21.

Kulturelementer
Hasle Kirke
Kirken i Hasle har ikke noget tårn, men en tagrytter 
med bindingsværk og spir. 

Der vil være begrænset visuel kontakt med møllerne 
fra Hasle Kirke og den tilhørende, nedlagte kirkegård.

Klemens Kirke
Klemens Kirke er bygget i granit i 1882 som afløser for 
en middelalderkirke fra 1434. 

Klemensker ligger højt i landskabet, omkring 110 me-
ter over havet, og udsigten mod projektområdet vil være 
tydeligst fra den vestligste del af kirkegården, hvor land-
skabet opleves bag kroen. Se foto og visualisering nr. 6.

Selve kirkens placering er ikke sårbar over for place-
ring af høje elementer - kirken konkurrerer i dag med 
den store BAF-silo om at være byens vartegn.

Ny Kirke
Nyker Rundkirke - Ny Kirke - er Bornholms mind-
ste rundkirke og er bygget i 1100-tallet. Kirken ligger 
smukt i et bevaringsværdigt kulturmiljø i den østlig-
ste del af byen.

Møllerne vil kunne ses bag byen, når man færdes på 
Ellebyvej, og samspillet med kirken vurderes ud fra vi-
sualisering nr. 5 og 5A.

Fund og fortidsminder
Mellem 300 og 500 meter nord for projektområdet lig-
ger fire gravhøje med tilhørende beskyttelseslinjer - rø-
de prikker på kort 4.3. 

Højene er fra oldtiden, de er dateret 250 f. Kr. ‒ 1.066 e. 
Kr. og ligger tæt op ad hinanden syd for den lille bæk. Den 
ene af højene har været svært beskadiget længe. Grav-
højene ligger skjult i bevoksningen omkring bækken.
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Kort 4.4 Kulturmiljøer og kulturlevn

Foto 4.2 Udsyn mod vindmølleområde ved Hasle Kirke. 

Foto 4.3 Udsyn mod BAF-siloen i Klemensker 
fra Klemensker kirkegård. 

Bornholms Regionskommune, 2010z

N

Nye vindmøller
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Hegn
Der er generelt få levende hegn og diger i området, og 
de afgrænsende elementer omkring projektområdet be-
står af bevoksninger langs åløb og fritliggende skovhol-
me som omtalt ovenfor. Opstillingen af møllerne vil ik-
ke konflikte med eksisterende hegn og diger.

Rekreative anlæg & interesser
I mellemzonen er de rekreative interesser primært knyt-
tet til de kulturhistoriske værdier ved kirkerne, og de 
landskabelige oplevelser, man får langs cykelruter og 
øvrig infrastruktur.

Der er i Forslag til kommuneplan 2009, Bornholms 
Regionskommune, 2010c, ikke udlagt rekreative stisy-
stemer til hverken vandring eller ridning i nærheden af 
projektområdet. Det er imidlertid konstateret, at rytte-
re rider på områdets markveje, og rytterne skal i den 
forbindelse være opmærksomme de første gange, de 
passerer møllerne.

Der har tidligere været en jernbanestrækning på 
Bornholm, som har passeret sydøst om projektområ-
det, og har forbundet Nyker og Klemensker. Stræknin-
gen fra Rønne til Allinge-Sandvig blev nedlagt i 1953.

Flere steder er de gamle jernbanestrækninger ble-
vet omdannet til cykelruter. Det er blandt andet sket 

på strækningen mellem Rønne og Nyker, syd for Plug-
gegårdsvej. 

Det vurderes, at møllerne vil kunne ses fra cykel-
ruten nogle få hundrede meter mellem Blykobbe Plan-
tage og Nyker. Langs det meste af strækningen er der 
etableret beplantning. Cykelruten fortsætter langs lan-
devejen til Klemensker, og det er vurderet, at der lige-
ledes her vil være visuel kontakt med møllerne på de-
le af strækningen. Se visualisering 13.

De rekreative interesser ved kysten vest for projekt-
området, badestrand og stisystemer, vurderes ikke vi-
suelt påvirket af møllerne. Terræn, bebyggelse og be-
voksning vil skjule og sløre den visuelle kontakt.

i

Kort 4.5 Rekreative områder og friluftsanlæg

 Bornholms Regionskommune, 2010c

Cykelvej

Kyststi

Ridesti

Parkeringsplads

Seværdighed med info

Teltplads / shelter

Fiskesø

God badestrand

Havn

Vådområder

Hede og strande

By- og sommerhusområde

Skove

Veje

Projektområdet
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Landbrugsejendomme
Den typiske bornholmske gård er bygget op med en høj 
kampestensformur med bindingsværk og består af fle-
re usammenhængende længer. Fastholdelsen af de frit-
liggende længer tilskrives det ujævne terræn på øen. 

Få større og flere mindre gårde samt en del husmands-
steder ligger spredt ud over dyrkningsfladen uden sær-
ligt mønster. Syd for projektområdet ved Muleby Å lig-
ger en samling gårde og beboelsesejendomme på Eskes-
vej, uden der er tale om en decideret landsby.

Flere af gårdene i området står tomme, eller der er ikke 
længere husdyrhold. Nærmeste større husdyrproduktion 
sker på Ladegård, hvor der produceres svin. Der er et par 
ejendomme med meget små kvæghold, og flere af ejen-
dommene i området har heste gående. Derudover er der 
hunde- og kattepension på Hoglebjerggård nord for pro-
jektområdet. Der holdes ikke længere dyr på Tornbygård.

Landbrugsejendommenes sårbarhed knyttes til arki-
tekturen, som skal opleves tæt på, og derfor vurderes møl-
lernes visuelle påvirkning ikke som væsentligt generende. 

Men produktionslandskabet er sårbart mod ændrin-
ger i form af nedrivning af bygningerne. Mange ejen-
domme står i dag tomme, og hvis disse nedlægges og 
rives ned, fjerner man noget af vidnesbyrdet om land-
brugsproduktionen på Bornholm. Hvis møllerne ik-
ke skal virke for tekniske dominante i et øde landskab, 
skal bygningsmassen vedligeholdes.

Tekniske anlæg
Ledninger, master og landbrugsanlæg
En 60 kV luftledning fra transformatorstationen syd for 
Hasle passerer direkte hen over projektområdet. En led-
ning med tilsvarende spændingsniveau passerer ca. en 
kilometer nord om området, og mod øst passerer endnu 
en luftledning i en afstand på ca. to kilometer.

På Tornbygård står en grøn fodersilo på ca. 25 me-
ters højde. Siloen kan ses fra Aabyvej. I Klemensker 
står den store BAF silo, som i Bornholms Kommune-
atlas beskrives som et vartegn for byen på lige fod med 
kirken. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet, 2003. 
Se foto 4.3.

I nær- og mellemzonen til projektområdet står fle-
re master og skorstene, som rager højt op i landskabet:

• Blykobbe, mast, ca. 110 meter. 
• Årsballe, mast, ca. 175 meter.
• Rø, mast, ca. 315 meter.
• Rønne Forbrænding, skorsten, ca. 75 meter.
Masterne giver sammen med de eksisterende mølle-

grupper og højspændings-luftledninger et tekniske præ-
gede landskab på den vestlige del af Bornholm.

Infrastruktur
Projektområdet er trafikalt afgrænset af landevejene:

• Hasle – Klemensker, Simblegårdsvej i nord.
• Klemensker – Nyker, Brogaardsvej i øst.
• Nyker – Aabyvej, Pluggegårdsvej i syd.
• Rønne – Hasle, Aabyvej/ Svalhøjvej,  
 rute 159 i vest.
Lokalt afgrænses projektområdet af Tornbyvej mod 

nord og øst, og Kyndegårdsvej og Eskesvej mod syd. På 
kort ses en stikvej fra Tornbyvej mod syd langs skov-
holmen ved Bakkely, som skaber forbindelse til Eskes-
vej. Stikvejen anvendes ikke i dag.

Vindmøllerne placeres mere end fire gange møller-
nes totalhøjde fra de overordnede veje og uden for ve-
jenes sigtelinjer. Se foto og visualiseringer 10, 12 og 13.

Bornholms Lufthavn, Rønne, ligger lidt over ti ki-
lometer syd for projektområdet.

Eksisterende vindmøller
I det åbne land ligger der i alt ni lokalplanlagte vind-
mølleområder på Bornholm. Desuden er der opstillet 
mindre møller primært på Vestbornholm. Se tabel 4.1. 
De højeste står nord for Hasle og sydvest for Aakirkeby.

Inden for nærzonen står to små eksisterende møller 
med en effekt på 130 kW pr. stk. og en totalhøjde på 
40 m. Møllerne står i 100 meter over havets overflade 
i en afstand på ca. 2,5 km fra projektområdet. Møller-
ne opleves ikke fra de overordnede veje, og samspillet 
med de nye møller vurderes i landskabelige sammen-
hænge for værende ubetydelig.

I mellemzonen til projektområdet, i en afstand af 4,5 
til 10 km står 17 eksisterende møller, hvoraf de 11 har 
totalhøjde over 45 meter.

De to gange tre møller nord for Hasle og ved San-
demandsgård står henholdsvis 55 ‒ 67 og 90 ‒ 99 me-
ter over havet. Møllerne, som alle er omkring 90 me-
ter høje, kan ses i sammenhæng med de nye møller på 
lang afstand fra Hammerknuden i nord, over Årsballe 
mod sydøst og til Rønne havn i syd. Se foto og visua-
liseringer nr. 22, 14 og 21. Ved indsejlingen til Rønne 
havn ses møllerne på vestkysten tydeligt.

Samspillet med møllerne ved Snorrebakken, som er 
70 meter høje, kan ses fra Vysteby i nord, over Simble-
gårdsvej og fra landevejen, når man forlader Rønne. Se 
foto og visualisering nr. 15.

Endelig kan møllerne ved Egeshøj ses i samspil med 
de nye møller fra Rønne. De øvrige møller er små møl-
ler, som i denne forbindelse er ubetydelige i landskabe-
lige sammenhænge.

I fjernzonen til projektområdet, det vil sige i en af-
stand større end ti kilometer, står flere møller - disse 
er ikke oplevet i samspil med de projekterede møller.

4.4 Fremtidige forhold
De nye vindmøllers udseende
Vindmøllernes design vil svare til øvrige moderne møl-
ler - en 3-vinget rotor på et konisk rørtårn. Møllen vil 
have en lys grå farve, der reducerer synligheden mod 
himlen, og som ikke reflekterer lys. 

Alle vindmøller markeres med lavintensivt, fast rødt 
lys. Lysafmærkning bliver opsat på toppen af mølle-
huset af hensyn til luftfart. Lyset vil være rødt og ly-
se hele døgnet med en intensitet på mindst 10 og mak-
simalt 30 Candela. 10 Candela svarer til lyset fra en ni 
watt glødepære. 

Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter er 1:1,03 
i hovedforslaget og 1:1,15 i alternativet. Det har vist sig, 
at jo større møllerne bliver, desto større skal rotordia-
meteren være, for at møllens samlede fremtoning er 
harmonisk. Birk Nielsen, 2007

 I afsnit 3.1 er det vurderet, om forholdet mellem ro-
tordiameteren og navhøjden er harmonisk i forhold til 
kommunens retningslinjer.
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Tabel 4 1 Eksisterende vindmøller på Bornholm
Mølle-
gruppe

Lokalitet Afstand Effekt Totalhøjde

1 Ypperne 2.5 km. 2 x 130 kW 40,5 m.
2 Snorrebakken 4.8 km. 3 x 800 kW 70 m.
3 Møllebjerg 5.0 km. 3 x 225 kW 45 m.
4 Nord for Hasle 5.0 km. 3 x 1.3 MW 90 m.
5 Sandemandsgård 5.3 km. 3 x 1,75 MW 93 m.
6 Breidablik 6.0 km. 1 x 30 kW 20,6 m.
7 Egeshøj 6.3 km. 2 x 660 kW 63,5 m.
8 Nr. Muregård 6,3 km. 1 x 55kW 23 m.
9 Springbakkevej 9.8 km. 1 x 18,5 kW 30,2 m.
10 Sose 13,0 km. 5 x 1,3 MW 90 m.
11 Kalby 13,2 km. 3 x 2 MW 100 m.
12 Bølshavn 20,5 km. 1 x 11 kW 24,7 m.
13 Julsgårde 21,9 km. 3 x 900 kW 75 m.
14 Bodilsker 22,2 km. 1 x 22 kW 23,5 m.
15 Pilemølle 22,5 km. 3 x 225 kW 46 m.

Kort 4.6 Numrene på kort 4.6 henviser til numrene  
på møllegrupperne i tabel 4.1

Kort 4.6 Eksisterende vindmøller

Foto 4.4: Eksisterende vindmøller nord for Hasle set mod vest
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Rotoren vil have en rolig omdrejning i begge forslag, 
og møllerne vil have samme omdrejningsretning. I ho-
vedforslaget vil den nominelle omdrejningshastighed 
være 16,7 omdrejninger pr. minut, mens den i alterna-
tivet vil være maksimalt 16 omdrejninger pr. minut.

En lav omdrejningshastighed vil generelt reduce-
re møllernes synlighed og dominans i landskabet. Det 
betyder, at vindmøllerne i begge forslag vil virke me-
re rolige end de eksisterende vindmøller nord for Has-
le, hvor rotorerne har en hastighed på op til henholds-
vis 19 og 21,3 omdrejninger pr. minut.

Opstillingsmønster
Vindmøllerne opstilles på en ret linje med stort set li-
ge stor horisontal indbyrdes afstand. Opstillingsmøn-
stret er magen til tilsvarende mølleopstillinger andre 
steder på øen. 

Møllernes bund vil stå på et forhøjet fundament, 
der forventes at blive synligt cirka 20 cm over terræn.

I hovedforslaget står møllerne alle ca. 69 meter over 
havets overflade. Det vil medføre, at navene står på en 
ret linje og tilnærmelsesvis i samme højde - kote - for 
samtlige møller. 

Alternativets mølleplacering følger terrænet i en ret 
linje med fundamenterne placeret 67,5 og 65,0 og 60,0 
meter over havets overflade.

Visualiseringer
Der er visualiseret fra steder, hvor folk færdes, hvor de 
bor, og hvor de tilbringer fritiden. Desuden er der an-
vendt fotopunkter fra udsigtspunkter. Fotopunkterne 
ligger i den nærmeste boligbebyggelse, i byer, på færd-
selsårer og i rekreative områder. 

Endvidere beskriver visualiseringerne forskellige 
vinkler, afstande og landskaber. Fotopunkterne er vist 
på kort 4.7 Fotostandpunkter.

Visualiseringer fra nogle af de nærmeste naboer er 
behandlet i kapitel 5 sammen med andre konsekven-
ser for naboer. Der er visualiseret fra seks naboboliger.

Der er udarbejdet visualiseringer for både hovedfor-
slag og alternativet. Hovedforslaget er visualiseret med 

en vindmølle på 78 m i navhøjde og 80 m i rotordiame-
ter. Alternativet er visualiseret med en vindmølle på 80 
m i navhøjde og 92,6 m i rotordiameter.  

På visualiseringerne er møllerne primært orienteret 
i vindretning vest eller sydvest, som svarer til de her-
skende vindretninger på opstillingsområdet. Vindret-
ning er tilpasset hver enkelt visualisering, 

På større afstande kan både de eksisterende og de nye 
vindmøller være optegnet med en vindretning, der be-
skriver den mest markante situation, hvor man ser he-
le rotoren.

Metode for visualisering
De anvendte fotografier til visualiseringerne er opta-
get med digitalt 24 x 36 mm kamera med optik med 
brændvidden 45 mm. Fotografierne er taget primo juli 
2010 samt 9. august. Fotopunkterne er fastlagt ved må-
ling af GPS-koordinater.

Alle visualiseringer er udført i programmet WindPro 2.6,  
hvor hver enkelt visualisering er kontrolleret ud fra kend-
te elementer i landskabet. Det drejer sig især om vind-
møller, bygninger og telemaster. 

Hvor vindmøller er svære at se på grund af vejrfor-
holdene eller afstanden, er de genoptegnet. Det kan de 
også være for at gengive en rotorstilling, der illustre-
rer den mest markante påvirkning for både de gamle 
og de nye møller. 

Beskueren oplever vingerne som mest markante, når 
de er synlige i hele deres udstrækning, orienteret med 
front mod beskueren. 

 Endvidere vil møllerne ofte være gengivet overdre-
vent tydelige på visualiseringerne sammenlignet med 
et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne vurde-
re møllernes indvirkning på landskabet i de situationer, 
hvor man har en usædvanlig god sigtbarhed. Møller-
ne er gjort tydeligere med en mørkere eller lysere far-
ve på visualiseringerne. Både de eksisterende og de nye 
vindmøller fremtræder således ofte tydeligere på visu-
aliseringen, end på billedet af de eksisterende forhold.
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passerer projektområdet.
12 Tornbyvej
 Udsigt mod sydøst over projektområdet fra nær-

meste hold ved Tornbyvej 9.
13 Brogårdsvej ved Tornbyvej
 Udsigt fra landevejen over højspændingslednin-

ger og grønt bælte omkring Muleby Å mod møl-
lerne i nordvest.

Visualiseringer i mellemzone 4,5   – 10 km.
Boligbebyggelse
14 Årsballe
 Udsigt mod nordvest fra landevejen ved indkørs-

len til Skinderbygård / Rutsbjerg, cirka 500 me-
ter nordvest for Årsballe.

Rekreative interesser
15 Almegårdsvej
 Udsigt mod nord-nordøst over landskabet. 
16 Ruts Kirke
 Landskabsoplevelsen fra Ruts Kirke, hvorfra der 

er panoramaudsigt.
17 Rønne havn
 Oplevelse af lystbådehavnen ved Rønne havn og 

kysten mod nord-nordøst fra Rønne Roklub.

Færdselsårer
18 Kumlehøjvej, Vysteby
 Fra landevejen mellem Rutsker og Hasle ved Vy-

steby mod syd-sydøst, med Rønne havn i bag-
grunden. 

19 Borrelyngvej
 Udsigt mod syd-sydøst fra landevejen mellem 

Hasle og Allinge, nord for Helligpeder.
20 Kirkevej
 Udsigt mod syd ved Kirkevej, på landevejen mel-

lem Hasle og Allinge.

Visualiseringer i fjernzone 10 km+
21 Indsejlingen til Rønne Havn
 Oplevelse af kystlinjen fra havet. Billedet er ta-

get fra broen på katamaranfærgen Villum Clau-
sen.

22 Hammerknuden
 Udsigt syd for fyret, hvor en lille sti fører frem 

til en 360° panoramaudsigt. 
23 Østerlars
 Udsigt fra kirkegården mod masterne vest for 

kirken.
24 Nylars
 Udsigt mod nordvest over åbent land, da der in-

gen udsigt er mod møllerne fra Nylars Kirke.

Visualiseringer i nærzone 0 – 4,5 km.
Boligbebyggelse
1 Hasle 

Hasle ved Jydegård / Baggeå. Foto er taget langs 
Svalhøjvej mod møllerne i sydøst.

2 Klemensker
 Landskabsoplevelsen mod sydvest. Foto taget 

hen over Præstemose Sø fra Klemens Storgade.
3 Nyker
 Lille lukket vej ved Bornholms Frie Efterskole. 

Udsigt over landskabet mod møllerne i nord. 
4 Muleby
 Oplevelse af møllerne fra udkanten af Muleby 
 mod øst.

Rekreative interesser
5 Ny Kirke
 Oplevelsen af møllerne bag rundkirken i Nyker 

set fra Ellebyvej. 
5A Ny Kirke
 Oplevelsen af møllerne bag rundkirken i Nyker 

set fra Ellebyvej længere mod syd end visualise-
ring nr. 5.

6 Klemens Kirke
 Oplevelse af møllerne fra hovedindgangen til 
 Klemens Kirke.
7 Aabyvej ved 7 kilometersten
 Oplevelsen fra landevejen mellem Rønne og 

Hasle set mod nordøst ved 7 kilometerstenen.
8 Baggård
 Landskabsoplevelsen fra Tofte mod øst.
9 Simlegård
 Udsigt og landskabsoplevelsen fra den højt belig-

gende Simlegård 99 meter over havet.

Færdselsårer
10 Aabyvej ved 5 kilometersten
 Oplevelsen fra landevejen mellem Rønne og 

Hasle set mod nordøst. Foto taget på Aabyvej 
ved 5 kilometerstenen.

11 Aabyvej under elledninger
 Udsigt mod øst under den 60 kV- elledning, som 
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Ideel betragtningsafstand
For at visualiseringerne skal være sammenlignelige, er 
alle foto gengivet i samme forstørrelse, 7,8 gange. Det 
giver ved den trykte A4-udgave af rapporten en ideel 
betragtningsafstand på 35 cm for billeder optaget med 
45 mm optik, når man vil sammenligne elementerne 
i landskabet. Ved visualiseringer, hvor der er benyt-
tet en anden brændvidde, er den ideelle betragtnings-
afstand anført.

Se foto 4.6 og 4.7 hvor forholdene mellem elemen-
terne i billederne er ens, men ideel betragtningsafstand 
forskellig. Ideel betragtningsafstand skal ikke forveks-
les med læserens foretrukne læseafstand.

Foto 4.5 Valmue. Udsnit, 55 mm optik, forstørrelse: 5,92. 
Ideel betragtningsafstand: 33 cm.

Foto 4.7 Motiv fra Randers kommune. 300 mm optik, forstørrelse 4,8 gange. Ideel betragtningsafstand: 1,44 meter for 
sammenligning af elementerne i foto. En del af motivet i foto 4.6. Forholdene mellem elementerne i foto 4.6 og 4.7 er ens.

Foto 4.6 Motiv fra Randers kommune. 45 mm optik, forstørrelse 4,8 gange. Ideel betragtningsafstand: 21,6 cm for sam-
menligning af elementerne i foto.
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1

Visualiseringer i nærzone

Nærzone. Eksisterende forhold. Eksisterende forhold set 
mod sydøst fra landevejen mellem Hasle og Rønne. Billedet 
er taget lidt uden for byen ved Jydegård ved Baggeå. Man 

ser trafikken på landevejen, som cykelturister tydeligvis også be-
nytter. Bag de tværgående bevoksningsbælter, der strækker sig 

1 gennem billedet, ses den grønne fodersilo ved Tornbygård. Siloen 
er cirka 25 meter høj. 

Fodersilo ved Tornbygård
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1

1Nærzone. Visualisering hovedforslag fra udkanten af Hasle. 
Afstand til nærmeste mølle er ca. 2,5 km. Når man kører fra 
Hasle via landevejen mod Rønne, har møllernes opstilling stor 

betydning for oplevelse af møllerne. Møllerne i hovedforslaget fylder 
væsentlig mere i horisonten end møllerne i alternativet, hvor man op-

lever møllerne på langs ad rækken. Møllernes sokkel er skjult bag be-
voksningen omkring Samsingså, mens størstedelen af tårnene og hele 
rotoren ses på alle møllerne. Møllerne opleves som en del af det tek-
niske landskab, som i høj grad er præget af infrastrukturen ved foto-
standpunktet. Siloen på Tornbygård sætter møllernes størrelse i relief.
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Nærzone. Visualisering alternativ. Visualisering af møllerne fra udkanten af 
Hasle. Afstanden til nærmeste mølle er knap 2,3 km i alternativet. Møllerne i  
hovedforslaget fylder væsentlig mere i horisonten end møllernes placering i  

alternativet, hvor man oplever møllerne på langs ad rækken. Møllernes sokkel er skjult 
bag bevoksningen omkring Samsingså, mens størstedelen af tårnene og hele rotoren ses 

1 på alle møllerne. Møllerne opleves som en del af det tekniske landskab, som i høj grad er 
præget af infrastrukturen ved fotostandpunktet. Siloen på Tornbygård sætter møllernes 
størrelse i relief.
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2

2Nærzone. Eksisterende forhold er her set hen over 
Præstemose Sø i den vestlige del af Klemensker. Billedet 
er taget fra Klemens Storgade. Højderyggen understreges 

af langsgående bevoksning og elmaster. Højdepunkterne vest for 
Klemensker ligger lidt over hundrede meter over havets overfla-

de, og således 30 ‒ 40 meter højere end projektområdet ved 
Tornbygård.
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2 Nærzone. Visualisering hovedforslag. Visualisering af landskabsoplevelsen set 
mod sydvest hen over Præstemose Sø i den vestlige del af Klemensker. Afstan-
den til nærmeste nye mølle er 2,8 km. Ved udsigt over Præstemose Sø vil de nye 

møller opleves som et bidrag til et i forvejen teknisk landskab. Kun vingerne og det øver-
ste af tårnene er synlige bag bevoksningen, som markerer landskabets terrænbevægel-

ser. De roterende vinger vil således fange øjet og have en forstyrrende effekt på udsigten. 
Skalamæssigt passer møllerne fint til de øvrige tekniske påvirkninger af landskabet. 
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2

2Nærzone.  Visualisering alternativ af landskabsoplevelsen 
set mod sydvest hen over Præstemose Sø i den vestlige del af 
Klemensker. Afstanden til nærmeste nye mølle er ca. 2,9 km. 

Ved udsigten vil de nye møller opleves som et bidrag til et i forvejen 
teknisk landskab - flere elledninger mødes i området. Kun vingerne 

og det øverste af tårnene ses bag bevoksningen, som markerer land-
skabets terrænbevægelser. De roterende vinger vil således fange 
øjet og have en forstyrrende effekt på udsigten. Skalamæssigt pas-
ser møllerne i begge opstillinger fint til de øvrige tekniske påvirk-
ninger af landskabet. Møllerne i alternativet er mest dominerende.
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3
3

Vindmøllepark 
nord for Hasle

Vindmøllepark ved 
Sandemandsgård

Nærzone. Eksisterende forhold. Udsigt mod projekt-
området fra udkanten af Nyker ved en vendeplads ved 
Bornholms Frie Efterskole. Projektområdet ligger ca. 2 km 

nord for fotostandpladsen. I horisonten ser man de to møllepar-
ker nord for Hasle, samt flere master til luftledninger.
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3
3Nærzone. Visualisering hovedforslag. Afstanden til nær-

meste nye mølle er knap 2 km. På grund af det stigende 
terræn er der næsten fri udsigt til møllerne i deres fulde 

højde fra en vendeplads ved Bornholms Frie Efterskole i udkan-
ten af Nyker. Møllerne står markante på bakketoppen ved Torn-

bygård, men passer skalamæssigt til landskabet i nærzonen på 
grund af den store svinestald i mellemgrunden til venstre. Møller-
ne nord for Hasle ses i horisonten, og der er ikke konflikter mel-
lem de tre vindmøllegrupper. Møllerne nord for Hasle og møller-
ne ved Sandemansgård kan næsten opfattes som én gruppe. 

42



3 Nærzone. Visualisering alternativ. Afstanden til nærmeste nye mølle er godt 2,1 
km. På grund af det stigende terræn er der næsten fri sigt til møllerne i deres 
fulde højde fra en vendeplads ved Bornholms Frie Efterskole i udkanten af Ny-

ker. Møllerne står markante på bakketoppen ved Tornbygård, men passer skalamæssigt 
til landskabet i nærzonen på grund af den store svinestald i mellemgrunden til venstre. 

Møllerne nord for Hasle ses i horisonten, og der er ikke konflikter mellem de tre vindmøl-
legrupper. Møllerne nord for Hasle og møllerne ved Sandemansgård kan næsten opfattes 
som én gruppe. 
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4

4 Nærzone. Eksisterende forhold ved den nordøstlige 
bygrænse af Muleby set mod øst. Terrænet afskærmer 
udsigten mod øst. Toppen af siloen ved Tornbygård er 

synlig lidt til venstre for midten af billedet. Desuden ses taget på 
driftsbygningerne, som ligger uden for bygrænsen.

 

Fodersilo ved Tornbygård
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4 Nærzone. Visualisering hovedforslag. Afstanden til nærmeste mølle i hoved-
forslaget er knap 2,4 km. Møllerne ses tydeligt i horisonten ved den nordøstlige 
bygrænse af Muleby. Møllernes sokler er mere eller mindre skjult, og rotoren på 

den sydligste vindmølle i hovedforslaget bliver fra dette område næsten helt skjult af  
bevoksningen. Afstanden til møllerne kan være svær at bedømme på grund af bevoks-

ningen, og møllernes størrelse nedtones således. Møllerne er tegnet lidt op af hensyn til 
synligheden i billedet. 
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4

4 Nærzone. Visualisering alternativ. Afstanden til nærmeste 
nye mølle er godt 2,2 km i alternativet. Møllerne ses tyde-
ligt i horisonten ved den nordøstlige bygrænse af Muleby - 

møllerne fra alternativet opleves absolut størst. Møllernes sokler er 
mere eller mindre skjult. Afstanden til møllerne er svær at bedømme 

på grund af bevoksningen, og møllernes størrelse nedtones således. 
Møllerne er tegnet lidt op af hensyn til synligheden i billedet. 
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5 5 Nærzone. Eksisterende forhold set mod Ny Kirke fra 
Ellebyvej. Billedet er taget ud for Solhøj, lige under 
eksisterende elledninger. Bygrænsen mod sydøst er 

afgrænset af beplantning. Hvor vejen kommer ind til byen åbnes 
den levende skærm, og Nyker Rundkirke kommer i fokus.
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5Nærzone. Visualisering hovedforslag. Afstanden til nærmeste nye mølle er 2,6 km. 
Møllerne vil ikke have en uheldig placering bag Ny Kirke, da vindmøllegruppen vil 
være klart adskilt fra kirken. Møllerne vil være synlige bag bevoksningen til højre 

for kirken, hvilket betyder, at man ikke kan se møllerne i fuld udstrækning, og vinger-
nes rotation vil således have en forstyrrende effekt, idet de „fanger øjet“. Imidlertid be-

tyder den afskærmende bevoksning, at man ikke får fornemmelsen af hvor langt, der er til 
møllerne, og derfor opfattes de mindre, end de er. Møllerne er fra dette sted skalamæssigt 
både kirken og den foranliggende gård underlegne. Møllerne er tegnet lidt op af hensyn 
til synligheden i billedet.
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5 5 Nærzone. Visualisering alternativ. Afstanden til nærmeste 
mølle er godt 2,7 km. Møllerne vil ikke have en uheldig 
placering bag Ny Kirke, da vindmøllegruppen vil være 

klart adskilt fra kirken. Møllerne vil være synlige bag bevoksnin-
gen til højre for kirken og vil skalamæssigt være både kirken og 

den foranliggende gård underlegne. Møllerne er tegnet lidt op af 
hensyn til synligheden i billedet.
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5ANærzone. Eksisterende forhold set mod Ny Kirke fra 
Ellebyvej længere mod syd end ved foto 5. Billedet er ta-
get umiddelbart nord for Lillegård, og der er ca. 1,2 km 

til kirken. På denne afstand reduceres kirkens funktion som monu-
ment i landskabet af landbrugsbygningerne i billedets mellemgrund.  

Ny Kirke

5A
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5ANærzone. Visualisering hovedforslag. Afstanden til nærmeste nye mølle er 
godt 3,5 km. Møllerne vil ikke have en uheldig placering bag Ny Kirke, da 
vindmøllegruppen vil være klart adskilt fra kirken. Men møllerne vil størrel-

sesmæssigt være dominerende i forhold til kirken. Møllerne er tegnet lidt op af hensyn til 
synligheden i billedet.
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5A 5A
Nærzone. Visualisering alternativ. Afstanden til nær-
meste nye mølle er 3,6 km. Møllerne vil have en uhel-
dig placering bag Ny Kirke, hvor møllevingerne på 

den vestligste mølle længst til venstre vil "slå ned" i kirkens tag. 
Størrelsesmæssigt vil vindmøllernes rotorer være dominerende 

i forhold til kirken. Samlet set vurderes påvirkningen af kirkens 
funktion som landskabeligt monument ikke som værende væsent-
lig, da kirkens fremtoning fra denne afstand ikke er markant, som 
på forrige visualisering, hvor man er tættere på. Møllerne er teg-
net lidt op af hensyn til synligheden i billedet.
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6

6 Nærzone. Eksisterende forhold. Udsigt fra hovedindgan-
gen til Klemens Kirke, som er vestvendt. Klemens Kirke 
ligger højt i terrænet, men udsigten mod vest fra kirken 

skærmes af dels beplantning, dels af Klemens Kro.
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6

6 Nærzone. Visualisering af hovedforslag. Afstanden til 
nærmeste nye mølle er godt 2,9 kilometer. Ved ingen af 
mølleopstillingerne vil man opleve vindmøllerne fra ho-

vedindgangen til Klemens Kirke, hvorfra fotoet er taget. Møl-
lerne vil være skjult bag bevoksningen i billedets højre halvdel. 

Møllerne er tegnet op med hvid farve på visualiseringerne for at 
vise deres placering.
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6Nærzone. Visualisering af alternativ. Afstanden til nærmeste nye mølle er 3 kilo-
meter. Møllerne vil ved begge opstillinger ikke opleves fra hovedindgangen til Kle-
mens Kirke, hvorfra fotoet er taget. Møllerne vil være skjult bag bevoksningen. 

Møllerne er tegnet op på visualiseringen for at vise deres placering. Den tredie mølle 
står uden for billedet til højre.
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7
7 Nærzone. Eksisterende forhold. Landskabsoplevelsen set 

fra Aabyvej. Billedet er taget på Aabyvej ved 7 kilometer-
stenen. Man ser direkte mod projektområdet og får den 

oplevelse, som man vil få som passager i en bil. Man kigger op 
forbi Bukkegård og ser både bevoksningen omkring bækken nord 

for Tornbygård samt et af de små fredskovsfragmenter, som ligger 
på bakkeskråningen. 
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7Nærzone. Visualisering hovedforslag. Afstanden til nærmeste mølle er 1.270 m. 
Oplevelse af møllerne set mod øst fra landevejen mellem Rønne og Hasle. I begge 
opstillinger ses kun en enkelt mølle i fuld udstrækning, mens to andre skjuler sok-

lerne bag bevoksning og bygninger. 
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7
7 Nærzone. Visualisering alternativ. Afstanden til nærme-

ste mølle er 1.160 m. Oplevelse af møllerne set mod øst fra 
landevejen mellem Rønne og Hasle. Møllerne i alternati-

vet virker markant større og ser visuelt ud til at stå meget tætte-
re på Aabyvej end hovedforslagets møller, og møllernes funkti-

on som bagvæg for landskabsrummet nedenfor fungerer bedst i 
det alternative forslag. I begge opstillinger ses kun en enkelt møl-
le i fuld udstrækning, mens to andre skjuler soklerne bag bevoks-
ning og bygninger.
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8

8Nærzone. Eksisterende forhold. Landskabsoplevelsen fra 
Baggårdsvej set mod øst. Bag landevejen ses bakkekam-
men rejse sig, og man ser stuehus og fodersilo på Tornby-

gård. Samtidig ses eksisterende elledninger.
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8
Nærzone. Visualisering af hovedforslag. Landskabsople-
velsen visualiseret fra Baggårdsvej set mod øst. Afstanden 
til nærmeste mølle er 1.950 m. Møllerne står klart define-

ret i horisonten, markerer tydeligt terrænet og giver perspektiv i 
landskabsoplevelsen. Møllernes store størrelse opfattes let, da de 

8 kan forholdes direkte til genkendelige elementer som siloen ved 
Tornbygård. Møllerne er tegnet op, så de fremstår mørkere, end 
tilfældet vil være i det gældende vejrlig.
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8Nærzone. Visualisering af alternativ. Landskabsoplevelsen visualiseret fra Bag-
gårdsvej set mod øst. Afstanden til nærmeste mølle er 1.730 meter. Møllerne står 
klart defineret i horisonten, markerer tydeligt terrænet og giver perspektiv i land-

skabsoplevelsen. Møllernes store størrelse opfattes let, da de kan forholdes direkte til 
genkendelige elementer som siloen ved Tornbygård. De store møller i alternativet ska-

ber den bedste forbindelse mellem Tornbygård og møllerne samtidig med, at disse møller 
fungerer bedst som bagvæg for landskabsrummet. Møllerne er tegnet op, så de fremstår 
mørkere, end tilfældet vil være i det gældende vejrlig.
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9

9Nærzone. Eksisterende forhold set fra Simblegårdsvej, ud 
for Simlegård, tæt på nærzonens absolutte højdepunkt. 
Herfra er der panoramaudsigt over landbrugslandskabet, 

som omgiver projektområdet syd for fotostandpunktet. Man kan 
se adskillige master og skorstene ved Rønne samt de tre møller 

ved Snorrebakken. Møllerne ved Snorrebakken har en totalhøjde 
på 70 meter.

Tre møller ved Snorrebakken
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9Nærzone. Visualisering hovedforslag. Set fra Simblegårdsvej. Afstanden til nær-
meste nye mølle er 1.940 meter. Oplevelsen af de to typer møller i hovedforsla-
get og i alternativet er markant forskellig. Opstillingsmønstret i hovedforslaget la-

der landskabet beholde sin storskala, mens møllerne i alternativet formindsker skala-
en og fylder forholdsvis meget i landskabet. Landskabet karakteriseres ikke som teknisk 

fra dette højdepunkt, og møllerne vil således virke dominerende. Afstanden fra Simble-
gårdsvej vil nedtone møllernes størrelse, men perspektivet vil derimod nedtone landska-
bets storskala.
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9

9Nærzone. Visualisering alternativ. Set fra Simblegårdsvej. 
Afstanden til nærmeste nye mølle er 2.000 meter. Oplevel-
se af de to typer møller i hovedforslaget og i alternativet er 

markant forskellig. Møllerne i alternativet formindsker landska-
bets skala og fylder forholdsvis meget i landskabet. Landskabet 

karakteriseres ikke som teknisk fra dette højdepunkt, og møllerne 
vil således virke dominerende. Afstanden fra Simblegårdsvej vil 
nedtone møllernes størrelse, men perspektivet vil derimod nedto-
ne landskabets storskala.
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10
Nærzone. Eksisterende forhold. Landskabsoplevelsen 
set fra landevejen mellem Rønne og Hasle - Aabyvej 
ved 5 kilometerstenen. Landskabet er præget af land-

brugsbygninger og dyrkede marker. I horisonten til venstre i bil-
ledet ser man Duebjerg rejse sig 99 meter over havets overflade. 

10 Også her ser man den eksisterende el-ledning, som passerer  
projektområdet.
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1010 Nærzone. Visualisering hovedforslag fra 5 kilometer-
stenen på Aabyvej. Afstanden til nærmeste nye mølle 
er godt 2,8 kilometer. Møllegruppen i hovedforslaget 

vil være bedst synlig og fremstå klart som gruppe. De tre møller  
i hovedforslaget fylder stort set det samme af horisonten som to 

i alternativet. Møllerne opfattes næsten lige store ved denne af-
stand, og størrelserne opfattes nemt ved samspillet med land-
brugsbygninger i området. Møllerne er tegnet op for at give en 
bedre gengivelse af placeringen og udstrækning.
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Nærzone. Visualisering alternativ fra 5 kilometerstenen på Aabyvej. Afstan-
den til nærmeste nye mølle er godt 2,9 kilometer. Møllerne i alternativet står  
mere mod vest end møllerne i hovedforslaget, og den nordligste mølle vil stort 

set være skjult bag bevoksningen, hvor man netop vil kunne se vingespidserne rage op. 
De tre møller i hovedforslaget fylder stort set det samme af horisonten som to i alternati-

10 vet. Møllerne opfattes næsten lige store ved denne afstand, og størrelserne opfattes nemt 
ved samspillet med landbrugsbygninger i området. Møllerne er tegnet op for at give en 
bedre gengivelse af placeringen og udstrækning.
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11

11
Nærzone. Eksisterende forhold set fra Aabyvej, hvor 

el-ledninger passerer landevejen. Landbrugsland-
skab med teknisk præg. Tornbygård ligger på kan-

ten af bakkekammen, og fodersiloen rager op med sine 25 meter. 
El-ledningen er en 60 kV ledning, som passerer direkte hen over 

projektområdet. Billedet er taget vinkelret ind fra Aabyvej og gen-
giver den oplevelse, man kan få fra passagersædet, når man kører 
mellem Rønne og Hasle.

68



11 Nærzone. Visualisering hovedforslag fra Aabyvej, hvor el-ledninger passerer 
landevejen. Afstanden til nærmeste mølle er 1.230 meter. Her opleves samspil-
let mellem tekniske anlæg og landbrugslandskabet. Begge opstillinger opleves 

markante, men størrelsen på møllerne nedtones af de passerende el-ledninger, som fak-
tisk er dem, der skaber uro i billedet. Soklerne på to af møllerne i hver opstilling er skjult 

bag bevoksning eller bygninger, men man har en tydelig opfattelse af hele møllens ud-
strækning alligevel. Møllerne er tegnet op med en mørkere farve.
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11

11
Nærzone. Visualisering alternativ fra Aabyvej, hvor el-

ledninger passerer landevejen. Afstanden til nærme-
ste nye mølle er 1.000 meter. Her opleves samspillet 

mellem tekniske anlæg og landbrugslandskabet. Begge opstillin-
ger opleves markante, men størrelsen på møllerne nedtones af de 

passerende el-ledninger, som faktisk er dem, der skaber uro i bil-
ledet. Soklerne på to af møllerne i hver opstilling er skjult bag be-
voksning eller bygninger, men man har en tydelig opfattelse af he-
le møllens udstrækning alligevel. Møllerne er tegnet op med en 
mørkere farve.
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12

12Nærzone. Eksisterende forhold set fra et punkt på 
Tornbyvej nær driftsbygningerne ved Tornbygård og 
ud over projektområdet mod øst-sydøst. Bakkekammen 

topper efter svinget, og man fornemmer terrænets bevægelse på 
den anden side af bakken, hvor el-ledningerne forsvinder. Cylin-

deren, som ligger i forgrunden, er omtrent 3 meter høj. Fotogra-
fiet er taget med 24 mm optik, så ideel betragtningsafstand er 19 
cm for den trykte udgave på A4-papir af VVM-rapporten. 
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Nærzone. Visualisering hovedforslag. Set fra Torn-
byvej er møllerne meget dominerende. Afstanden til 
nærmeste mølle er 425 meter. Oplevelsen af de to 

mølletyper og forskellen i opstillingsmønster er markant. Møl-
lerne i hovedforslaget dominerer horisontalt, mens møllerne i al-

ternativet dominerer vertikalt. I begge tilfælde markerer møller-
ne bakketoppens afgrænsning og står markante mod himlen uden 
tilknytning til skalaformidlende elementer bortset fra den eksiste-
rende 60 kV el-ledning, som passerer hen over projektområdet.

12

12
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Nærzone. Visualisering alternativ. Set fra Tornbyvej er møllerne meget domi-
nerende. Afstanden til nærmeste mølle er 200 meter. Oplevelsen af de to møl-
letyper og forskellen i opstillingsmønster er markant. Møllerne i hovedforsla-

get dominerer horisontalt, mens møllerne i alternativet dominerer vertikalt. I begge til-
fælde markerer møllerne bakketoppens afgrænsning og står markante mod himlen uden 

12 tilknytning til skalaformidlende elementer bortset fra den eksisterende 60 kV el-ledning, 
som passerer hen over projektområdet
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1313Nærzone. Eksisterende forhold. Landskabet set langs 
Tornbyvej fra krydset mellem Tornbyvej og Brogårds-
vej. Man ser mod nordvest hen over bevoksningen om-

kring Muleby Å og fornemmer ejendommen Grønly til venstre i 
billedet og vindmøllerne ved Hasle til højre..

Vindmøller nord 
for Hasle
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13Nærzone. Visualisering hovedforslag. Landskabet set langs Tornbyvej fra 
krydset mellem Tornbyvej og Brogårdsvej. Afstanden til nærmeste nye mølle 
er 1.600 meter. Møllerne står i en tydelig defineret gruppe bag bevoksningen 

omkring Muleby Å. Den levende skærm tæt på fotostandpunktet standser udsigten over 
landskabet. Møllernes sokler er ikke synlige, og bevoksningen bidrager således til at 

nedtone møllernes størrelse. Omvendt sætter de eksisterende el-ledninger møllernes stør-
relse i relief. Vindmøllegruppen står klart adskilt fra vindmøllerne ved Hasle.

Elmast
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1313Nærzone. Visualisering alternativ. Landskabet set 
langs Tornbyvej fra krydset mellem Tornbyvej og Bro-
gårdsvej. Afstanden til nærmeste nye mølle er 1.650 

meter. Møllerne står i en tydelig defineret gruppe bag bevoks-
ningen omkring Muleby Å. Den levende skærm tæt på fotostand-

punktet standser udsigten over landskabet. Møllernes sokler er 
ikke synlige, og bevoksningen bidrager således til at nedtone  
møllernes størrelse. Omvendt sætter de eksisterende el-ledninger 
møllernes størrelse i relief. Vindmøllegrupperne står klart  
adskilte.
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14

Visualiseringer i mellemzone

14Mellemzone. Eksisterende forhold. Udsigt over land-
skabet fra Årsballe. Fotostandpunktet ligger ca. 125 m  
over havets overflade, og der er lang sigt over land-

skabet, som er præget af landbrugsejendomme og dyrkede mar-
ker. Den ene af de to møller ved Ypperne kan anes i horisonten, 

ligesom en af tre møller nord for Hasle. De tre møller ved Sande-
mandsgård ses tydeligt, og længst ude i højre side af billedet ses 
den markante BAF-silo i Klemensker. 

BAF-silo i 
Klemensker

Tre vindmøller ved 
Sandemandsgård 

Vindmølle  
nord for Hasle

Vindmølle  
ved 

Ypperne

Klemens 
Kirke

77



14

14 Mellemzone. Visualisering af hovedforslag fra Årsbal-
le. Afstand til nærmeste mølle er knap 6,4 km. Møllerne 
står mere eller mindre skjult af bevoksning, men da den 

ene af møllerne står helt frit, fornemmer man størrelserne. Sam-
spillet med den ene mølle ved Ypperne vil ikke opfattes med det 

blotte øje, og møllerne ved Hasle og Sandemandsgård står klart 
adskilte fra de nye møller. Møllerne er tegnet op med lysere far-
ve end normalt.

78



14Mellemzone. Visualisering af alternativet fra Årsballe. Afstanden til nærme-
ste nye mølle er knap 6,4 km. Projektområdet ligger i horisonten mod vest. 
Møllerne i begge opstillinger står mere eller mindre skjult af bevoksning, men 

da den ene af møllerne står helt frit, fornemmer man størrelserne. De to mølletyper op-
fattes næsten lige store på denne afstand. Synligheden af møllerne er helt klart bestemt af 

sigtbarheden. Samspillet med den ene mølle ved Ypperne vil ikke opfattes med det blotte 
øje, og møllerne ved Hasle og Sandemandsgård står klart adskilte fra de nye møller. Møl-
lerne er tegnet op med lysere farve end normalt.
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15
15Mellemzone. Eksisterende forhold set fra Almegårds-

vej. Udsigt over landbrugslandskabet syd for projekt-
området. Set fra Almegårdsvej mod nord, forbi de ek-

sisterende møller ved Snorrebakken, som dominerer billedet. I 
horisonten ser man møllegrupperne nord for Hasle, og mellem 

den venstre og den midterste eksisterende mølle anes Ruts Kirke 
som højdepunkt på bakkekammen. Mellem den midterste og den 
højre mølle anes møllerne nord for Rutsker, og længst til højre i 
billedet står BAF-siloen i Klemensker.

BAF-siloen i KlemenskerMøllerne nord for RutskerRuts KirkeMøllegrupperne nord for Hasle 
og ved Sandemandsgård
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15Mellemzone. Visualisering af hovedforslag fra Almegårdsvej. Afstanden til 
nærmeste nye mølle er godt 5,7 kilometer. Man vil opleve de tre møller ved 
Snorrebakken i samspil med både de nye møller ved Tornbygård samt de to 

gange tre møller nord for Hasle. De fire møllegrupper står klart adskilte og veldefine-
rede, og de skaber perspektiv i landskabsoplevelsen. Alle møllegrupperne består af tre 

møller opstillet efter samme mønster, og dette skaber harmoni i den samlede oplevelse af 
vindkraftens udnyttelse på Vestbornholm. Ruts Kirke og de små møller nord for Rutsker 
står ligeledes klart adskilte fra fire høje vindmøllegrupper.

De nye vindmøller
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15
15Mellemzone. Visualisering af alternativ fra Almegårds-

vej. Afstanden til nærmeste nye mølle er godt 5,7 kilo-
meter. Man vil opleve de tre møller ved Snorrebakken i 

samspil med både de nye møller ved Tornbygård samt de to gange 
tre møller nord for Hasle. De fire møllegrupper står klart adskilte 

og veldefinerede, og de skaber perspektiv i landskabsoplevelsen. Al-
le møllegrupperne består af tre møller opstillet efter samme mønster, 
og dette skaber harmoni i den samlede oplevelse af vindkraftens ud-
nyttelse på Vestbornholm. Ruts Kirke og de små møller nord for Rut-
sker står ligeledes klart adskilte fra fire høje vindmøllegrupper.

De nye, alternative  vindmøller
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16

16 Mellemzone. Eksisterende forhold. Udsigten fra øens 
højest beliggende kirke, Ruts Kirke. Kirken ligger 130 
meter over havets overflade, og her er der en flot pa-

noramaudsigt. Billedet er taget mod syd fra kirkegården umid-
delbart syd for kirken. Man ser ud over det lavere liggende land-

skab, som skifter mellem landbrugsjord og fragmenterede bevoks-
ninger. Man kan ane den 75 meter høje skorsten ved Rønne For-
brændingen lidt til venstre for midten af billedet.

Rønne Forbrændingen
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16

16 Mellemzone. Visualisering af hovedforslag fra Ruts Kir-
ke. Afstanden til nærmeste nye mølle er 5,8 km, og på 
denne afstand begynder møllevingerne at „forsvinde” 

og det er tårnene og nacellerne, som står tydeligst. Mølleopstillin-
gen fra hovedforslaget anskues på langs af rækken, og den fylder en 

meget lille del af horisonten, hvorimod alternativets møller ses mere 
på tværs af rækken, som således fylder mere horisontalt. De to møl-
legrupper nord for Hasle står umiddelbart vest for kirken, uden for 
billedet, og de vil være den dominerende tekniske faktor ved kirken. 
Møllerne er på billederne fremhævet med hvid farve.
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16Mellemzone. Visualisering af alternativ fra Ruts Kirke. Afstanden til nærme-
ste nye mølle er godt 5,7 km, og på denne afstand begynder møllevingerne at 
” forsvinde” og det er tårnene og nacellerne som står tydeligst. Mølleopstil-

lingen fra hovedforslaget anskues på langs af rækken, og den fylder en meget lille del af 
horisonten, hvorimod alternativets møller ses mere på tværs af rækken, som således fyl-

der mere horisontalt. De to møllegrupper nord for Hasle står umiddelbart vest for kirken, 
uden for billedet, og de vil være den dominerende tekniske faktor ved kirken. Møllerne er 
på billederne fremhævet med hvid farve.
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1717Mellemzone. Eksisterende forhold set fra Rønne havn 
ved roklubben. Man ser op langs kysten og ser Blykob-
bemasten med sine 106 meter og de to gange tre møl-

ler nord for Hasle.
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17Mellemzone. Visualisering af hovedforslag fra Rønne havn. Afstanden til 
nærmeste nye mølle er 7,6 km. Møllerne vil kunne opleves fra det yderste 
punkt i havnen, hvor billedet er taget ud for roklubben. På visualiseringen 

ses det, at møllernes synlighed er begrænset til den øverste halvdel. Man vil således ikke 
kunne se møllernes fundament, men få en oplevelse af møllerne, som „graver” i Blykob-

be Plantage. Grundet terrænet vil det være stor set umuligt at undgå denne visuelle ople-
velse. På billedet vil møllerne nord for Hasle kunne ses i deres fulde højde, fra fundament 
til top. Møllerne vil bidrage til oplevelsen af den bornholmske udnyttelse af vindressour-
cerne, men også til oplevelsen af et teknisk landskab. Møllerne er fremhævet mod hori-
sonten med en mørk farve.

Nye vindmøller
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1717Mellemzone. Visualisering af alternativ fra Rønne 
havn. Afstanden til nærmeste nye mølle er godt 7,7 km. 
Møllernes synlighed er begrænset til den øverste halv-

del. Man vil således få en oplevelse af møllerne, som „graver” i 
Blykobbe Plantage. Møllerne nord for Hasle ses i deres fulde høj-

de, fra fundament til top. Møllerne vil bidrage til oplevelsen af 
den bornholmske udnyttelse af vindressourcerne, men også til op-
levelsen af et teknisk landskab. Møllerne er fremhævet mod hori-
sonten med en mørk farve.

Nye alternative vindmøller
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18

Mellemzone. Eksisterende forhold. Udsigt over land-
skabet fra landevejen mellem Hasle og Rutsker. Man 
ser mod syd og fornemmer terrænspringet fra grund-

fjeldshorstens udbredelse til det lavereliggende morænelandskab på 
Sydvestbornholm. I horisonten anes de tre møller ved Snorrebakken.

18

Tre møller ved Snorrebakken.
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18

Mellemzone. Visualisering af hovedforslag fra Kum-
lehøjvej, Vysteby. Afstanden til nærmeste nye mølle er 
godt 4,4 km. Møllerne nord for Hasle står vest for fo-

tostandpunktet i en afstand af 750 ‒ 1.100 meter og vil være den 
dominerende faktor, når man kører på landevejen mellem Rutsker 

18 og Hasle. De nye møller vil som gruppe være delvist skjult bag be-
voksningen ved Ingemarsgård, som ligger højt i terrænet. Alle tre 
rotorer vil kunne ses, mens flere af møllernes sokler er skjult. Møl-
lerne står roligt i horisonten og er i harmoni med de store land-
skabstræk. Møllerne er fremhævet med en mørkere farve.
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18Mellemzone. Visualisering af alternativ fra Kumlehøjvej, Vysteby. Afstanden 
til nærmeste nye mølle er 4,3 km. Oplevelsen af de to typer møller og opstillin-
ger er nogenlunde ens på denne afstand. Møllerne nord for Hasle står vest for 

fotostandpunktet i en afstand af 750 ‒ 1.100 meter og vil være den dominerende fak-
tor, når man kører på landevejen mellem Rutsker og Hasle. De nye møller vil som grup-

pe være delvist skjult bag bevoksningen ved Ingemarsgård, som ligger højt i terrænet. Al-
le tre rotorer vil kunne ses, mens møllernes sokler er skjult. Møllerne står roligt i hori-
sonten og er i harmoni med de store landskabstræk. Møllerne er fremhævet med en mør-
kere farve.
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19

Mellemzone. Eksisterende forhold set fra Borrelyng-
vej, landevejen mellem Hasle og Allinge, nord for Hel-
ligpeder, ud for Askelund, Borrelyngvej nr. 16. Man 

ser mod sydøst tværs imellem de to møllegrupper nord for Hasle, 
hvoraf to møller fra hver gruppe er synlige.

19
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19Mellemzone. Visualisering af hovedforslag fra Borrelyngvej. Afstanden til 
nærmeste nye mølle er knap 6,4 km. Møllerne vil ikke kunne ses herfra. De er 
optegnet med hvidt foran bevoksningen for at markere placeringen i forhold til 

billedet, og rotorerne er drejet i forhold til de eksisterende vindmøllers rotorer for at un-
derstrege de nye møllers placering.

Nye vindmøller
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Mellemzone. Visualisering af alternativ fra Borre-
lyngvej. Afstanden til nærmeste nye mølle er godt 6,2 
km. Møllerne vil ikke kunne ses herfra. De er optegnet 

med hvidt foran bevoksningen for at markere placeringen, og ro-
torerne er drejet for at understrege de nye møllers placering.

19

Nye alternative vindmøller

19

94



Ruts Kirke
Eksisterende 

vindmøller ved 
Sandemandsgård

Eksisterende 
vindmøller ved 

Hasle

20Mellemzone. Eksisterende forhold set mod syd-sydvest 
langs Kirkevej. Til venstre troner Ruts Kirke. Kirken er 
øens højest beliggende - 130 meter over havet. Til højre 

ser man de eksisterende møller nord for Hasle og ved Sandemands-
gård. Også her fornemmer man terrænspringet mod Sydbornholm.

20
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20Mellemzone. Visualisering af hovedforslag fra Kirke-
vej. Afstanden til nærmeste nye mølle er knap 7,8 km i 
hovedforslaget. Fra Kirkevej vil møllerne stort set ik-

ke være synlige, man vil muligvis kunne se det yderste af en vin-
gespids kigge op ude i horisonten i den alternative opstilling. På 

visualiseringen er møllerne tegnet op foran bevoksningen og bak-
kerne for at markere placeringen på billedet.

Nye vindmøller

20

96



20Mellemzone. Visualisering af alternativ fra Kirkevej. Afstanden til nærme-
ste nye mølle er 7,7 km i alternativet. Fra Kirkevej vil møllerne stort set ik-
ke være synlige, man vil muligvis kunne se det yderste af en vingespids kigge 

op ude i horisonten i den alternative opstilling. På visualiseringen er møllerne tegnet op 
foran bevoksningen og bakkerne for at markere placeringen på billedet.

Nye alternative vindmøller
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21

Visualiseringer i fjernzone

21Fjernzone. Eksisterende forhold. Oplevelsen af kysten 
under afgang fra Rønne havn fra broen på katamaran-
færgen Willum Clausen. Yderst til venstre i billedet 

knejser de tre møller nord for Hasle, mens Rø-senderen med sine 
315 meter anes i horisonten. Foto er taget med 70 mm optik, så 

ideel betragtningsafstand i forhold til sammenligning af elemen-
ter i landskabet mellem de forskellige foto og visualiseringer er 
55 cm for den trykte udgave på A4 -papir af rapporten. Ideel be-
tragtningsafstandafstand bør ikke forveksles med læserens fore-
trukne læseafstand.

Møller nord for Hasle Rø-senderenKlemenskersiloen
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Nye vindmøller

21Fjernzone. Visualisering. Afstanden til nærmeste nye mølle er 16,2 km i hovedfor-
slaget og 16,1 km i alternativet. Alle møllerne, både eksisterende og nye er tegnet 
op med hvidt for at få fornemmelsen af Bornholms vindenergiske „skyline”. De 

nye møller virker ikke væsentligt større end de eksisterende nord for Hasle på denne afstand, 
og de vil bidrage til formidlingen af Bornholm som en vindenergiproducerende kommune.

Hovedforslag

Alternativ

99



22

22

Møllegrupperne ved Sandemandsgård og nord for Hasle

Fjernzone. Eksisterende forhold set fra Hammerknu-
dens højeste punkt, umiddelbart syd for fyret. På trods 
af højdepunktet er det meget lidt, man kan se af udsig-

ten på grund af bevoksningen. Den skarptseende kan skimte møl-
legrupperne ved Sandemandsgård og nord for Hasle i horisonten.
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Nye vindmøller

22Fjernzone. Visualisering fra Hammerknuden. Afstanden til nærmeste nye møl-
le er 13,7 km i hovedforslaget og 13,6 km i alternativet. Man vil ikke kunne 
se de nye møller fra udsigtspunktet på Hammerknuden. Den eksisterende be-

plantning, som man knapt kan kigge over, skjuler møllerne, som derfor er tegnet op med 
hvidt foran bevoksningen for at markere placeringen på billedet.

Hovedforslag

Alternativ
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23Fjernzone. Eksisterende forhold set fra Østerlars Kir-
ke mod masterne i vest. Kirkegården ved en af Born-
holms største og mest besøgte turistattraktioner er om-

givet af store, gamle træer, som skærmer af mod omgivelserne.
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Nye vindmøller

23Fjernzone. Visualisering fra Østerlars Kirke. Afstanden til nærmeste nye møl-
le er 12,7 km i hovedforslaget, og 12,6 km i alternativet. Uafhængigt af valg af 
mølletype og opstillingsmønster vil mølleprojektet ikke få visuel betydning for 

øens største rundkirke. Møllerne vil være skjult bag de store træer ved parkeringsplad-
sen. Østerlars ligger højt, over hundrede meter over havets overflade, men selv hvis træ-

Hovedforslag

Alternativ

erne ikke havde været der, ville man ikke kunne se de nye vindmøller på grund af terræn-
et og plantagerne vest for kirken. På visualiseringerne er møllerne tegnet op foran træer-
ne, så man kan få en fornemmelse af deres placering i forhold til udsigten. Afstanden fra 
kirken til projektområdet vil betyde, at møllerne vil være svære at opfatte som andet end 
streger og punkter i det fjerne.
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2424Fjernzone. Eksisterende forhold. Udsigt mod projekt-
området fra Nylars når man forlader byen og kører 
ad Kirkevej. Der er ingen sigt mod projektområdet fra 

Nylars Kirke. Eksisterende el-ledninger tegner horisonten i pro-
duktionslandskabet nord for Nylars.
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Nye vindmøller

24Fjernzone. Visualisering. Afstanden til nærmeste nye mølle er 9,9 km i hoved-
forslaget og 10 km i alternativet. Møllerne vil ikke være synlige fra Nylars. De 
er tegnet op foran bevoksningen, så beskueren kan få en idé om, hvor de står.

Hovedforslag

Alternativ
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4.5 Vurdering af konsekvenser for 
landskab og kulturmiljø

I det følgende afsnit er det på baggrund af landskabs-
analysen og visualiseringerne vurderet, hvorledes vind-
møllerne vil påvirke landskabet. Vurderingen følger de 
fokusområder, som blev skitseret i kapitel 1, og de pro-
blemer, der er fremkommet ved analysen i afsnit 4.2, 
4.3 og 4.4.

Anlæggets fremtræden
Møllerne ved Tornbygård fremtræder i begge opstillin-
ger som et entydigt og samlet, enkeltstående anlæg fra 
alle vinkler og afstande. Møllerne er opstillet i et let af-
læseligt mønster, og de opfattes som gruppe klart ad-
skilt fra andre grupper af vindmøller i møllernes kon-
sekvenszone.

Rækken af møller opfattes forskelligt afhængig af 
den vinkel, de bliver betragtet fra. Ser man rækken 
på tværs, virker den dominerende fra de fleste stand-
punkter, særligt i nærzonen. Set på langs oplever man 
møllegruppen mindre dominerende, men man kan og-
så opfatte den som kaotisk, idet man vil kunne opleve 
alle ni roterende vinger bag hinanden. Oplevelsen vil 
variere med skiftende vindretninger og deraf følgende 
skiftende rotorstilling.

Vindmøllernes design
Farvevalget har betydning for møllernes fremtoning 
både på kort og lang betragtningsafstand. 

I møllernes nærzone vil møllerne stå tydeligt mod 
himlen og afhængigt af vejrliget vil kontrasten opfat-
tes klart. 

I mellem- og fjernzonen vil farvevalget have betyd-
ning for møllernes synlighed. På lang afstand vil det 
menneskelige øje kun opfatte tårnene. De roterende vin-
ger vil ikke have betydning for møllernes synlighed.

På længere afstand vil sigtbarheden reducere møl-
lernes kontrast mod baggrunden, og det bliver svært 
at opfatte møllerne.

Påvirkning af landskabs- og kulturelementer
Påvirkningen bedømmes på baggrund af landskabets 
sårbarhed, som hænger sammen med skalaen, uforstyr-
retheden og mængden af synlige, historiske, geologiske 
og naturmæssige værdifulde elementer.

Naturprægede landskabselementer
I nærzonen vil møllerne danne bagvæg om landskabs-
rummet ved projektområdet, som mod nord og syd af-
grænses af bevoksningerne omkring henholdsvis Bag-
geå og Muleby Å, når man oplever rummet fra lande-
vejen og fra Muleby. Møllerne markerer terrænets be-
vægelser, når de opleves fra vest og syd, det vil sige fra 
terrænmæssigt lavere liggende standpunkter.

Møllerne i alternativet virker i nærzonen markant 
større end møllerne i hovedforslaget. De store møller 
kommer til at nedtone skalaen i landskabet, så store 
landskabstræk kommer til at virke mindre.

Fra flere standpunkter i nærzonen bliver møllernes 
størrelse i begge opstillinger nedtonet af levende hegn, 
der står i en afstand fra beskueren, som betyder, at af-
standen til møllernes fundament ikke erkendes. Møl-
lestørrelsen bliver dermed svær at bedømme.

Kulturlandskabet og rekreative forhold
Oplevelsen af samspillet mellem Ny Kirke og møllerne 
vil blive oplevet forskelligt afhængig af, hvor tæt man 
kommer på kirken.

På større afstand vil møllerne kunne opleves som for-
styrrende bag kirken, men ikke som en væsentlig ge-
ne, da kirken ikke er markant i landskabsbilledet i for-
hold til landbrugsbygningerne i mellemgrunden. Her 
vil samspillet med møllerne i hovedforslaget være at 
foretrække, da disse vil stå mere samlet og således ikke 
blive oplevet lige så dominerende som møllerne i alter-
nativet. Se visualisering 5 og 5A samt foto 4.8 A og B. 

Foto 4.8 A og B Visualisering på større afstand af  Ny Kirke, hvor den ikke er markant i landskabet. Hovedforslag øverst.
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Når man kommer tættere på, og kirken bliver mere 
fremtrædende, vil møllerne stå uafhængigt til højre for 
kirken i begge opstillinger. De vil fange øjet, idet det 
kun er vingerne, som man kan se.

Oplevelsen af møllerne fra henholdsvis Klemensker 
kirkegård og Hasle kirkegård vil være begrænset, da 
møllerne vil være skjult bag bevoksning og bebyggel-
se. Uheldigt samspil mellem møllerne og kirkerne vil 
i disse tilfælde ikke være aktuelt. 

De eksisterende tekniske installationer i området har 
betydning for møllernes påvirkning af omgivelserne. 
Der er ikke tale om uforstyrrede landskaber, men pro-
duktionslandskaber med udbredt infrastruktur, både 
teknisk i form af luftledninger, master og skorstene, 
men også via et forholdsvis finmasket vejnet. Møller-
ne bidrager således til en yderligere „teknificering” af 
kulturlandskabet og sender samtidig et signal om Born-
holm som vindenergiproducent.

Samspil med eksisterende møller
Møllerne i begge opstillinger vil ofte blive oplevet i sam-
spil med eksisterende møllegrupper på øen. Der er ikke 
fundet uheldige samspil med eksisterende møllegrupper. 

Opstillingsmønstret ved Tornbygård ligner de fle-
ste af de eksisterende møllegrupper med tre møller på 
en ret linje.

Synlighed
Nærzonen
De tre møller kommer til at stå meget synligt på bak-
kekammen øst for landevejen mellem Rønne og Has-
le. Man vil fra landevejen kunne opleve møllerne i de-
res fulde udstrækning, fra bunden af tårnet til toppen 
af vingespidsen, når den er i lodret position.

I byerne vil møllerne ofte kunne erkendes ved, at vin-
gespidserne kigger op over bebyggelse og beplantning. 
Så snart man kommer uden for bygrænserne, vil møl-
lerne kunne opleves i mere eller mindre fuld udstræk-
ning fra både Hasle, Nyker og Muleby. Projektområ-
det afskærmes fra Klemensker af bakkedraget ved La-
degård, og møllerne erkendes fra byen ved rotorerne, 
som når op over bakkekammen og derved fanger øjet.

Boligbebyggelse i nærzonen
Oplevelse af møllerne fra boligbebyggelserne i nærzo-
nen er afhængig af opstillingsmønstret. Fra Hasle fylder 
møllerne i alternativet mindst i horisonten, mens møller-
ne i hovedforslaget fylder mindst i horisonten, når de op-
leves fra Nyker. Fra Klemensker og Muleby er oplevel-
sen af opstillingsmønstrene stort set ens, og det er stand-
pladsen for oplevelsen, som afgør, om møllerne opleves 
som en helhed eller delvist skjult bag bevoksning. Den 
største forskel opleves fra Nyker, og her vil møllerne fra 
hovedforslaget være at foretrække. Se visualisering 2.

Rekreative interesser i nærzonen
De rekreative interesser er primært knyttet til cykel- 
og vandreture med naturoplevelser nord for Tornbyvej.

Oplevelsen på cykel fra de omgivende veje Aabyvej, 
Baggårdsvej og Simblegårdsvej er afhængig af opstil-
lingsmønstret. Hovedforslagets udbredelse fylder gene-
relt en mindre del af horisonten, og den mindre størrel-
se på møllerne taler til fordel for hovedforslaget. Se vi-
sualisering 7, 8 og 9.

Færdselsårer
Møllerne vil være synlige, når man færdes på landeve-
jene omkring projektområdet. Terræn og bevoksning 
vil give meget forskellige oplevelser, om man er nede 
eller oppe, og om der er slørende bevoksning eller ej.

Generelt fylder hovedforslagets opstilling mindre i 
horisonten end alternativets. 

Ved Aabyvej vil møllerne i alternativet stå bedre, 
når de opleves som bagvæg for landskabsrummet på 
bakkeskråningen. Her vil de stå klart definerede som 
gruppe, uafhængig af el-ledninger og bevoksning. Se 
visualisering 10 og 12.

Mellemzonen
I mellemzonen udlignes møllernes størrelsesmæssige 
forskel næsten. Møllerne opleves tydeligt som gruppe, 
og de fleste steder vil alle tre møller opleves i samme 
udstrækning. I mellemzonen er der langt mellem punk-
ter, hvor møllernes fundament kan erkendes. Fra de fle-
ste standpunkter vil en større eller mindre del af tårne-
ne være skjult af terræn eller beplantning.

Flere steder opleves møllerne i samspil med en eller 
flere eksisterende møllegrupper, uden samspillet dog 
bliver uhensigtsmæssigt. Et godt eksempel herpå er vi-
sualiseringerne fra Almegårdsvej. Se visualisering 15.

Fra nord vil møllerne nord for Hasle og ved Sande-
mansgård dominere oplevelsen af udsynet over den la-
vere liggende del af Vestbornholm i syd.

Flere steder vil terrænets bevægelser skjule møller-
ne helt. Se visualisering 19 og 20.

Boligbebyggelse i mellemzonen
Fra Årsballe opleves møllerne i horisonten som en klart 
defineret gruppe. Den alternative mølleopstilling fyl-
der mindst i horisonten. Se visualisering 14.

Rekreative interesser
Landskabsoplevelsen og samspillet med eksisterende 
møller opleves fra Almegårdsvej, hvor begge opstil-
linger opleves som en klart defineret gruppe, uafhæn-
gig af eksisterende møllegrupper. Hovedforslagets op-
stilling fylder mindst i horisonten. Se visualisering 15.

Ved Ruts Kirke ser man møllerne bag hinanden i ho-
vedforslaget, og man oplever denne opstilling som me-
re forstyrrende end den alternative opstilling, der vi-
ser møllerne som klart defineret gruppe. Se visualise-
ring 16.

Fra Rønne havn ser man kun to af tre møller i al-
ternativet, mens hovedopstillingen viser den samlede 
gruppe. Se visualisering 17.

Færdselsårer
Oplevelsen af møllerne på landevejene i mellemzonen er 
afhængig af terrænet. På både Kirkevej og Borrelyng-
vej nord for projektområdet vil møllerne være skjult. 
Ved Vysteby er hovedforslagets møller mere fri af af-
skærmende bevoksning, og man får en bedre fornem-
melse af møllernes størrelse, når man kan se en eller 
flere i fuld udstrækning. Se visualisering 18.

Fjernzonen
Møllernes synlighed i fjernzonen, det vil sige på afstan-
de over 10 km, vil være begrænset. Der vil givetvis væ-
re punkter, hvor møllerne kan erkendes, men på de ud-
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valgte fotopunkter, hvor møllernes fremtoning vurde-
redes til at kunne få en uheldig betydning, vil man ik-
ke kunne se møllerne.

Møllerne vil kunne ses fra havet, men ellers skjules 
de af terræn fra de udvalgte punkter i fjernzonen. Se 
visualisering 21.

4.6 Konklusion, påvirkning af 
landskab og kulturmiljø

Landskabet omkring projektområdet er præget af ter-
ræn, spredte landbrugsejendomme og bebyggelse om-
kring trafikale knudepunkter. En del eksisterende møl-
ler og el-ledninger giver landskabet et teknisk præg. 

Produktionslandskabet vurderes at kunne bære end-
nu et teknisk bidrag, og formidlingen af Bornholm som 
producent af vindenergi må forventes at sende et posi-
tivt signal til de mange turister, som besøger øen.

Landskabets karakter fastholdes i projektområdets 
nærzone som produktionslandskab.

Terræn og spredte fragmenter af plantager og be-
voksninger betyder, at den mest markante oplevelse af 
møllerne fås i nærzonen, og i mellemzonen på højtlig-
gende standpunkter. Samtidig vil terræn og bevoks-
ning betyde, at møllerne ofte vil have soklerne skjult, 
og det kan derfor være svært at afstandsbedømme og 
dermed svært at opfatte møllernes størrelse - de bliver 
oplevet mindre, end de er.

Mølleopstillingen på toppen af bakkekammen ved 
Tornbygård betyder, at landskabets linjer fremhæve, 
og møllerne vil indirekte være med til at formidle øens 
geologiske dannelse ved at understrege grundfjeldhor-
stens grænse.

Det kan ikke undgås, at møllerne fra tid til anden vil 
kunne opleves i sigtelinjer fra eksisterende veje. Det 
vurderes, at ingen af mølleopstillingerne vil forstyr-
re eller distrahere trafikanterne på de overordnede ve-
je. Når møllerne passeres på Tornbyvej kan de opleves 
voldsomme, men det vurderes, at der med den sparsom-
me trafik på vejen ikke vil opstå konflikter.

Der er ikke fundet noget væsentligt uheldigt samspil 
med kirker eller eksisterende vindmøllegrupper, og op-

stillingen af møllerne vil ikke komme i konflikt med 
synlige kulturhistoriske elementer, med undtagelse af 
opstillingen i alternativet, som kommer i konflikt med 
Ny Kirke, når den betragtes på afstand fra Ellebyvej. 

Der skal dog foretages en muldafrømning på pro-
jektområdet, inden anlægsarbejdet kan igangsættes, 
idet der kan blive gjort arkæologiske fund.

Den påkrævede røde lysafmærkning er lavintensiv 
og giver ikke væsentlige gener.

Sammenligning af hovedforslaget  
og alternativet
Der er stor forskel på den visuelle påvirkning af land-
skaber, færdselsårer og rekreative interesser i hoved-
forslaget og alternativet i nærzonen. I mellemzonen 
udviskes denne forskel, og i fjernzonen er det svært 
at se forskel.

Fordele ved hovedforslaget
• Møllernes størrelse passer til den skala, som er  
 dominerende i nærzonen.
• Møllernes placering følger en højdekurve, og  
 deres nav vil således stå på en tilnærmelsesvis  
 vandret lige række.
• Mølleopstillingen i hovedforslaget fylder flere  
 steder mindre i horisonten end opstillingen 
 i alternativet.
• Oplevelsen af møllerne i samspil med Ny Kirke  
 er mindre forstyrrende og dominerende ved 
 hovedforslaget end ved alternativet. 
• Fra Nyker og Simblegårdsvej fylder denne 
 opstilling mindre i horisonten, og størrelsen 
 passer bedre i landskabets skala.
• Fra Aabyvej opleves møllerne på afstand klart  
 definerede som gruppe og står mere samlet.

Fordele ved alternativet
• Møllerne i alternativet fungerer bedre som 
 bagvæg for landskabsrummet set fra 
 standpunkter vest for projektområdet.
• Fra Hasle og Årsballe fylder denne opstilling  
 mindre i horisonten. 

• Set fra Muleby og Aabyvej er gruppen 
 klart defineret.
• Fra Ruts Kirke opleves møllerne på tværs af  
 rækken, mens møllerne i hovedforslaget opleves  
 stående bag ved hinanden.

Synlighed
Anlægget fremstår entydigt og harmonisk både i ho-
vedforslag og alternativ.

I nærzonen vil møllerne være markante, og flere ste-
der opleves de i deres fulde højde. 

I mellemzonen vil møllerne ofte være delvist skjul-
te, og den manglende mulighed for at placere møller-
ne afstandsmæssigt nedtoner størrelsen og giver en god 
sammenhæng med landskabets skala-

I fjernzonen vil det generelt være svært at erkende 
møllerne, og fra de udvalgte visualiseringspunkter er 
der ikke uheldige konflikter.
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Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den 
visuelle påvirkning ved nabobeboelser derunder en vi-
sualisering af forholdene set fra seks af nabobeboelser-
ne inden for 1.000 meters afstand af møllen. Afsnit 5.2 
gennemgår støjpåvirkningen, og afsnit 5.3 behandler 
skyggekastet ved nabobeboelse. Endelig vurderer ka-
pitlet de samlede miljøkonsekvenser ved nabobeboel-
ser i afsnit 5.4. Se tabel 5.1 for en oversigt over de for-
hold, som kapitel 5 behandler.

Det tidligere vindmøllecirkulære fastlagde, at nabofor-
hold skal belyses for alle naboer inden for 500 meter fra 
møllerne. Bestemmelsen er tilsyneladende ikke ført vi-
dere til det nye cirkulære, og da der her er tale om møller, 
der bliver enten 118 meter eller 126,3 meter høje, er det  
valgt at belyse forholdene i afstanden op til en kilometer.  

5 Miljøkonsekvenser ved naboer 5.1 Visuel påvirkning
Afstande til naboer
Inden for en kilometers afstand fra møllerne ligger der 
26 boliger i hovedforslaget. I alternativet ligger der 23 
boliger inden for en kilometers afstand. Samlet for beg-
ge forslag er der tale om 27 boliger. Se tabel 5.2 og kort 
5.1 og 5.2, hvor naboboligerne i de to forslag samlet er 
nummereret fortløbende. 

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

Det betyder, at afstanden til naboboliger i hovedfor-
slaget for en mølle med en totalhøjde på 118 skal være 
mindst 472 meter. Det er opfyldt for alle naboboliger. 
Nærmeste bolig, nabobolig 22, ligger i afstanden 473 
meter til nærmeste mølle. Se tabel 5.2.

For en mølle med en totalhøjde på 126,3 meter i alter-
nativet skal afstanden til nabobolig mindst være 505,2 
meter. Det er opfyldt for alle naboboliger på nær en. 
Boligen, hvor mølleejerne selv bor, som i VVM-rap-
porten er betegnet som nabobolig 25, ligger 278 meter 
fra den nordligste mølle og 486 meter fra den midter-
ste mølle. Nærmeste øvrige bolig, nabobolig 5, ligger 
i afstanden 511 meter til nærmeste mølle. Se tabel 5.2.

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

Naboboliger
I det følgende er der givet en kort beskrivelse af nabo-
beboelsernes beliggenhed og orientering i forhold til 
begge forslag med henblik på at vurdere vindmøllernes 
påvirkning visuelt og i forhold til skyggekast.

Nabobolig 1, Møllegård, Hoglebjergvej 6. Hoved-
bygningen ligger øst – vest og er orienteret mod syd og 
mod vindmøllerne. Fra terrassen vil nogle af møller-
ne kunne ses mellem havens to store blodbøge. Fra an-

Tabel 5.1 Forhold for naboboliger

Hovedforslag
118 m møller

Alternativ
126,3 m 
møller

Afstand til nærmeste nabobolig, meter 473 511 1

Nærmeste nabobolig, nummer 22 5
Antal boliger inden for 1000 meter 26 23

Antal fritliggende boliger, som vil blive 
påvirket med over 42 dB(A) ved 6 m/s 
vind

0 0

Antal fritliggende boliger, som vil blive 
påvirket med over 44 dB(A) ved 8 m/s 
vind

0 0 1

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

6 1 5 1

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

2 3 1

1 Vindmølleejernes bolig, betegnet som nabobolig 25, er ikke 
medregnet.   KenTec Denmark (2010) & Siemens, Christiansen (2010)

Tabel 5.2 Afstande i meter til naboboliger under 1000 m

Hovedforslag
118 m møller

Alternativ
126,3 m møller

Nabobolig 1, Hoglebjergvej 6 663 683
Nabobolig 2, Hoglebjergvej 4 732 833
Nabobolig 3, Bregneshavevej 15 495 596
Nabobolig 4, Tornbyvej 6 704 655
Nabobolig 5, Tornbyvej 7 571 511
Nabobolig 6, Tornbyvej 3 751 732
Nabobolig 7, Kyndegårdsvej 15 474 533
Nabobolig 8, Vallevadsvej 9 841 897
Nabobolig 9, Kyndegårdsvej 13 489 584
Nabobolig 10, Kyndegårdsvej 11 580 715
Nabobolig 11, Kyndegårdsvej 8 839 970
Nabobolig 12, Kyndegårdsvej 9 832 981
Nabobolig 13, Eskesvej 9 921 1048
Nabobolig 14,  Eskesvej 10 A 999 1122
Nabobolig 15,  Eskesvej 10 983 1104
Nabobolig 16,  Eskesvej 6 843 966
Nabobolig 17,  Eskesvej 7 739 857
Nabobolig 18,  Eskesvej 4 850 965
Nabobolig 19,  Eskesvej 2 895 1033
Nabobolig 20, Eskesvej 5 525 654
Nabobolig 21,  Eskesvej 1 551 670
Nabobolig 22,  Eskesvej 3 473 581
Nabobolig 23, Aabyvej 16 817 698
Nabobolig 24,  Aabyvej 22 1212 992
Nabobolig 25, Tornbyvej 9 1 505 278
Nabobolig 26, Hoglebjergvej 1 872 661
Nabobolig 27, Hoglebjergvej 8 760 597
1 Mølleejereres bolig, ingen lovkrav.
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Kort 5.1 Oversigt over naboboliger inden for 1000 meter i hovedforslaget

1

3

2

dre dele af haven vil flere af vindmøllerne være synli-
ge. Se visualisering A.

Nabobolig 2, Hoglebjergvej 4. Aftægtsbolig til Møl-
legård. Vinkelboligen og haven er orienteret mod syd, 
og der er direkte udsigt til vindmøllerne mod sydvest 
over hækken. Øst for nabobolig 2 ligger endnu et hus, 
der dog har været ubeboet i flere år og ligger med en 
total tilgroet have. Boligen indgår derfor ikke i vurde-
ringen af naboboligerne.  

Nabobolig 3, Egevang, Bregneshavevej 15. Hovedbyg-
ningen ligger øst – vest, og boligens have er orienteret mod 
syd. Den tætte og høje havebevoksning vil sandsynligvis 
delvis skærme for udsigten til vindmøllerne. Se foto 5.1. 

Nabobolig 4, Tornbyvej 6, ligger øst - vest og er ori-
enteret mod syd. Boligen ligger lavt i terrænet, men fra 
opholdsarealet ved den vestvendte gavl vil der være di-
rekte udsigt til vindmøllerne, der står på bakken mod 
vest. Se visualisering B. 

Nabobolig 5, Tornborg, Tornbyvej 7, ligger øst – 
vest og har terrasse mod syd. Fra terrasse og eventu-
elle vinduer mod vest samt opholdsareal syd for boli-
gen vil man kunne se vindmøllerne mellem stammer-
ne af havens randbevoksning af velvoksne fyrretræer. 
Se visualisering C.

Nabobolig 6, Solvang, Tornbyvej 3. Hovedbygnin-
gen ligger nord – syd, og haven er især orienteret mod 
øst og syd, væk fra vindmøllerne. Driftsbygninger og 

Kort 5.2 Oversigt over naboboliger inden for 1000 meter i alternativet

1000 m1000 m

1000 m 1000 m

1

2

3

1000 m fra vindmøllerne

Nabovisualiseringspunkt 
med nummer

Vindmølle med nummer1
1000 meter fra vindmøllerne

2 Vindmølle med nummer

Nabovisualiseringspunkt 
med nummer

N
N
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fra nordvendte vinduer og fra indgangspartiet. Se vi-
sualisering E.

Nabobolig 12, Kyndegård, Kyndegårdsvej 9. Hoved-
bygningen ligger øst – vest med have mod syd, væk fra 
vindmøllerne. Driftsbygninger ligger mellem bolig og 
vindmøllerne. Der vil næppe være udsigt til mere end de 
yderste vingespidser af den nærmeste mølle. Se foto 5.4.

 Nabobolig 13, Åvang, Eskesvej 9. Hovedbygnin-
gen ligger øst – vest, og boligen er med haven orien-
teret mod syd og til dels øst. Driftsbygninger vil for-
modentlig skærme for en stor del af vindmøllerne, der 
står mod nordøst, så kun en del af vingerne er synlige. 

Nabobolig 14, Eskesvej 10 A, ligger nord - syd med 
et mindre haveområde mod syd og gårdsplads mod øst. 
Driftsbygning vil formodentlig sammen med en pop-
pelrække på østsiden af Eskesvej tage udsigten til vind-
møllerne, der står mod nordøst.  

Nabobolig 15, Ellesminde, Eskesvej 10, ligger øst – 
vest og er med have orienteret mod syd, væk fra vind-
møllerne. Driftsbygning vil formodentlig sammen med 
en poppelrække på østsiden af Eskesvej tage udsigten 
til flere af vindmøllerne, der står mod nordøst.

Nabobolig 16, Eskesvej 6. Huset ligger nord – syd, 
og haven er orienteret mod syd, væk fra vindmøllerne. 
Møllerne vil være synlige fra østvendt stuevindue og 
vinduer mod nord.

Nabobolig 17, Solheim, Eskesvej 7. Boligen ligger 
nordvest – sydøst og er sammen med en sydlig have ori-
enteret mod syd, væk fra vindmøllerne. Der vil næp-
pe være udsigt til vindmøllerne fra disse dele af ejen-
dommen, hvor driftsbygninger ligger mellem boligen 
og vindmøllerne. Fra en nordlig have vil der være di-
rekte udsigt til møllerne. 

Nabobolig 18, Aabyhøj, Eskesvej 4. Boligen ligger 
øst – vest, og haven er orienteret mod syd. Fra gavlvin-
due mod øst og dele af haven vil der være udsigt mod 
nordøst til vindmøllerne hen over naboboligerne 20 – 
22. Se foto 5.5.

Nabobolig 19, Hullegård, Eskesvej 2. Vinkelboligen 
er med haven orienteret mod syd, væk fra vindmøller-
ne. Tæt bevoksning, driftsbygninger og nabobolig 18 
ligger mellem boligen og vindmøllerne, som der for-
modentlig kun vil være delvis udsigt til. Se foto 5.4.

 Nabobolig 20, Bakkely, Eskesvej 5. Vinkelbolig og 
have er orienteret mod sydvest, væk fra møllerne. Tid-
ligere driftsbygninger udgør bygningens østlige del. Et 
levende hegn står mod nordøst, tæt på bygningerne og 
mellem boligen og vindmøllerne. Fra store dele af bo-
ligen og haven vil der sandsynligvis ikke være ret me-
gen udsigt til vindmøllerne, dog vil der fra indgangs-
partiet være tydelig udsigt mod vindmøllerne, som og-
så vil kunne ses fra enkelte vinduespartier mod nord.

bevoksning står mellem bolig og vindmøller, og der vil 
sandsynligvis kun være sigt til det yderste af vingerne.

Nabobolig 7, Nygård, Kyndegårdsvej 15. Hovedbyg-
ningen ligger sydvest – nordøst og er orienteret mod syd, 
væk fra møllerne. Driftsbygninger og havens randbe-
voksning vil dække for udsigten til flere af vindmøl-
lerne. Se visualisering D.

Nabobolig 8, Vallegård, Vallevadsvej 9. Hovedbygnin-
gen ligger sydvest – nordøst, og boligen og haven er ori-
enteret mod nordvest, mod vindmøllerne. En tæt have-
bevoksning vil delvis skærme for udsigten til vindmøl-
lerne fra stueetage og have, mens de vil være mere syn-
lige fra nordvestvendte vinduer på første sal. Se foto 5.2. 

Nabobolig 9, Nyvang, Kyndegårdsvej 13. Vinkelbo-
lig og have, der er orienteret mod flere verdenshjørner. 
Bevoksningen vil skærme for en del af udsynet til vind-
møllerne i nordvest. Se foto 5.3.

 Nabobolig 10, Bakkegård, Kyndegårdsvej 11.  Ho-
vedbygningen ligger øst – vest, og haven er orienteret 
mod nord, mod vindmøllerne. Der vil være direkte ud-
sigt fra haven og nordvendte vinduer til vindmølleræk-
ken. Boligen havde tilsyneladende stået tom længe ved 
besigtigelse i uge 27 i 2010. 

Nabobolig 11, Kyndegårdsvej 8. Boligen ligger øst – 
vest og er orienteret med haven mod syd, væk fra vind-
møllerne. Der vil være direkte udsigt til vindmøllerne 

Foto 5.2 Nabobolig 8 fotograferet fra nordøst. Foto 5.3 Nabobolig 9 fotograferet fra indkørslen i sydøst.Foto 5.1 Nabobolig 3 fotograferet fra sydøst.
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Nabobolig 21, Eskesvej 1. T-bolig. Bolig og have er ori-
enteret mod vest, væk fra møllerne. Driftsbygning og 
bevoksning vil tage noget af udsynet til vindmøllerne, 
der står mod nordøst. Se foto 5.6.

Nabobolig 22, Eskesvej 3. Bolig og have er oriente-
ret mod vest, bort fra vindmøllerne, der står mod nord-
øst. Fra indgangspartiet mod øst vil der være direkte 
udsigt til vindmøllerne. Se visualisering F. 

Nabobolig 23, Bukkegård, Aabyvej 16. Hovedbyg-
ningen ligger øst – vest, og boligen er med haven orien-
teret mod syd. Der vil være direkte udsigt til vindmøl-
lerne fra østvendte vinduer og dele af haven, mens be-
voksning vil dække for udsigten i andre dele af haven. 

Nabobolig 24, Aabyvej 22. Boligen ligger nord-nord-
vest – syd-sydøst. Bolig og have er orientert mod vest, 
væk fra vindmøllerne. En værkstedsbygning ligger mel-
lem boligen og vindmøllerne, som vil stå markante på 
bakketoppen, men de vil sandsynligvis kun være syn-
lige fra arealerne syd og øst for boligen og fra eventu-
elle østvendte vinduer. Se foto 5.7 og visualisering 8.

Nabobolig 25, Tornbygård, Tornbyvej 9. Hovedbyg-
ningen ligger nord – syd. Haven er orienteret mod vest, 
væk fra vindmøllerne. Driftsbygninger, bevoksning og 
tidligere hovedbygning, der er planlagt nedrevet, står 
mellem boligen og vindmøllerne. Med forhold som ved 
besigtigelsen i uge 27 i 2010 vil vindmøllerne sandsyn-
ligvis kun være synlige fra østvendte vinduer på 1. sal. 

Når den tidligere hovedbygning er nedrevet, vil større de-
le af vindmøllerne være synlige over driftsbygningerne.

Nabobolig 26, Samsingsgård, Hoglebjergvej 1. Ho-
vedbygningen ligger øst – vest og er med haven orien-
teret mod nord, væk fra vindmøllerne. En driftsbygning 
står mellem boligen og vindmøllerne, hvis øverste dele 
vil være synlige fra kvistvindue mod syd.

Nabobolig 27, Hoglebjerggård, Hoglebjergvej 8. Ho-
vedbygningen ligger øst – vest og er med haven oriente-
ret mod syd, mod vindmøllerne, som der er direkte ud-
sigt til over den lave havebevoksning mod Hoglebjerg-
vej. Sammenlign med visualisering A fra nabobolig 1.

Lys for flysikkerhed
Vindmøllerne vil af hensyn til flysikkerheden få mon-
teret to lamper med lavintensivt lys på toppen af møl-
lehatten. Lyset vil være rødt og lyse konstant 360 gra-
der horisonten rundt med en styrke, der svarer til en ni 
Watt pære. Lyset er afskærmet nedad.

Visualisering
I forhold til naboboligerne er der på de følgende sider 
visualiseret fra seks naboboliger. Boligerne ligger hen-
holdsvis nordøst, øst, sydøst, syd og sydvest for møl-
lerne. Se kort 5.1 og 5.2.

Foto 5.4 Nabobolig 12 fotograferet fra øst, hvor man li-
ge har et glimt af den gule hovedbygning bag ankomstpor-
ten i laden.

Foto 5.5 Nabobolig 18 fotograferet fra øst. Nabobolig 19 
ligger til venstre bag bevoksningen.

Foto 5.6 Nabobolig 21 fotograferet fra sydvest.

Foto 5.7 Nabobolig 24 fotograferet fra sydøst. Foto 5.8 Landskab med højspændingsledning ved Samsingså.
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1

Visualiseringer ved naboboliger

AEksisterende forhold fotograferet mod syd fra terrassen 
ved nabobolig 1, Hoglebjergvej 6. Mellem den store haves 
imponerende blodbøge er der udsigt over til bevoksningen 

langs vandløbet i slugten mellem Hoglebjergvej og Tornbyvej. 
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AVisualisering af hovedforslaget med tre møller på 118 meters højde. Afstand til 
nærmeste mølle, som fra fotopunktet står delvis skjult bag blodbøgen til højre, er 
650 meter. Møllerne rækker over bevoksningen, men står overskåret, så man kun 

ser den øverste del af møllerne og ikke kan følge vingens hele bevægelse. Møllerne er 
store og dominerende. Det kan være svært at vurdere afstanden til møllerne.
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AVisualisering af alternativet mod syd fra terrassen ved na-
bobolig 1, Hoglebjergvej 6. Afstand til nærmeste mølle er 
675 meter. To af de tre møller på 126,3 meters højde er fra 

fotopunktet skjult bag blodbøgen til højre. Her er de tegnet for-
an træet. Kun en halv vinge er med på billedet af yderste mølle til 

højre. Møllerne i alternativet virker stadig store, men virker ikke 
så dominerende som hovedforslagets møller, så længe der er løv 
på træerne. Uden for den løvbærende periode vil alternativet fyl-
de horisontalt mere end hovedforslaget.
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4

B Eksisterende forhold fotograferet mod vest op ad bakken 
fra terrassen ved nabobolig 4, Tornbyvej 6.  Fra terras-
sen får man et glimrende indtryk af det kuperede land-

skab, da man har udsigt til den øverste del af siloen ved Tornby-
gård og aner en enkelt elmast i venstre halvdel af billedet, mens 

Tornbygård og resten af elmasterne forsvinder ned bag bakke-
kammen sammen med elledningerne. Foto er taget med 30 mm 
optik og viser derfor en vinkel, der langt overgår menneskets 
synsvinkel. Ideel betragtningsafstand ved rapportens trykte udga-
ve på A4-papir er 23 cm. Foto: Landinspektørfirmaet TPC

Elmast
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B Visualisering af hovedforslaget med tre møller på 118 meter 
fotograferet mod vest fra terrassen ved nabobolig 4, Torn-
byvej 6. Afstand til nærmeste mølle er knap 700 meter. Møl-

lerne står markante og dominerende på bakkekammens højderyg. Set 
fra fotopunktet er den sydligste mølle dækket af bevoksning.
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B Visualisering af alternativet med tre møller på 126,3 meter. Afstand til nærmeste 
mølle er godt 650 meter. Alle tre møller er synlige og står som i hovedforslaget mar-
kante og dominerende på bakkekammens højderyg. Foto er taget med 30 mm optik 

og viser derfor en vinkel, der langt overgår menneskets synsvinkel. Ideel betragtningsaf-
stand for at sammenligne elementer i landskabet mellem de forskellige foto er 23 cm ved 

rapportens trykte udgave på A4-papir. Ideel betragtningsafstand skal ikke forveksles med 
læserens foretrukne læseafstand.
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5

C Eksisterende forhold fotograferet mod vest fra terrassen 
ved nabobolig 5, Tornbyvej 7, hvor der mellem stam-
merne i havens forholdsvis åbne randbevoksning af fyr-

retræer er udsigt over markerne og bakkekammen til siloen ved 
Tornbygård og havet ved Muleby. 
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C Visualisering af hovedforslaget med tre møller på 118 meter fra terrassen ved 
nabobolig 5, Tornbyvej 7, hvor man ser vandret og næsten vinkelret ind på møl-
lerækken. Afstand til nærmeste mølle er 575 meter. Den nordligste mølle står til 

højre, uden for billedet. Fyrretræerne skærmer en del for udsigten til møllerne, men man 
vil opleve vingernes bevægelse bag træerne. Vindmøllerne giver plads til udsigten over 

markerne og bakkekammen til siloen ved Tornbygård og havet. Foto er taget med 35 mm 
optik, så den ideelle betragtningsafstand ved den trykte A4-udgave af rapporten er 27 cm.
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5

C Visualisering af alternativet med tre møller på 118 me-
ter fra terrassen ved nabobolig 5, Tornbyvej 7. Afstand til 
nærmeste mølle er 517 meter. Den nordligste mølle skim-

tes til højre i billedet. Alternativet ligner hovedforslaget, men har 
en mindre horisontal udstrækning set fra dette punkt.
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7 D Eksisterende forhold fotograferet mod nordvest fra ter-
rassen ved nabobolig 7, Kyndegårdsvej 15. Et lille slip 
mellem driftsbygning og havens randbevoksning åben-

barer et syn af kornmarker, Tornbygårds silo og havet ved Hasle.

123



7D Visualisering af hovedforslaget med tre møller på 118 
meter mod nordvest fra terrassen ved nabobolig 7, Kyn-
degårdsvej 15. Afstand til nærmeste mølle er 473 meter. 

De to nordligste møller står skjult bag driftsbygningen, men er 
her tegnet foran bygningen for at vise deres placering. Den syd-

ligste vindmølle står stor og dominerende i åbningen mellem have 
og driftsbygning, hvor den vil træde mere eller mindre fri afhæn-
gig af beskuerens placering på terrassen. Fra den øvrige del af 
haven vil vindmøllerne sandsynligvis være skjult af havebevoks-
ning og driftsbygning.
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D Visualisering af alternativet med tre møller på 126,3 meter. Afstand til nærme-
ste mølle er 530 meter. Det meste af møllerne er skjult bag driftsbygningen. Kun 
et par vingespider på den sydligste vindmølle vil være synlige fra dette punkt, og 

næppe meget mere af vindmøllerne vil komme til syne fra den øvrige del af haven.
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11
E Eksisterende forhold fotograferet mod nord fra ind-

gangsarealet ved nabobolig 11, Kyndegårdsvej 8. Den 
hvide gård til højre i mellemgrunden er nabobolig 10, 

som tilsyneladende havde stået tom længe ved besigtigelsen i be-
gyndelsen af juli 2010.
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E Visualisering af hovedforslaget mod nord fra indgangsarealet ved nabobolig 11, 
Kyndegårdsvej 8. Afstand til nærmeste mølle er knap 835 meter. Fra arealet for-
an huset og fra de nordvendte vinduer vil man se op ad bakken og på langs ad 

møllerækken, der står markant på bakken, men ikke dominerende i billedet. 
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E Visualisering af alternativet mod nord-nordvest fra ind-
gangsarealet ved nabobolig 11, Kyndegårdsvej 8. Af-
stand til nærmeste mølle er godt 970 meter. Alternati-

vets 126,3 meter høje møller står markante på bakken og domi-
nerer en betydelig del af den horisontale synsvinkel set fra dette 

punkt. Vindmøllerne i alternativet virker lavere end hovedforsla-
gets vindmøller på grund af den større afstand.

11

128



22 F Eksisterende forhold fotograferet mod nordøst fra ind-
kørslen ved nabobolig 22, Eskevej 3. Her ser man ind i 
bakken, og terræn og bevoksning skjuler både Tornby-

gård og dens silo, som står bag den lavere bevoksning til ven-
stre i billedet. Fotoet er taget med 24 mm optik, så den ideelle be-

tragtningsafstand i den trykte rapport på A4-papir vil være 19 cm 
for sammenligning af elementerne i landskabet. 

Tornbygård
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22F Visualisering af hovedforslaget med tre 118 m høje vind-
møller fra indkørslen ved nabobolig 22, Eskevej 3. Af-
stand til nærmeste vindmølle er 467 meter. Vindmøllerne 

opleves som rolige elementer på den store flade. Fotoet er taget 
med 24 mm optik, så den ideelle betragtningsafstand i den trykte 

rapport på A4-papir vil være 19 cm for sammenligning af elemen-
terne i landskabet.

130



F Visualisering af altermativet med tre 126,3 m høje vindmøller i alternativet fra 
indkørslen ved nabobolig 22, Eskevej 3. Afstand til nærmeste vindmølle er 578 
meter. Vindmøllerne virker mindre end hovedforslagets vindmøller, men fylder 

horisontalt mere. Set fra dette punkt kan den store flade harmonisk bære de store vind-
møller.
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Konklusion på visuel påvirkning
Det er for alle 27 naboboliger inden for en kilometer  
fra vindmøllerne vurderet, hvor stor visuel påvirkning, 
der vil være ved boligerne.  

Fra seks naboboliger vil der blive direkte udsyn til 
vindmøllerne fra boligen og haven, hvor møllerne vil 
stå markante og dominerende. Det drejer sig om nabo-
bolig nr. 1 på Hoglebjergvej 6, nabobolig nr. 2 på Hog-
lebjergvej 4, nabobolig nr. 4 på Tornbyvej 6, nabobo-
lig nr. 10 på Kyndegårdsvej 11, nabobolig 11 på Kyn-
degårdsvej 8 og nabobolig nr. 27 på Hoglebjergvej 8.

Desuden vil beboerne opleve vindmøllerne som mar-
kante fra nabobolig nr. 5, der er nærmeste nabo i alter-
nativet, samt fra indgangspartierne ved nabobolig 20, 
Eskesvej 5, nabobolig 22, Eskesvej 3, og nabobolig 24, 
Aabyvej 22. 

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

5.2 Støjpåvirkning
De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er nærme-
re behandlet i afsnit 1.4. Reglerne betyder, at vindmøl-
lerne ved Tornbygård 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.  

Miljøstyrelsen har i en afgørelse i en klagesag efter 
miljøbeskyttelsesloven fra 2004 taget stilling til om-
råder, der faktisk anvendes til boligformål i landzone, 
i det åbne land. 

Styrelsen nåede i afgørelsen frem til, at seks boli-
ger, der lå i landzone på en side langs en vej som par-
celhuse, måtte betragtes som et område til åben og lav 
bolig bebyggelse, og dermed støjfølsom anvendelse ef-
ter Støjvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr. 
5/1984, uanset at området lå i landzone. Bornholms 

Regionskommune vurderer, at ingen naboboliger i det 
åbne land ved dette projekt falder ind under miljøsty-
relsens afgørelse fra 2004. 

En ændring af støjen på 3 dB(A) betyder teknisk en 
halvering eller fordobling af støjniveauet, mens men-
nesker oplever en ændring på 8 – 10 dB(A) som en hal-
vering 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 vindmølletekniske forhold er fastlagt for hver 
mølletype, blandt andet på grundlag af typegodken-
delsen fra Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig 
Energi. 

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

Det målte, eller beregnede, støjniveau for vindmøl-
len fortæller ikke alt om, hvor generende støjen kan 
være. Bliver der eksempelvis udsendt en såkaldt „ren-
tone”, det vil sige en tydelig hørbar tone, vil den nor-
malt være meget generende. 

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

Fra en ny typegodkendt vindmølle må der ikke væ-
re rentoner, der oftest vil være mekanisk støj fra lejer 
og gear. Tonerne kan eventuelt forekomme, når møl-
len bliver ældre. I et sådant tilfælde vil det være en fejl 
i møllen, som ejeren skal udbedre.  

Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger og-
så af baggrundstøjens niveau. Selv om støjemissio-
nen fra en vindmølle stiger med stigende vindhastig-
hed, vil baggrundsstøjen som regel overdøve støjen fra 
vindmøllen, hvis vindhastigheden er over 8 – 12 m/s.

Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer eller 
falder støjen fra vindmøllerne.

Alternativets møller er udstyret med aktiv ventila-
tion, som i stille perioder træder frem fra baggrunds-
støjen. Selv om denne støj er ganske lav og ikke over-
skrider støjgrænserne, vil den kunne være generende 
i perioder med svag eller ingen vind.

Lavfrekvent støj
En voksende bekymring i befolkningen for, at de store 
vindmøller udsender væsentligt mere lavfrekvent støj 
end de møller, der allerede er opstillet, var med til at få 
igangsat et projekt, der blandt andet skal afklare, om 
støjen fra moderne vindmøller har et væsentligt høje-
re indhold af lave frekvenser og infralyd end de min-
dre vindmøller. Projektet gennemføres i samarbejde 
mellem Risø DTU, DONG Energy, Aalborg Universi-
tet og DELTA med DELTA som projektleder. Det er fi-
nansieret af Energistyrelsen under EFP06-programmet, 
og supplerende støtte er givet fra Vestas Wind Systems 
A/S, Siemens Wind Power A/S, DONG Energy, Vat-
tenfall AB Vindkraft og E.ON Vind Sverige AB. Des-
uden har Vindmølleindustrien og Miljøstyrelsen delta-
get i følgegruppen til projektet.  

I 2008 afholdt DELTA en workshop, hvor projek-
tets hidtidige resultater og konklusioner blev fremlagt 
og debatteret. Projektet gennemførte målinger på pro-
totyper af store vindmøller, vindmøller over 2000 kW, 
på Høvsøre Prøvestation. Projektet har blandt andet af-
klaret, at de store vindmøller ikke udsender væsentligt 
mere lavfrekvent støj. Delta 2008

Aalborg Universitet er siden udtrådt af samarbejdet 
på grund af uenighed om vurderingerne. 

Ifølge en nyligt udsendt rapport fra Henrik Møller 
og Christian Sejer Pedersen fra Sektion for Akustik, 
Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universi-
tet, er den lavfrekvente relative andel af den udsendte 
støj statistisk signifikant højere for store vindmøller på  
2,3 – 3,6 MW end for små vindmøller på 2 MW for 
1/3-oktavbåndene i frekvensområdet 63 – 250 Hz. Møl-
ler og Pedersen 2010

Når man ser på lydtrykniveauet udendørs i relevan-
te naboafstande, bliver det lavfrekvente indhold endnu 
mere udtalt. Det skyldes, at luftens absorption reduce-
rer de høje frekvenser meget mere end de lave. Selv når 
der ses på A-vægtede niveauer, udgør lave frekvenser 
en væsentlig del af støjen, og for mange af de under-
søgte store vindmøller ligger det 1/3-oktavbånd, som 
har det højeste lydtrykniveau, på eller under 250 Hz. 
Møller og Pedersen 2010 
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Tabel 5.3 Støjpåvirkning ved naboboliger

Nabobolig Vindhastighed 6 m/s Vindhastighed 8 m/s
Lovkrav

(maksimalt)
dB(A)

Beregnet dB(A) Lovkrav
(maksimalt)

dB(A)

Beregnet dB(A)
Hovedforslag 

Tre stk 118 m møller
Alternativ 

Tre stk 126,3 m møller
Hovedforslag 

Tre stk 118 m møller
Alternativ 

Tre stk 126,3 m møller
Nabobolig 1, Hoglebjergvej 6

42,0

37,7 39,4

44,0

39,6 40,5
Nabobolig 2, Hoglebjergvej 4 36,8 38,0 38,7 39,2
Nabobolig 3, Bregneshavevej 15 41,4 41,6 43,3 42,8
Nabobolig 4, Tornbyvej 6 39,1 39,7 41,0 40,9
Nabobolig 5, Tornbyvej 7 41,1 41,6 43,0 42,8
Nabobolig 6, Tornbyvej 3 37,7 38,3 39,6 39,4
Nabobolig 7, Kyndegårdsvej 15 41,0 40,7 42,9 41,9
Nabobolig 8, Vallevadsvej 9 35,5 36,2 37,4 37,4
Nabobolig 9, Kyndegårdsvej 13 40,6 40,0 42,5 41,1
Nabobolig 10, Kyndegårdsvej 11 38,9 38,4 40,8 39,5
Nabobolig 11, Kyndegårdsvej 8 35,4 35,7 37,2 36,8
Nabobolig 12, Kyndegårdsvej 9 35,5 35,8 37,4 36,9
Nabobolig 13, Eskesvej 9 34,6 35,4 36,5 36,5
Nabobolig 14,  Eskesvej 10 A 34,1 34,9 36,0 36,0
Nabobolig 15,  Eskesvej 10 34,3 1 35,1 36,0 1 36,2
Nabobolig 16,  Eskesvej 6 35,7 36,5 37,6 37,6
Nabobolig 17,  Eskesvej 7 36,9 37,6 38,8 38,7
Nabobolig 18,  Eskesvej 4 35,7 36,6 37,6 37,8
Nabobolig 19,  Eskesvej 2 35,3 36,1 37,2 37,2
Nabobolig 20, Eskesvej 5 40,1 39,9 42,0 41,1
Nabobolig 21,  Eskesvej 1 39,9 39,9 41,8 41,1
Nabobolig 22,  Eskesvej 3 41,2 41,3 43,1 42,5
Nabobolig 23, Aabyvej 16 37,5 39,7 39,4 40,8
Nabobolig 24,  Aabyvej 22 32,7 35,6 34,5 36,7
Nabobolig 25, Tornbyvej 9 2 ejerbolig, ingen støjkrav 41,0 46,0 ingen krav 42,9 47,2
Nabobolig 26, Hoglebjergvej 1

42,0
35,5 42,0

44,0
37,4 44,0

Nabobolig 27, Hoglebjergvej 8 36,6 42,0 38,4 44,0
1   Anslået af PlanEnergi Midtjylland på baggrund af beregning for nabobolig 14          2   Mølleejernes bolig.
Kilde: KenTec (2010) og Siemens (2010)
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Den indendørs lavfrekvente støj i naboafstand varie-
rer med vindmølle, lydisolation af rummet og positi-
on i rummet. Hvis støjen fra de undersøgte store vind-
møller har et udendørs A-vægtet lydtrykniveau på 44 
dB, det maksimale i den danske regulering af støj fra 
vindmøller, er der risiko for, at en betragtelig del af be-
boerne vil være generet af lavfrekvent støj, selv inden-
dørs. Den danske aften/nat-grænse på 20 dB for A-væg-
tet støj i frekvensområdet 10 – 160 Hz, som gælder for 
støj fra virksomheder, men ikke for vindmøllestøj, vil 
blive overskredet i opholdsrummene hos mange af de 
naboer, der ligger tæt ved grænsen på de 44 dB. Pro-
blemerne reduceres betydeligt med en udendørs græn-
se på 35 dB. Møller og Pedersen 2010 

Den lavfrekvente støj fra flere af de undersøgte sto-
re møller indeholder toner, formodentlig fra gearkas-
sen, som resulterer i toppe i de tilsvarende 1/3-oktav-
bånd. Tonetillægget for rentoner hjælper ikke til at sik-
re, at tonerne bliver fjernet eller reduceret, da tonerne 
ikke er tilstrækkeligt udtalte til, at de overhovedet ud-
løser et tonetillæg. Møller og Pedersen 2010 

Der er forskelle på flere decibel mellem støjen fra for-
skellige møller af samme størrelse - selv for møller af 
samme fabrikat og model. Det er derfor ikke relevant at 
foretage beregninger ned til brøkdele af en decibel og tro 
på, at dette holder for de aktuelle møller, som bliver stil-
let op. Der må indregnes en vis sikkerhedsmargin i plan-
lægningsfasen for at sikre, at de faktisk rejste vindmøl-
ler vil overholde støjgrænserne, anfører Henrik Møller 
og Christian Sejer Pedersen. Møller og Pedersen 2010

Bornholms Regionskommune vil kræve en støjmå-
ling på de rejste møller, da flere af værdierne i beregnin-
gerne ligger nærmere end 2 dB(A) på grænseværdierne. 

Miljøstyrelsen er uenig i universitetets konklusioner. 
Universitetsrapportens betragtninger og konklusioner 
er i det væsentlige baseret på målinger, som institut-
tet DELTA har udført og analyseret inden for rammer-
ne af et projekt for Energistyrelsen, hvor også Aalborg 
Universitet deltog indtil oktober 2008. Se Delta 2008

Der er ikke tale om, at rapporten bygger på nye må-
linger, men om beregninger og betragtninger, som uni-
versitet har foretaget på et uddrag af eksisterende da-
ta fra Energistyrelsens projekt. Det er Miljøstyrelsens 

vurdering, at den databehandling, Aalborg Universitet 
har udført på de kendte data fra Energistyrelsens pro-
jekt, ikke har tilført ny viden om lavfrekvent støj fra 
vindmøller. Miljøstyrelsen 2010

Miljøstyrelsen mener, at der med rapportens egne tal 
er tale om meget moderate forskelle mellem store og 
små vindmøller, og herved passer rapportens resultater 
rigtig godt med de objektive resultater fra Energisty-
relsens projekt, der blev offentliggjort allerede i 2008. 
Her blev det konkluderet, at der er en mindre stigning 
i den lavfrekvente støj fra de store møller, og stignin-
gen hovedsagelig skyldes fremtrædende toner fra gea-
rene i de prototyper af vindmøller, som blev undersøgt.  
Det er ikke usædvanligt, at der forekommer toner i stø-
jen fra prototypemøller, men det skyldes fejl, der bli-
ver rettet. Der er almindeligvis ikke toner i støjen fra 
moderne møller, nævnes det i konklusionen fra 2008. 
Miljøstyrelsen 2010

Aalborg Universitet konkluderer også, at der er risiko 
for, at en betragtelig del af naboerne til vindmøller vil 
være generet af lavfrekvent støj, selv indendørs. Den-
ne konklusion kommer universitetet frem til ved ude-
lukkende at se på den støj, som findes inde i hjørnerne 
i stuer og på værelser. Inde i hjørnerne kan støjen ved 
nogle frekvenser være markant højere end i de dele af 
rummene, hvor personer befinder sig. Miljøstyrelsens 
mener ikke, at det er den rigtige måde at måle på. Efter 
miljøstyrelsens mening skal støjen måles der, hvor be-
boerne opholder sig - dvs. ikke ude i hjørnerne. Når man 
ser på støjen i opholdsområderne, er der ikke belæg for 
universitets drastiske konklusioner. Miljøstyrelsen 2010

Den seneste rapport fra Aalborg Universitet giver 
fortsat ikke Miljøstyrelsen anledning til at forvente, at 
der skulle opstå særlige problemer med lavfrekvent støj 
fra vindmøller. Miljøstyrelsen 2010 

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 hver-
ken miljøstyrelsen eller Aalborg Universitet betragter 
infralyd fra vindmøllerne som et problem.

Beregningsforudsætninger 
Beregningerne for projektet ved Tornbygård er fore-
taget efter retningslinjerne i Vindmøllestøjbekendt-
gørelsen og er udført i programmet Wind-PRO versi-
on 2.6.1.252 for hovedforslaget og version 2.7.473 for 
alternativet. Der er anvendt følgende forudsætninger: 

Hovedforslaget, 2,0 MW-mølle 
* En vindmølle med navhøjde på 78 m, 
 rotordiameter 80 m og totalhøjde 118 m.
* Vindmøllen har en kildestøj på 103,1 dB(A) ved  
 6 m/s vind og 105,0 dB(A) ved 8 m/s vind.
* Ingen rentone fra møllen. KenTec (2010)

Alternativet, 2,3 MW-mølle
* En vindmølle med navhøjde på 80 m, 
 rotordiameter 92,6 m og totalhøjde 126,3 m.
* Vindmølle 1 og 3 har en kildestøj på 
 104,1 dB(A) og vindmølle 2 har en kildestøj på  
 103,0 dB(A) ved 6 m/s vind.
* Ved 8 m/s vind er kildestøjen 105,4 dB(A) for 
 vindmølle 1 og 3, mens den er dæmpet til 
 104,4 dB(A) for vindmølle 2.
* Ingen rentone fra møllen. Siemens (2010)

Støjmåling og støjdæmpning
Ved ejerens anmeldelse af vindmøllen efter Bekendt-
gørelse om støj fra vindmøller vil Bornholms Regions-
kommune kræve en støjmåling på vindmøllerne for at 
sikre, at støjbekendtgørelsens krav er overholdt. 

Hvis efterfølgende støjmåling viser, at vindmøllerne 
ikke overholder gældende lovkrav, skal ejeren få møl-
lerne støjdæmpet eller få indstillet driften. Støjen kan 
dæmpes ved at nedsætte vingernes rotationshastighed 
ved de vindstyrker, hvor støjen er kritisk.

Samlet vurdering af støjbidragene
Tabel 5.3 viser den beregnede maksimale støjimmis-
sion, støjpåvirkning, ved vindhastigheden 6 m/s og  
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8 m/s ved de 27 naboboliger inden for 1.000 meter fra 
møllerne.

Hovedforslaget
Ved vindhastigheden 6 m/s ligger det højeste beregnede 
støjbidrag på 41,4 dB(A) ved nabobolig 3. I alt vil syv 
naboboliger modtage en støjpåvirkning på eller over 40 
dB(A), deriblandt ejernes bolig.

Ved vindhastigheden 8 m/s ligger det højeste bereg-
nede støjbidrag på 43,3 dB(A) ved nabobolig 3. I alt vil 
de samme syv naboboliger modtage en støjpåvirkning 
over 42 dB(A).

Alternativet
Ved vindhastigheden 6 m/s ligger det højeste beregne-
de støjbidrag på 46,0 dB(A) ved nabobolig 25, som er 
vindmølleejernes bolig, hvor der ikke er lovkrav. Des-
uden ligger bidraget på grænseværdien, 42,0 dB(A) hos 
både nabobolig 26 og 27. Yderligere fem naboboliger 
vil modtage en støjpåvirkning på eller over 40 dB(A). 
Så i alt otte naboboliger vil modtage en støjpåvirkning 
på eller over 40 dB(A), deriblandt ejerens bolig.

Ved vindhastigheden 8 m/s ligger det højeste bereg-
nede støjbidrag på 47,2 dB(A) ved nabobolig 25, vind-
mølleejernes bolig. Desuden ligger bidraget på græn-
seværdien, 44,0 dB(A), hos både nabobolig 26 og 27. 
I alt vil seks naboboliger modtage en støjpåvirkning 
over 42 dB(A).

 Bornholms Regionskommune vil derfor kræve en 
støjmåling. Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirknin-
gen ikke holder sig under 42,0 og 44,0 dB(A) ved hen-
holdsvis vindhastighederne 6 og 8 m/s, skal møllerne 
støjdæmpes. 

5.3 Skyggekast
Generelt
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger 
sig hen over en flade, hvor man opholder sig. Det er ge-
nevirkningen fra vindmøllevingernes passage mellem 
solen og opholdsarealet. For at der kan opstå skygge-
kast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samti-

dig rotere. Genevirkningen vil typisk være størst in-
de i boligen, men kan også være stor ved ophold uden-
dørs, hvor skyggen eksempelvis fejer hen over jorden. 
Skyggekastets omfang afhænger af:

# Hvor solen står på himlen.
# Om det blæser og hvorfra.
# Antallet af vindmøller i en gruppe og deres 
 placering i forhold til naboboligerne.
# Møllens rotordiameter.
# De topografiske forhold.

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

Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer  
og ved et lodret vindue vendt mod vindmøllen.

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

Bornholms Regionskommune vil i VVM-tilladelsen 
kræve et skyggestop-program installeret, så ingen na-
bobeboelser vil blive udsat for mere end 5 årlige timer 
reel skyggekast. Stop af vindmøllen i perioder med ge-
nerende skyggekast ved naboboliger vil give et betyd-
ningsløst produktionstab.

Beregningsmetode ved Tornbygård
Beregningerne af udendørs skyggekast er foretaget for 
et opholdsareal på 20 gange 15 m. Indendørs skygge-
kast er beregnet gennem et lodret vindue på 1 m gan-
ge 1 m, vendt mod vindmøllen. Skyggekastet er be-
regnet i WindPro version 2.6.1.252 for hovedforslagets 
vedkommende og version 2.7.473 for alternativet. Be-
regningerne af hovedforslaget er lavet af KenTec Den-

mark Aps og alternativet af Siemens Wind Power A/S. 
Beregningerne 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 møllen er  
 ikke medtaget i beregningerne, da skyggekast  
 ikke er et problem på de afstande. 
Foruden sol og blæst er vindretningen afgørende for 

hvor meget skyggekast, der opstår. 

Værste tilfælde
Værdien for skyggekast i værste tilfælde er det antal ti-
mer, der maksimalt kan være skyggekast. Det vil sige 
det antal timer, solen står bag møllens rotor uanset, om 
det er overskyet eller vindstille. Værdien i værste tilfæl-
de bliver omsat til sandsynlige værdier i programmets 
beregninger. Sandsynlig værdi kaldes også reel værdi.

Reel værdi
Den reelle værdi for skyggekast er værste værdi korri-
geret for vindstille og overskyede timer samt vindret-
ning i et normalt år i Danmark. Der er i alle beregnin-
ger over reel værdi taget højde for rotorvinkel, det vil 
sige vindretning, og hvor tit møllevingerne står stille, 
samt antallet af soltimer. Møllens drifttid er beregnet 
ud fra effektkurve og beregnede vindforhold på place-
ringen. Solskinsstatistik er gennemsnitsdata fra Dan-
marks Meteorologiske Institut for Danmark.

Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtigt for op-
levelsen af skyggekast. Tidspunktet kan også have be-
tydning. Eksempelvis vil skyggekast tidligt om morge-
nen for nogle være uden betydning, mens skyggekast i ef-
termiddagssolen, hvor man måske sidder på terrassen, er 
kritisk for mange. Derfor beregnes også en kalender, der 
viser præcist på hvilke dage og i hvilke tidsrum, skygge-
kast kan indfinde sig ved den enkelte nabobeboelse. Af 
kalenderen kan man se, hvornår skyggekast kan indtræde, 
hvor længe det varer, samt fra hvilken mølle, det kommer. 
Interesserede kan rekvirere kalendrene hos Bornholms 
Regionskommune, Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn.

Endelig er skyggelinjerne beregnet, og der er udteg-
net kort med skyggelinjer fra møllen. Linjerne viser, 
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Kort 5.4 Skyggekast indendørs ved alternativet
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hvor et bestemt antal skyggetimer i reel værdi ligger i 
landskabet. Se kort 5.3 og 5.4.

Af kortene kan man tilnærmelsesvis aflæse, hvor 
mange skyggetimer den enkelte nabobolig vil blive ud-
sat for. I beregningen er der ikke taget hensyn til, om 
der mellem boligen og møllen ligger bygninger eller tæt, 
høj bevoksning, som reducerer skyggekastet. Skygge-
kastet kan derfor i nogle tilfælde være væsentligt lavere 
i virkeligheden end i beregningerne, men ændres for-
holdene omkring boligen, kan skyggekastet blive, som 
beregningerne viser.

Skyggekast ved projekt ved Tornbygård
Der er i tekst, figur og tabel og på kort kun omtalt ti-
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 møllen og den belastede nabo-
beboelse. Bevoksning og andre høje elementer vil ofte 
medvirke til at reducere belastningen.

Tabel 5.4 gengiver de reelle skyggekastværdier i ti-
mer og minutter om året for de 27 naboboliger. Tabeller 
med eksakte tal samt figurer kan rekvireres ved Born-
holms Regionskommune, Teknik & Miljø, Skovløkken 
4, Tejn, for hver nabobolig.

Hovedforslaget
I beregningen over reelle udendørs værdier i hovedfor-
slaget har syv naboboliger, inklusiv mølleejernes bolig,  
over ti timer udendørs skyggekast om året. Det drejer 
sig om nabobolig 3, 4, 5, 6, 7, 23 og 25. Se tabel 5.4.

Indendørs skyggekast over ti timer om året rammer 
nabobolig 3 og 5.

Alternativet
I beregningen over reelle udendørs værdier i alternati-
vet har seks naboboliger, inklusiv mølleejernes bolig, 
over ti timer udendørs skyggekast om året. Det drejer 
sig om nabobolig 3, 4, 5, 6, 23 og 25. 

Tabel 5.4 Skyggekast ved naboboliger

Naboboliger

Hovedforslag 
Tre stk 118 m møller

Alternativ 
Tre stk 126,3 m møller

Timer : minutter
Udendørs Indendørs Udendørs Indendørs

Nabobolig 1, Hoglebjergvej 6 0:04 0:00 3:03 2:17
Nabobolig 2, Hoglebjergvej 4 < 5 1 < 5 1 2:56 2:12
Nabobolig 3, Bregneshavevej 15 13:57 10:23 14:48 11:12
Nabobolig 4, Tornbyvej 6 10:47 7:56 10:49 8:11
Nabobolig 5, Tornbyvej 7 19:12 13:44 19:09 14:22
Nabobolig 6, Tornbyvej 3 12:39 9:31 11:09 8:22
Nabobolig 7, Kyndegårdsvej 15 11:07 9:05 0:00 0:00
Nabobolig 8, Vallevadsvej 9 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 9, Kyndegårdsvej 13 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 10, Kyndegårdsvej 11 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 11, Kyndegårdsvej 8 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 12, Kyndegårdsvej 9 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 13, Eskesvej 9 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 14,  Eskesvej 10 A 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 15,  Eskesvej 10 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 16,  Eskesvej 6 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 17,  Eskesvej 7 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 18,  Eskesvej 4 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 19,  Eskesvej 2 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 20, Eskesvej 5 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 21,  Eskesvej 1 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 22,  Eskesvej 3 9:51 7:44 0:00 0:00
Nabobolig 23, Aabyvej 16 11:24 8:24 13:16 10:19
Nabobolig 24,  Aabyvej 22 < 5 1 < 5 1 4:07 3:13
Nabobolig 25, Tornbyvej 9 2 10:50 7:52 46:21 32:23
Nabobolig 26, Hoglebjergvej 1 3:18 2:29 4:04 3:15
Nabobolig 27, Hoglebjergvej 8 2:27 1:46 3:19 2:25

Teoretisk skyggekast uden hensyn til bevoksning og bygninger i timer og minutter om året ved udvalgte naboboliger.  
Anbefalet maksimum ligger på 10 timer om året. 
1   Ikke beregnet, sammenlign med kort 5.3 og 5.5.                         2   Mølleejernes bolig.
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Kalenderne viser eksempler på , hvornår på året og døgnet skyggekast kan ramme na-
boboliger, der teoretisk vil få mere end ti timer reel skyggekast om året. Eksempelvis bli-
ver nabobolig 3 i hovedforslaget ramt af skyggekast fra mølle 3 i januar mellem klokken 
14:15 og 15:15, og igen fra samme mølle fra midten af november og året ud mellem klok-
ken 14:00 og 15:00. Fra mølle 2 fra slutningen af januar til slutningen af februar mel-
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Nabobolig 3, hovedforslaget
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Figur 5.1 Kalender med udendørs skyggekast

Nabobolig 3, alternativet
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Møller i hovedforslaget

3
2
1

Nabobolig 4, hovedforslaget

Nabobolig 23, hovedforslaget

Nabobolig 6, alternativet

Nabobolig 5, alternativet

Nabobolig 4, alternativet

Nabobolig 23, alternativet

lem klokken 15:30 og 16.15, og igen fra slutningen af oktober til midten af november mel-
lem klokken 15 og 17. Fra mølle 1 i marts måned mellem klokken 17:00 og 18:30 og igen 
fra knap midten af september til en trediedel af oktober mellem klokken 17:30 og 18:15. 
Detaljeret kalender for hver nabobolig kan rekvireres hos Bornholms Regionskommune, 
Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn.

Måned

MånedMånedMånedMåned

MånedMåned

Nabobolig 5, hovedforslaget

Nabobolig 6, hovedforslaget

Nabobolig 7, hovedforslaget
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Indendørs skyggekast over ti timer om året rammer 
nabobolig 3, 5, 23 og 25.

Skyggestop
Ved nabobolig 3 og nabobolig 23 tager bevoksningen 
sandsynligvis en del af skyggekastet. Ved nabobolig 6 
og 7 skærmer driftsbygninger for en del af skyggekastet. 

Ved nabobolig 5 vil skyggekastet sandsynligvis træn-
ge mellem fyrrestammerne på havens randbevoksning.

Nabobolig 4 vil blive ramt direkte af skyggekastet 
på det vestvendte opholdsareal i foråret og sensomme-
ren i perioden klokken 16 – 20.

Nabobolig 25 er mølleejernes private bopæl.
Bornholms Regionskommune vil kræve et skygge-

stop-program installeret, så ingen nabobeboelser vil bli-
ve udsat for mere end 5 årlige timer reel skyggekast. Da 
bevoksning eller driftsbygninger sandsynligvis skær-
mer for en del af skyggekastet ved de øvrige naboboliger 
i begge forslag, der får over ti timer udendørs skygge-
kast om året, bør der foretages en beregning over skyg-
gekast, der tager hensyn til de skærmende elementer, 
før skyggestop bliver krævet i forhold til disse boliger.

Konklusion på skyggekast
I hovedforslaget får to naboboliger, nabobolig 3, Bregnes-
havevej 15, og nabobolig 5, Tornbyvej 7, teoretisk over 
ti timer udendørs og indendørs reel skyggekast om året.

I alternativet får fire naboboliger teoretisk over ti ti-
mer udendørs og indendørs reel skyggekast om året. 
Det drejer sig om nabobolig 3, Bregneshavevej 15, na-
bobolig 5, Tornbyvej 7, nabobolig 23, Aabyvej 16, og 
nabobolig 25, som er mølleejernes bolig. 

Bornholms Regionskommune vil kræve et skygge-
stop-program installeret, så ingen nabobeboelser vil 
blive udsat for mere end 5 årlige timer reel skyggekast.

5.4 Samlet vurdering af naboforhold
Lovgivning og vejledning regner ikke den private bolig 
til vindmølleejere, som ejer en væsentlig del af vind-
møllerne, som nabobeboelse. Grænseværdierne kan så-
ledes blive overskredet ved Tornbygård, jævnfør vind-
møllebekendtgørelsens § 3, stk. 2, ad 1. 

I denne VVM indgår vindmølleejernes bolig i for-
tegnelsen over naboboliger, og lovgivningskrav om af-
stand og støjpåvirkning vil ligesom vejledningen om 
skyggekast ikke være opfyldt i alternativet. I hoved-
forslaget er vejledningen om skyggekast overskredet 
for udendørs skyggekast.

Lovgivning om afstand er overholdt ved alle øvri-
ge naboboliger. 

Kravene i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er 
ifølge støjberegningerne overholdt for alle øvrige na-
boboliger inden for en kilometers afstand fra møller-
ne. Da den største støjpåvirkning ligger mindre end 2 
dB(A) under grænseværdien, vil Bornholms Regions-
kommune kræve en støjmåling. 

Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen ikke hol-
der sig under 42,0 og 44,0 dB(A) ved henholdsvis vind-
hastighederne 6 og 8 m/s, skal møllerne støjdæmpes.

To henholdsvis fire naboboliger, inklusiv vindmøl-
leejernes bolig, bliver teoretisk ramt af mere end ti ti-
mers udendørs og indendørs skyggekast om året i ho-
vedforslaget og alternativet. Da Bornholms Regions-
kommune kræver skyggestop installeret, bliver ingen 
nabobeboelse i praksis belastet med over 5 timer reel 
skyggekast om året.

Foto 5.9 Skyggekast.
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6  Øvrige miljøkonsekvenser

6.1  Luftforurening
Ifølge Energistyrelsens energistatistik var den samle-
de installerede vindkapacitet i 2008 på ca. 3.160 MW 
og vindkraft dækkede ca. 20 % af Danmarks samlede 
elforsyning. Energistyrelsen, 2009

I de sidste 10 år er antallet af møller blevet reduce-
ret, men den samlede kapacitet har været nogenlunde 
konstant. Det skyldes, at mange mindre møller er ble-
vet udskiftet med færre større.

Ved traditionel produktion af elektricitet, hvor der 
anvendes fossile brændsler, udsendes en række luftfor-
urenende stoffer, og der produceres samtidig en mæng-
de affald. Når ny vindmøllekapacitet til el-produktion 
etableres og fortrænger for eksempel kulkraftproduce-
ret el, reduceres luftforureningen og affaldsproduktio-
nen fra den samlede el-produktion. 

Der er forskellige metoder til at beregne denne reduk-
tion. Her er anvendt miljødeklarationsværdier, som med-
følger ved el-eksport. Se tabel 6.1. Energinet.dk, 2007

Emission
Disse værdier anvendes til beregning af projektets ef-
fekt på emissionen af luftforurenende stoffer. I neden-
stående tabel 6.2 er dette gjort for reduktion af emissi-
on af klimagasser og luftforurenende stoffer i hoved-
forslaget, hvor der opstilles tre stk. 2,0 MW møller.

I 0-alternativet, hvor der ikke opsættes nye møller, 
vil emissionen af drivhusgasser ikke blive reduceret.

6.2  Geologi og grundvand
Af boredata for nærmeste boringer fremgår det, at un-
dergrunden på lokaliteten består af ler i de øverste 0 til 
14 – 52 m. Herunder følger ofte et lag af sand, 14 – 18 
m, eller sand og kridt. Allerdybest findes i nogle borin-
ger grundfjeld. Grundvandet findes i de nærmeste bo-
ringer, hvor dette er registreret i 3,7 eller 5 meters dyb-
de. Miljøministeriet, KL, Danske Regioner & Den Di-
gitale Taskforce, 2010

Vest for vindmølleområdet ligger et mindre geolo-
gisk interesseområde, kaldet Bagå Formationen, som 
er en vandfyldt lergrav, også kaldet Pyritsøen. Her er 
blandt andet fundet forstenede dinosaurfodspor. Nord-

vest for området ligger et andet interesseområde, som 
er en lav kystklint, hvor der kan findes mange forste-
ninger. Vindmølleområdet ligger ikke i et geologisk in-
teresseområde og berører ikke de nævnte områder. By- 
og Landskabsstyrelsen, 2009a

Vindmøllerne opstilles i et område med særlige drik-
kevandsinteresser, men forventes ikke at påvirke grund-
vandet negativt. Lokaliteten er heller ikke karakterise-
ret som et nitratfølsomt område.

Sårbarhed
Områdets sårbarhed over for eksempelvis oliespild fra 
maskiner under etablering af møllerne, eller under ved-
ligehold, vurderes at være beskeden. Risikoen for ud-
slip og nedsivning af olie eller diesel fra arbejdsmaski-
ner og kraner til grundvandet i anlægsfasen er mini-
mal, og der kan ved et eventuelt udslip hurtigt etable-
res afværgeforanstaltninger i form af for eksempel af-
gravning af det øverste jordlag. 

I driftsfasen er risikoen for grundvands- og jordfor-
urening som følge af lækager fra møllernes smøresy-
stemer og hydrauliksystemer ubetydelig. Afhængigt af 
gearkasse-typen rummer nye mølletyper typisk 280 – 
360 liter olie, og olieudslip af gearolie sker meget sjæl-
dent. Overskudsfedt i hovedlejer såvel som overskuds-
hydraulikvæsker, 5 – 10 liter, opsamles i bakker. Skul-
le uheldet være ude, vil kun en meget lille del nå jor-
den, fordi hovedparten afsættes på møllens hat og tårn. 
Samlet set er der derfor minimal risiko for forurening 
af jord- eller grundvand som følge af aktiviteter i for-
bindelse med anlægs-, drifts- og nedtagningsfase.

6.3  Naturbeskyttelse
Eksisterende forhold
Møllerne opstilles i landzone. Landskabet er kraftigt ku-
peret og præget af opdyrkede arealer adskilt af især kløf-
ter med skovbevoksning og mindre arealer med fred-
skov. På markerne dyrkes fortrinsvis enårige afgrøder 
som vinter- og vårsæd. Hvor møllerne opstilles, avles 
for tiden konventionel vinterhvede. Den landbrugsmæs-

Tabel 6.2  Reduktion af drivhusgassen CO2 og 
  andre luftforurenende stoffer

Luftart

Hovedforslag
Reduceret emission  

pr. år, ton
Reduceret emission på 
20 år (teknisk levetid), ton

Kultveilte, CO2 16.160 323.200
Svovldioxid, 
SO2

8 150

Kvælstofoxider, 
NOx

15 300

Tabel 6 2: Gennemsnitlig mindsket emission som følge af opsætning 
af tre nye 2,0 MW vindmøller ved Tornbygård. Ved alternativet, hvor 
der opsættes tre stk. 2,3 MW møller, bliver produktionen ca. 28 % 
større, og det samme gør reduktionen af emissionen.

Tabel 6.1  Anvendte parametre ved beregning af 
  mindsket luftemission og mindsket affalds-
  produktion ved elproduktion fra vindmøller 

Stof Reduktion i gram pr. produceret kWh 
(Østdanmark)

Kultveilte – CO2 726

Svovldioxid – SO2 0,39

Kvælstofoxider – NOx 0,79

Partikler 0,02

Slagger, aske m.m. 41,1

Energinet.dk, 2007
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2,5 kilometer
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Kort 6.1 Natura 2000-områder omkring projektområdet 

Habitatområde nr. 162 & 
Fuglebeskyttelsesområde 
nr. 80, Almindingen, 
Ølene og aradisbakkerne

H211: 
Hvideodde 
rev

Projekt- 
område

sige produktion indebærer, at arealerne årligt behandles 
intensivt mekanisk med maskiner og sprøjtes med pe-
sticider, ukrudt-, insekt- og svampebekæmpelsesmidler.

Internationale beskyttelsesinteresser
Habitatområder
Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyt-
telsesområde, men ca. 3 – 4 km vest for vindmølleom-
rådet ligger et internationalt beskyttet EF-habitatområ-
de, H211: Hvideodde rev. Området er udpeget på grund 
af forekomsten af et undersøisk rev.

 Desuden ligger et habitatområde, Almindingen, Øl-
ene og Paradisbakkerne, ca. 6 km øst for møllelokali-
teten. Området er desuden udpeget som Fuglebeskyt-
telsesområde, nr. 80, for hvilket udpegningsgrundlaget 
fremgår af tabel 6.3. Se kort 6.1.

Konsekvenser for internationale 
beskyttelsesinteresser
Vindmøllerne placeres som nævnt ikke i et internati-
onalt beskyttet naturområde, og i forhold til Hvideod-
de rev som habitatområde - habitat betyder levested - 
er det indlysende, at møllerne ikke vil påvirke udpeg-
ningsgrundlaget negativt. 

Det samme gælder for Almindingen i forhold til de 
forskellige habitattyper, som udgør udpegningsgrund-
laget her, men også for de dyrearter, der indgår i ud-
pegningsgrundlaget. 

Det forventes heller ikke, at møllerne i forhold til om-
rådet som fuglebeskyttelsesområde vil få nogen negative 
effekter. Arterne på listen er for de flestes vedkommen-
de knyttet forholdsvis tæt til skovene og de nærmeste 
omgivelser her omkring - enge, rørskov og vådområder 
- og træffes kun sjældent i større afstand fra området. 

En undtagelse er naturligvis under træk. Se senere, 
hvor problematikken vindmøller og fugle behandles 
lidt mere indgående generelt. 

Beskyttede naturområder
Af kort 6.2 fremgår de beskyttede § 3-områder, der lig-
ger i nærheden af mølleplaceringen. Det drejer sig om 

en række mindre fredskove vest og nord for mølleom-
rådet. Desuden et beskyttet vandløb i området nord for, 
samt en række små vandhuller især øst for området. 

Langt de fleste planter og dyr, der findes i området, 
vil primært være knyttet til disse småbiotoper, både i 
forhold til levested og placering af yngleplads, samt i 
forhold til fødesøgning.

Da møllerne som nævnt placeres direkte på opdyr-
ket landbrugsjord, findes der ikke her nogen arter af 

Tabel 6.3 Udpegningsgrundlag for     
 Fuglebeskyttelsesområde nr. 80,  
 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne
Arter på bilag 1, 
jf. artikel 4, stk.1 
og 2

Ynglende i.h.t. 
DMU’s database

Trækkende i.h.t. 
DMU’s database

Kriterier

Hvepsevåge Y - F3

Rød glente Y - F1

Rørhøg Y - F1

Trane Y - F1

Engsnarre Y - F1

Perleugle Y - F1

Sortspætte Y - F1

Rødr. tornskade Y - F1

Y: Ynglende art
F1: Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets for tiden 
gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt 
antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand. 
F3: Arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, 
fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse 
af bestande af spredt forekommende arter som for eksempel Natravn 
og Rødrygget tornskade.

Foto 6.1 Mark med vinterhvede hvor de nye møller  
opstilles. Kysten omkring Sorthat anes i baggrunden. 

By- og Landskabsstyrelsen, 2009b
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Kort 6.2 Beskyttede § 3-områder i mølleområdet

1:20.000

N

Arbejdsvej

vindmølle alternativ

Vindmølle hovedforslag

Fredskov

Beskyttet vandløb

Miljøministeriet et al.(2010

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.

Fugle i området
Der er ikke i denne sammenhæng foretaget større sy-
stematiske optællinger af hverken yngle- eller trækfug-
le på lokaliteten. Området er landbrugsland og kan der-

Skoven i slugten nord for møllerne har nærmest ur-
skovsagtig karakter og er kun svært fremkommelig og 
ligger derfor stor set uberørt hen. Bevoksningen består 
især af hasselkrat og ask iblandet blandt andet eg, kir-
sebær og hvidtjørn. Lokaliteten er den bedste og mest 
spændende naturlokalitet i nærheden af møllerne og in-
deholder givetvis de fleste arter af planter og dyr ved 
vindmøllerne. 

Opstilling af vindmøllerne vil ikke få nogen nega-
tive konsekvenser for denne eller andre naturlokalite-
ter i nærområdet, idet opstilling og drift kan ske fuld-
stændig uden at berøre områderne

Konsekvenser for beskyttede naturområder
Møllerne bliver ikke placeret i eller ved beskyttede na-
turområder. De nærmeste er en række fredskove og et 
beskyttet vandløb ca. 270 – 290 m fra møllerne. Ser-
viceveje til møllerne vil heller ikke komme til at berø-
re beskyttede områder, men vil blive ført ind fra Torn-
byvej. Placering af møllerne kan derfor ske uden at be-
skadige § 3-områder i nærområdet.

Tabel 6.4 Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 162,  
 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne
1081 Bred vandkalv (Dytiscus latissimus)
1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus)
1318 Damflagermus (Myotis dasycneme)
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske 

planter ved bredden
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 

vandaks
3160 Brunvandede søer og vandhuller
3260 Vandløb med vandplanter
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* 

vigtige orkidélokaliteter)
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre 

sur bund
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med 

blåtop
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7210 * Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230 Rigkær
8220 Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn
9130 Bøgeskove på muldbund
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
Kilde: By- og Landskabsstyrelsen, 2009b

Foto 6.2 Aske-kronetag i fredskov langs beskyttet  
vandløb nord for møllerne.
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for ikke forventes at indeholde fugle i særligt omfang. 
Dyr og fugle iagttaget under en besigtigelse den 21. ju-
li 2010 af området og nærområdet, især af slugten og 
fredskoven nord for møllerne, er dog noteret i tabel 6.5. 

Nærområdet er ikke kendt for at indeholde specielle 
eller vigtige fuglelokaliteter. I nærheden af vindmølle-
området er registreret tre mindre lokaliteter som fug-
leområde af Dansk Ornitologisk Forening. Det drejer 
sig om Samsingså, Muleby Å og Mæby, som alle lig-
ger i en afstand af 0,8 – 1,5 km fra nærmeste mølle. Lo-
kaliteterne må på baggrund af hidtidige registreringer 
karakteriseres som mindre væsentlige fuglelokaliteter, 
idet der kun er noteret få arter på få observationsdage, 
flest ved Muleby Å med 37 arter på 9 observationsdage 
og i alt 75 observationer. Dansk Ornitologisk Forening

Det betyder dog ikke, at der ikke fra tid til anden 
eventuelt kan findes både mange og måske sjældne fug-
le på lokaliteterne, men blot, at den ikke besøges regel-
mæssigt af ornitologer og dermed måske er mindre in-
teressant i forhold til bedre og mere betydningsfulde 
lokaliteter på Bornholm.

Konsekvenser for fugle
Vindmøllers påvirkning af fugle er beskrevet i en lang 
række inden- og udenlandske undersøgelser, og det kan 
generelt konstateres, at konflikter mellem fugle og vind-

møller er få og små. Antallet af dødsfald for fugle på 
grund af kollision med vindmøller tælles oftest i gan-
ske få pr. vindmølle pr. år, og er derfor helt uden be-
tydning for fuglene på populationsniveau. Som nævnt 
er fuglefaunaen i selve mølleområdet, som er opdyrket 
mark, forholdsvis beskeden, både arts- og antalsmæs-
sigt, og intet tyder på, at der eventuelt skulle forekomme 
et forårs- eller efterårstræk over området. Det betyder 
naturligvis, at risikoen for dødsfald er endnu mindre.

Der er næppe tvivl om, at den største gene for fug-
lelivet er forstyrrelseseffekten fra møllerne, da risiko-
en for kollisioner som nævnt er minimal. Hötker & al., 
2004, DMU, 1995 

Et stort tysk litteraturstudie, der gennemgår 127 stør-
re, internationale undersøgelser, konkluderer, at den 
væsentligste effekt, som vindmøller har på fuglelivet, 
drejer sig forstyrrelseseffekter, som i øvrigt er vidt for-
skellige fra art til art. Hötker & al., 2004 

Mange arter bekymrer sig tilsyneladende ikke i stør-
re omfang om møllernes tilstedeværelse og færdes frit 
tæt på møllerne. Andre flyver blot uden om og mister 
i værste fald et fourageringsområde, fordi de holder en 
passende afstand til møllerne. Desuden er det påvist, 
at enkelte arter, især spurvefugle, sågar kan profitere 
af tilstedeværelsen af vindmøller. 

Endelig tyder noget på, at nogen arter med tiden væn-
ner sig til møllerne og efterhånden fouragerer tæt på 
og sågar kan finde på at flyve mellem møllerne, som 
foto 6.4 viser for den normalt temmelig sky kortnæb-
bede gås. 

Ikke så langt fra mølleområdet står et antal mindre 
vindmøllerparker, og det må derfor formodes, at fug-
lene i området allerede har vænnet sig til tilstedeværel-
sen af vindmøller, hvilket også vil bidrage til en hurti-
gere tilvænning til de nye møller.

Der yngler ikke fugle på selve vindmøllebyggefel-
terne, der i dag er dyrket mark. Men det vurderes, at 
ynglende fugle i en ikke nærmere defineret radius om-
kring byggefeltet vil blive skræmt bort i etableringsfa-
sen. Det vil især være tilfældet for fugle, der er tilknyt-
tet det åbne land, og som yngler i de nærmeste grøfte-
kanter og skel. I de fleste tilfælde vil fuglene dog utvivl-

Tabel 6.5 Registrerede dyr og fugle under  
 besigtigelse den 21. juli 2010
Art Antal
Ravn 2 
Sanglærke Almindelig
Hvid vipstjert Almindelig
Landsvale Almindelig
Bysvale Almindelig
Digesvale Almindelig
Ringdue Almindelig
Solsort Enkelt
Tornirisk Almindelig
Havesanger Enkelt
Gråspurv Almindelig
Bogfinke Almindelig
Musvåge Enkelt
Sangdrossel Enkelt
Gærdesmutte Få
Rådyr (spor)

Foto 6.3 Beskyttet vandløb - på besøgstidspunktet 
udtørret - i fredskov. Foto 6.4 Den normalt temmelig sky kortnæbbede gås 

flyver mellem roterende møllevinger i Tændpibe Møllepark 
ved Ringkøbing. Foto David Boertmann, DMU.
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somt vende tilbage igen efter færdiggørelsen af møller-
ne, og når roen er genoprettet på lokaliteten.

I driftsfasen vil møllerne næppe påvirke fuglelivet 
negativt, og risikoen for kollisioner er minimal. Det 
gælder både ynglende og trækkende fugle.

Andre dyr
Møllerne bliver som nævnt placeret i et landbrugsom-
råde med nogle mindre naturområder og fredskove 
spredt mellem markerne, der i øvrigt dyrkes konventi-
onelt og derfor jævnligt behandles maskinelt og gød-
skes og sprøjtes på normal vis. Dyr i nærområdet vil 
derfor fortrinsvis skulle findes i skel og hegn og i og 
omkring fredskovene og § 3-områderne. Der lever gi-
vetvis en pæn bestand af rådyr i området. Derudover 
er det sandsynligt, at der også vil være ræv og hare i 
hegn og på markerne.

Ifølge EU’s Habitatdirektiv skal det vurderes, hvor-
vidt et projekt kan have negativ effekt på en særlig ræk-
ke truede dyr, også uden for disse dyrs egentlige ho-
vedområder. Listen - bilag IV til Habitatdirektivet - 
omfatter en lang række arter, hvoraf en del måske kan 
tænkes at findes i nærområdet til det pågældende pro-
jektområde. 

Tabel 6.6 angiver de „Bilag IV-arter”,  der ifølge 
Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV 
(DMU, 2007) er truffet i perioden 1973 – 2005 i det så-
kaldte UTM-kvadrat på 10 x 10 km2, der rummer møl-
leområdet. Af den grund kan arterne derfor med en vis 
sandsynlighed eventuelt også træffes i nærheden af 
møllerne, hvis ellers de rette biotoper, levesteder, fin-
des her. Baerwaldet al., 2008, Baagøe & Jensen, 2007 

I tabellen er den pågældende arts primære ynglebio-
top og levevis nævnt, og det er på den baggrund vurde-
ret, om arten også med nogen sandsynlighed vil kunne 
træffes i nærheden af møllerne, og eventuelt blive på-
virket negativt heraf. Endelig er arternes generelle be-
varingsstatus nævnt. 

Herudover er der ikke kendskab til, at der skulle 
leve eller kunne træffes andre arter, der kræver sær-
lig beskyttelse ifølge Habitatdirektivet, såkaldte bi-
lag IV-arter.

Det er således sandsynligt, at der i området vil kunne 
træffes en lang række arter af fouragerende eller træk-
kende flagermus. Endvidere er det muligt, at der i nær-
områdets vandhuller og vådområder vil kunne findes 
en række padder og insekter. Men herudover er der ik-
ke kendskab til, at der i området eventuelt skulle findes 
andre dyr, der er beskyttede ifølge habitatdirektivet. 

Endelig er der ikke kendskab til, at området eventuelt 
skulle rumme andre arter af dyr, som er særligt beskyt-
telseskrævende, arter på rød- og gul-lister, og projekt-
området indeholder heller ikke småbiotoper, som kun-
ne antyde en eventuel tilstedeværelse af sådanne arter.

Konsekvenser for andre dyr
Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet, må 
formodes at blive skræmt væk i anlægsfasen og sø-
ge mod fredskovene. Når møllerne er i drift, vil dy-
rene givetvis igen bevæge sig frit mellem naturloka-
liteterne efter en kortere tilvænningsperiode. Dyrene 
vil næppe blive påvirket væsentligt af møllerne under 
driften, blandt andet fordi de er tilvænnet eksisteren-
de vindmøller. 

I området finder man som nævnt med en vis sand-
synlighed en række padder og insekter tilknyttet vand-
huller og småsøer. Men da projektet ikke berører vand-
hullerne, vurderes det, at dyrene ikke vil blive påvirket 
negativt af mølleprojektet. 

En lang række flagermusarter kan eventuelt træffes i 
området, for eksempel under fouragering eller på træk. 
I så fald vil der i princippet være en vis risiko for kol-
lision med vindmøllerne. Men risikoen er generelt me-
get beskeden, blandt andet fordi de fleste arter er til-
knyttet skov- og vådområder, og ynglebiotoperne skal 
indeholde mange, gamle træer eller huse, som dyrene i 
stor udstrækning er knyttet til både som ynglested og 
i forhold til fouragering. Hötker & al., 2004 

Mølleområdet er et åbent landbrugsområde og som 
sådan ikke et „egentligt flagermusområde”. Men Born-
holm er karakteriseret af et landskab med mange små 
skovområder, og man må antage, at der vil være en del 
bevægelse af flagermus mellem disse fourageringstogter. 

Fra litteraturen er der eksempler på, at flagermus i 
visse tilfælde dræbes i betydeligt omfang af vindmøl-

ler. Problematikken er især kendt fra træksteder, hvor 
vindmøller uheldigt er opsat i dyrenes trækkorridorer, 
for eksempel i trærige bjergpas, og fra USA er det rap-
porteret, at problemet især gælder for, hvad man kal-
der „migratory tree bats”, og især i perioden sensom-
mer til efterår, når dyrene trækker. I mindre grad kan 
problematikken dog måske også gælde på sommerloka-
liteten under dyrenes fouragering. Hötker & al., 2004

Der har hersket en del mystik omkring årsagen til 
disse dødsfald, idet flagermus med deres effektive ek-
kolokalisering under flugten generelt meget behændigt 
undgår forhindringer i landskabet. Meget tyder dog ef-
terhånden også på, at der ikke er tale om direkte kol-
lision med møllevingerne. Derimod bliver flagermus, 
der kommer for tæt på vingerne, dræbt på grund af, at  
lungerne bliver sprængt af det trykfald i luften, som 
den forbifarende vinge skaber. Baerwald, D'Amours, 
Klug, & Barclay, 2008

Desuden tyder andre undersøgelser på, at afgivelse 
af varme fra møllehatten tiltrækker insekter, der igen 
tiltrækker fouragerende flagermus.

Sammenholder man kendskabet til de enkelte arters 
typiske fourageringsteknik og fourageringshøjde er det 
sandsynligt, at risikoen for „kollision” med møllevin-
gerne i givet fald i særlig grad vil gælde for brun- og 
skimmelflagermus, idet de øvrige arter fortrinsvis fou-
ragerer i lav højde langs skovkanter, vandoverflader og 
lignende, og dermed under møllens vinger, eller end-
da slet ikke i nærheden af vindmøllen. De to store ar-
ter derimod fouragerer ofte i større højde og er dermed 
potentielt måske mere udsatte.

Selve møllelokaliteten vurderes som nævnt ikke at 
være nogen specielt god flagermuslokalitet. Umiddel-
bart vurderes der derfor ikke at være nogen stor risiko 
for flagermus ved opsætning af vindmøller på den på-
gældende lokalitet. Herudover er der intet landskabe-
ligt, der indikerer, at møllerne bliver opstillet i, hvad 
der eventuelt kunne være en foretrukken trækrute for 
dyrene. Der foreligger heller ikke oplysninger om, at 
vindmøller andre steder på Bornholm skulle udgøre et 
problem for flagermuspopulationerne.

Møllerne, der tænkes opstillet, vil være store og stør-
re end de eksisterende møller på Bornholm. Dette er 
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heller ikke helt uvæsentligt, idet meget tyder på, at ri-
sikoen for kollisioner mindskes, jo større møllerne er, 
fordi flagermusene fortrinsvis jager i lav højde under 
møllevingerne. Hötker & al., 2004

Ud over klimaet – en hård vinter tolder meget kraftigt 
på bestanden – er langt den største trussel mod flager-
mus fældning af hule træer og fjernelse af andre yng-
le- og vinteropholdspladser. 

Det er højst usandsynligt, at man i mølleområdet vil 
træffe insekter, der er opført på habitatdirektivets liste, 
da insekterne stiller særlige krav til habitatet, som ik-
ke er opfyldt på lokaliteten. Herudover fremgår det af 
tabel 6.6, at møllerne ikke vurderes at få nogen nega-
tiv effekt på andre bilag IV-arter.

Flora
Arealerne, hvor møllerne placeres, er som nævnt ager-
jord i omdrift, hvor der for tiden dyrkes enårige afgrø-
der. Der findes derfor ikke vilde plantearter, som kræ-
ver særlig beskyttelse, på lokaliteterne.

 I og omkring fredskovene findes en rig flora med 
karaktérplanter som hassel, ask og skovgaltetand, og 
biotoperne kan måske også godt omfatte fredede eller 
sjældne planter. Men etablering af vindmøllerne vil ik-
ke påvirke plantelivet i fredskovene 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 disse forandringer 
vil komme vidt forskelligt til udtryk alt efter, hvor på 
kloden man befinder sig. 

Det er klart, at væsentlige klimaforandringer også 
vil få mærkbare konsekvenser for plante- og dyrelivet 
i Danmark i bred forstand, både når det drejer sig om 
ynglende dyrearter og arter på træk eller midlertidigt 
ophold. Projektet kan derfor, på grund af sin markante 
reduktion af CO2-udledningen, siges at bidrage positivt 

Tabel 6.6 Bilag IV arter (Habitatdirektivet) der muligvis kan træffes i og omkring mølleområdet

Art Ynglebiotop Levevis Kan eventuelt træffes
 i mølleområdet

Eventuel negativ 
effekt af møller

Bevarings-
status
2000

Damflagermus (?) Huse Jager over vand og vådområder (?) Ikke sandsynlig Gunstig
Bechsteins flagermus (?) Hule træer Jager omkring træer og buske (?) Ikke sandsynlig Ukendt
Brandts flagermus Huse og træer Jager langs skovbryn og i 

lysninger
(?) Ikke sandsynlig Gunstig

Vandflagermus Huse Jager over vand Eventuelt på træk Ikke sandsynlig Gunstig
Skægflagermus Huse i skov Jager i skovområder Eventuelt under 

fouragering
Ikke sandsynlig Gunstig

Frynseflagermus Huse og træer Jager langs skovkanter og i parker Eventuelt under 
fouragering

Ikke sandsynlig Ukendt

Brunflagermus Hule træer Jager bl.a. højt over landskabet Eventuelt under 
fouragering

Ikke sandsynlig Gunstig

Langøret flagermus Bygninger og 
træer

Jager i frodigt kulturlandskab Eventuelt under 
fouragering

Ikke sandsynlig Gunstig

Sydflagermus Huse Jager ofte i haver og parker Eventuelt på træk, 
men eventuelt også 
på jagt

Ikke sandsynlig Gunstig

Skimmelflagermus (?) Huse Tilknyttet menneskelig aktivitet og 
jager bl.a. omkring vejbelysning

(?) Ikke sandsynlig Gunstig

Troldflagermus Træer og huse Jager i ældre skov Eventuelt under 
fouragering

Ikke sandsynlig Gunstig

Markfirben Hegn og diger 
m.m.

Fouragerer på sydvendte 
skåninger

Eventuelt i hegn Ingen Usikker

Stor vandsalamander Vandhuller Solåbne vandhuller og på land Eventuelt i områdets 
vandhuller

Ingen Usikker

Løvfrø Vandhuller Helst lysåbne vandhuller Eventuelt i områdets 
vandhuller

Ingen Usikker

Springfrø Vandhuller Alle typer vandhuller Eventuelt i områdets 
vandhuller

Ingen Gunstig

Strandtudse (?) Vandhuller Solåbne, lavvandede vandhuller (?) Ingen Ugunstig
Grønbroget tudse Vandhuller Pionérart i nye vandhuller Eventuelt i områdets 

vandhuller
Ingen Usikker

Bred vandkalv (?) Søer Rene og lysåbne søer (?) Ingen Ugunstig
Lys skivevandkalv Søer Søer i naturområder og skove (?) Ingen Ugunstig
Grøn mosaikguldsmed (?) Søer og damme Knyttet til vandplanten krebseklo (?) Ingen Usikker
(?) = ikke truffet i ’møllekvadratet’ men kun i nabokvadratet. 

Baagøe, 2007 og DMU, 2007
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til at holde klimaændringerne i ave, om end det eksakte 
bidrag i den store globale sammenhæng er beskedent. 

6.4 Ressourcer, affald og andre 
miljømæssige forhold

Energi- og ressourceforbrug 
På 7 – 8 måneder producerer en moderne vindmølle en 
energimængde, der svarer til den mængde, der er an-
vendt til dens produktion, opførelse og nedtagning. Med 
en forventet teknisk levetid for møllen på ca. 20 år be-
tyder det, at den vil kunne producere mere end 30 – 35 
gange den energi, der er brugt til dens produktion og 
etablering. Naturlig Energi, 2009

Til mølleproduktionen bliver der først og fremmest 
anvendt glasfiber til vingerne, stål til nav og tårn, og be-
ton, armeringsjern, sand og grus til fundamentet. Til et 
fundament anvendes omkring 400 m3 armeret beton. 
Ved nedtagning af vindmøllerne efter endt drift kan stør-
steparten af de anvendte materialer adskilles og genan-
vendes. Fundamentet fjernes til en meter under terræn, 
så planteavl eventuelt vil kunne genoptages på arealet.

Ferskvand
Til produktion af en MWh el med vindkraft anvendes 
kun en liter vand. Produktion af den samme elmæng-
de med kul kræver ca. 2.000 liter vand. DHI Water, en-
vironment, health, 2007

Etablering af vindkraft til erstatning af kulkraft spa-
rer 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 møllerne vil blive reetableret.

Sparet produktion af slagger og flyveaske
Produktion af vindmøllestrøm erstatter strøm, som el-
lers skulle have været produceret på basis af fossile 

brændsler, 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 ta-
bel 6.1, kan det skønnes, at produktionen af slagger og 
flyveaske vil blive reduceret med cirka 41 g pr. produ-
ceret kWh vindmøllestrøm. Energinet.dk, 2007

I alt vil der derfor fremover blive produceret ca.700 
ton slagger og flyveaske mindre pr. år som følge af pro-
jektet. Det bliver til ca. 14.200 ton i møllernes levetid på 
20 år i hovedforslaget. For alternativet bliver reduktio-
nen ca. 28 % større på grund af en større elproduktion.

Rekreative interesser
Som nævnt bliver området anvendt til planteavl, og 
der er næppe rekreative interesser knyttet specifikt til 
området. 

Vibrationer
Vindmøllerne bliver opstillet på et pladefundament. Der 
vil næppe blive tale om, at møllerne skal funderes. Men 
skulle det alligevel være tilfældet, kan det ske ved ned-
ramning af spuns eller pæle. Bygningerne på Tornby-
gård står tættest på projektområdet med omkring 140 
meter til nærmeste driftsbygning, så rystelser ved en 
eventuel nedramning vil næppe give problemer for de 
eksisterende bygninger i området.

6.5 Vurdering af øvrige 
miljøkonsekvenser

Luftforurening, klima og miljø
I hovedforslaget vil projektet i sin tekniske levetid på 
ca. 20 år spare atmosfæren for en udledning på i alt ca. 
251.000 ton CO2, eller ca. 12.600 t/år. Det svarer til ca. 
1 ‰ af den mængde, Danmark ifølge Kyoto-aftalen har 
forpligtiget sig til årligt at spare inden år 2012. 

Projektets bidrag er i sig selv således beskedent, om 
end målbart, og vil som sådan ikke få nogen mærkbar 
indvirkning på de klimaændringer, som bliver konse-

kvensen af en fortsat emission af CO2 i uændret må-
lestok. Set i et bredere perspektiv er projektets bidrag 
dog værdifuldt og uundværligt, da den totale redukti-
on kun kan opnås gennem mange mindre bidrag. Sam-
menlagt bliver miljøet desuden sparet for en affaldspro-
duktion på knap 14.200 ton slagger og flyveaske, eller 
700 ton pr. år i hovedforslaget. I alternativet bliver bi-
draget ca. 28 % større.

Forurening af jord og grundvand
Risikoen for forurening af jord eller grundvand som 
følge af aktiviteter i anlægs-, drifts- eller nedtagnings-
fasen vil være minimal.

Naturbeskyttelse
Der vil ikke være væsentlige konflikter mellem projek-
tet og områdets flora og fauna. Størst opmærksomhed 
er tillagt flagermus og en række fredskove og mindre 
§ 3-områder, idet der ikke ligger Natura 2000-områ-
der i nærheden af projektområdet. Med fornøden hen-
syntagen under etablering af møllerne og serviceveje 
vil projektet ikke få negative konsekvenser for natur-
områderne eller dyrelivet knyttet hertil i det hele taget. 
Det gælder såvel for ynglende dyr som for fugle under 
rast og fouragering eller under træk til og fra området.

Samlet vurdering
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 herud-
over ikke kendskab til forekomst af fredede eller true-
de, rød- eller gullistede plante- og dyrearter i området, 
hvor møllerne præcist bliver placeret. 

I nærområdet ligger en række beskyttede fredsko-
ve og småbiotoper, som eventuelt kan indeholde for-
skellige beskyttede dyrearter. Men etablering og drift 
af møllerne vil ikke påvirke disse biotoper eller dyre-
livet knyttet hertil. 

Vindmølleprojektets største effekt på miljøet, som 
dog i denne sammenhæng ikke er lokal, men tværtimod 
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global, vurderes at være positiv i form af en redukti-
on af CO2-udledningen fra konventionelle kraftværker.

Konklusion
Da det vurderes, at de negative konsekvensernes for na-
turen for begge forslag vil være minimale, er det den 
reducerede mængde CO2 samt den reducerede affalds-
produktion, som gør forskellen. 

Det betyder, at alternativet vil være at foretrække, 
da der vil være størst miljømæssig fordel ved valget af 
de kraftigere møller.

7 Andre forhold

7.1 0-alternativet
Landskabet
Landskabet omkring Tornbygård forbliver et produkti-
onslandskab med fokus på planteavl - der er ikke man-
ge husdyrbrug tilbage i området. Området er udpe-
get som jordbrugsområde i den kommende kommu-
neplan, og der foreligger ikke planer om en alternativ 
arealanvendelse.

Bornholms Energistrategi 2025 indeholder en mål-
sætning om at øge den installerede vindmølleeffekt på 
og ved Bornholm med i alt 90 MW, heraf 15 MW til 
lands og 75 MW til havs. Hertil skal lægges det natur-
lige frafald fra møller, der skrottes i denne periode. For 
at nå dette mål vil det sandsynligvis være nødvendigt 
at stille møller op andre steder på øen, og udviklingen 
peger i retning af større møller.

Naboer
Der vil ikke være nogen støjbelastning og noget skyg-
gekast ved projektområdet.

Påvirkning af miljøet i øvrigt
Miljøpåvirkningerne på flora og fauna vil fortsætte som 
hidtil, og 0-alternativet vil ikke spare miljøet yderligere 
for slagger og flyveaske, og der vil ikke være en reduk-
tion af udledningen af CO2 og SO2 samt NOx.

7.2 Udtaget areal af landbrugsdrift
Vindmøllerne bliver opstillet på private matrikler, på 
landbrugsjord i omdrift.

Omkring hver mølle bliver der udtaget et areal på 
ca. 800 m2 til fundament og arbejdsareal. Der bliver 
nyanlagt ca. 600 meter vej med en bredde på 5 meter. 
I alt bliver der udtaget omkring 4.800 m2 jord af land-
brugsdriften. 

Ved ophør og demontering af møllerne skal alle an-
læg fjernes, og arealet føres tilbage til landbrugsdrift.

7.3 Tekniske forhold
Lufttrafik
Nærmeste flyveplads, Bornholms Lufthavn, ligger ca. ti 
kilometer fra projektområdet. Der vil ikke være konflikt 
med indflyvningszonen til lufthavnen på denne afstand.

Naviair har reageret på henvendelse til Københavns 
Lufthavne og gør opmærksom på, at projektområdet 
ligger inden for den afstand fra luftfartsnavigations-
anlæg af typen VOR, som kan være kritisk afstand på 
15 km. Naviair har et VOR-anlæg beliggende på Born-
holms Lufthavn i en afstand af ca 11 km fra de planlag-
te møller. Konsekvensen af opstilling af vindmøllerne 
kan være forstyrrelser af signaler, som vil kræve inve-
steringer i nyt udstyr. Hartmann (2011).

Lysafmærkning
Statens Luftfartsvæsen, SLV, har krævet, at møllerne 
ved Tornbygård alle skal markeres med et konstant ly-
sende, lavintensivt, rødt lys på mindst 10 candela. 
Statens Luftfartsvæsen (2010)

De lavintense lys skal opfylde specifikationerne til 
low-intensity, Type A, angivet i ICAO’s Annex 14, Vo-
lume 1, tabel 6-3. Bliver der anvendt LED-lys, skal SLV 
forhåndsgodkende det.

Lyset skal sidde på nacellen, generatorhuset, og ly-
set skal altid, uanset møllevingernes placering, være 
synligt 360 grader i et vandret plan. Lyset skal være 
tændt hele døgnet. 

Ti candela svarer til styrken i en 9 Watt pære, og ly-
set kan være skærmet under vandret.

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

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

Ledningsanlæg 
Der er mange eksisterende el-ledninger i området om-
kring Tornbygård.

Der passerer en 60 kV luftledning tværs over projekt-
området. Østkraft oplyser et krav om respektafstand til 
ledningerne på 15 meter fra den yderste ledning til nær-
meste vingespids. Det medfører en afstand til centrum 
af møllen på 55 m ved hovedforslaget og 61,3 m ved al-
ternativet. Det er overholdt ved begge forslag, da hoved-
forslaget nærmeste mølle står 65 m fra elledningen og 
alternativets nærmeste mølle står 75 m fra elledningen.

Nettilslutningen til vindmøllerne fremføres som 
jordkabel fra eksisterende 60 kV station.

Militære anlæg 
I henhold til vindmøllecirkulæret inddrages Forsvars-
ministeriet ved planlægning af vindmølleområder in-
den for en radius af 12 km fra forsvarets anlæg.

Det militære øvelsesområde ved Almegårds Kaserne 
ligger ca. 3,5 km syd-sydvest for projektområdet. Des-
uden ligger der et militært skydeterræn i en afstand af 
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ca. 20 km sydøst for projektområdet ved Raghammer 
Odde/Boderne.

Der har ikke været indsigelser fra Forsvarets Byg-
nings- og Etablissementstjeneste (FEB).

7.4 Socioøkonomiske forhold
Det vurderes, at de forventede miljøpåvirkninger af an-
lægget ikke vil have negative socioøkonomiske effek-
ter på eksempelvis turisme, fritidsinteresser, råstofind-
vinding, landbrugsmæssige interesser, jagt eller fiskeri. 

En egentlig socioøkonomisk virkning vil snarest væ-
re positiv i form af, at vindenergien vil spare samfun-
det for udgifter til sundhed og miljø. 

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

7.5 Manglende viden
Der er en udbredt bekymring for lavfrekvent støj, når 
der planlægges vindmøller. Udgangspunktet er, at lav-
frekvent støj automatisk er tilgodeset, når vindmøller 
overholder de almindelige støjgrænser i vindmøllebe-
kendtgørelsen. På baggrund af bekymringerne har mil-
jøminister Karen Ellemann bedt Miljøstyrelsen om at 
revidere vindmøllebekendtgørelsen. De nye regler vil 
ikke give anledning til, at kommunerne skal ændre de-
res planer for vindmøller. Miljøstyrelsen har ikke til 
hensigt at stramme støjreglerne, men der vil blive sat 
specifikke grænser for den lavfrekvente støj, så regler-
ne bliver klarere både for kommunerne, vindmøllefa-
brikanterne og borgerne. De ny regler forventes at fore-
ligge inden sommerferien 2011.

Der er ikke kendskab til øvrige forhold, hvorom der 
er manglende viden. De økonomiske forhold vedrører 
ikke VVM-redegørelsen og miljørapporten.

8 Sundhed og overvågning

8.1 Påvirkning af sundheden
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og 
indirekte af en række grunde. Blandt de umiddelbart 
indlysende finder man:

- Reduktion af emissioner fra kraftværker
- Støjpåvirkning
- Skyggekast ved naboboliger

Reduktion af emissioner
Vindmøllerne vil reducere udledningen af CO2 pr. år 
med 14.500 ton i hovedforslaget og 16.000 ton i alter-
nativet. Dertil kommer en reduktion af udledning af 
blandt andet svovl- og kvælstofoxider fra kraftværkerne. 

Udledningerne fra kraftværkerne belaster både klima-
et, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektricitet 
fra vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning i 
den grad, som el fra vindkraft erstatter el fra kraftværker.

Forskellige undersøgelser af de samfundsøkonomi-
ske omkostninger ved forskellige energiproduktioner 
har også sat en værdi på disse omkostninger, de såkald-
te eksterne omkostninger. Det drejer sig eksempelvis 
om udgifter ved tørke, oversvømmelser og stormska-
der som følge af drivhuseffekten, og udgifter ved sy-
reregn, smog, arbejds- og sundhedsskader.  

Egentlige sundhedseffekter af luftforureningen viser 
sig som bronkitis, hospitalsindlæggelser, sygedage og 
dage med nedsat aktivitet, merforbrug af medicin for 
astmatikere samt for tidlig død. 

EU har i forskningsprojektet ”ExternE - Externali-
ties of Energy” beregnet de eksterne omkostninger ved 
elektricitet produceret på forskellige måder i de enkel-
te lande. ExternE (u.d.)

For 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. Dansk Vindmølleforening, 2007

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 ik-
ke i beregningen. Danmarks Miljøundersøgelser, 2004

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. Andersen M. S., et al., 2007

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. Ander-
sen & Frohn, 2007 

Vindenergien kan således spare samfundet for store 
udgifter til sundhed og miljø. For det enkelte menne-
ske kan det betyde mindre sygdom og bedre miljø, og 
dermed en lykkeligere tilværelse.

Støjpåvirkning
Den lyd, som moderne vindmøller udsender, er først 
og fremmest et sus fra vingerne, idet de passerer tår-
net, og luften trykkes sammen mellem tårnet og vin-
gen. Om lyden er støj, afhænger af lytteren. Generelt 
siger man, at uønsket lyd er støj. Støj ødelægger både 
sind og legeme, og 65 dB(A) er anset for et kritisk ni-
veau. Carl bro Newsletter, 2006

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 

148



Figur 8.1 Støjtyper og grænseværdier

over døgnet fra 45 dB(A) til 35 dB(A) i områder med 
åben og lav boligbebyggelse, som eksempelvis villa-
kvarterer. Lavest om natten, da man er mere følsom 
for lyd, når man skal sove. 

Natnedsættelsen gælder ikke for vindmøller, da de-
res produktion ikke kan følge en bestemt døgnrytme. 
For vindmøller er der derimod ved lov fastsat et mak-
simalt støjniveau på 39 dB(A) i boligområder, og 42 
dB(A) henholdsvis 44 dB(A) ved enkeltboliger i det åb-
ne land ved en vindhastighed på 6 og 8 m/s.

Der er i kapitel 5 nærmere redegjort for støjreglerne 
for vindmøller, og støjniveauet ved naboboligerne i det 
åbne land er beregnet. I hovedforslaget udsættes ingen 
naboer for mere end 41,4 dB(A) ved en vindhastighed 
på 6 m/s og 43,3dB(A) ved 8 m/s. I alternativet udsæt-
tes ingen for mere end 42,0 dB(A) ved en vindhastig-
hed på 6 m/s og 44,0 dB(A) ved 8 m/s. Begge tal er li-

ge på grænseværdien. Ved møllejernes egen bolig er 
støjen højere i alternativet, nemlig 46,0 og 47,2 dB(A) 
ved henholdsvis 6 og 8 m/s vind, men der stilles kun 
lovmæssige krav til overholdelse ved „al anden bebo-
else end vindmølleejerens private beboelse”. VEJ nr. 
9296 af 22/05/2009

Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboli-
ger betyder, at der kan være en støj, der svarer til lidt 
mindre end sagte tale udendørs. Støjen kan dog være 
generende for nogle mennesker, der er meget følsom-
me for støj. Støjen vil komme som et sus, der gentages 
ca. hvert andet sekund ved de store møller. Monotoni-
en vil være en del af problemet ved påvirkningen, men 
støjen vil næppe kunne skelnes fra baggrundsstøjen fra 
bevoksning og bebyggelse med en vindhastighed over 
8 – 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind.

Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer støj-
emissionen sig - eller falder - for pitch-regulerede møl-
ler, som der er tale om ved Tornbygård.

Skyggekast ved naboer
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der farer hen 
over den flade, som man opholder sig på, eller de synlige 
vægge, som man opholder sig ved. Skyggekast er gene-
virkningen fra vindmøllevingernes passage mellem so-
len og opholdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, 
skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. 

Genen vil typisk være størst inde i boligen, men kan 
også være stor ved ophold udendørs, hvor skyggen fe-
jer hen over fladen. Der kan være en øget oplevelse af 
stress, hvis skyggekastet falder på tidspunkter, hvor 
man er til stede.Derfor er det vejledende anbefalet, at 
naboer ikke udsættes for mere end 10 timer skyggekast 
årligt, men der er ikke foretaget danske undersøgelser, 
der viser en evidens for den øgede stress og heller ikke 
for øget sygelighed ved beboelse i nærheden af vind-
møller, så længe afstandskravet er opfyldt.

Skyggekastets omfang afhænger af, hvor solen står 
på himlen, om det blæser og hvorfra, af antallet af vind-
møller i en gruppe og deres placering i forhold til na-
boboligerne, samt af de topografiske forhold og møl-
lernes rotordiameter.

 For at begrænse skyggekastet, kan man stoppe vind-
møllen i det tidsrum, det foregår.

I kapitel 5 er der redegjort for, hvor meget vindmøl-
lerne ved Tornbygård vil kaste skygger ved naboer fra 
de roterende vinger , hvis der ikke monteres skyggestop. 
Ved den nabo, der er mest udsat, drejer det sig om knap 
14 timer om året indendørs, og godt 14 timer udendørs 
i hovedforslaget. I alternativet drejer det sig om godt 19 
timer om året udendørs, og knap 14½ time indendørs.

Bornholms Regionskommune vil kræve et skygge-
stop-program installeret, så ingen nabobeboelser vil 
blive udsat for mere end 5 årlige timer reel skyggekast.

8.2 Overvågning
I VVM-tilladelsen vil der blive stillet betingelse om af-
værgning af skyggekast. Endvidere kan der være stillet 
krav til placeringen i forhold til byggelinier, afstand til 
naboer eller andre forhold. VVM-tilladelsen kan også in-
deholde krav om inddragelse af tilsynsmyndigheden i an-
lægsfasen ved arbejde i nærheden af beskyttede 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 pålægge ejeren at dæmpe støjen eller stop-
pe møllen, hvis kravene i Vindmøllestøjbekendtgørel-
sen ikke er overholdt.

Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en plan for 
overvågning af mølleejerens overholdelse af miljøkra-
vene. Heri kan både indgå måling ved idriftsættelse og 
målinger ved almindeligt tilsyn, dog højst en gang årligt.  

Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatø-
ren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske proble-
mer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvåg-
ningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornødent 
stopper møllen. Forandringer i vindmøllens støjniveau 
og udseende vil sammen med andre uønskede miljø-
påvirkninger fra møllen stort set altid være en konse-
kvens af tekniske problemer i møllen.
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9.2 Anvendte forkortelser og begreber
BEK, bekendtgørelse
biotop, levested, fx en bøgeskov, træstub eller dam, som nærmere defineres ud fra 
miljøfaktorer. Betegnelsen anvendtes første gang i 1908 af den tyske zoolog F. Dahl. 
Siden er den ofte anvendt synonymt med habitat. Biotop anvendes især i skandina-
visk og tysk økologisk litteratur, habitat især i engelsk og amerikansk litteratur. Hvis 
man anvender begge begreber, bør biotop defineres og afgrænses ud fra et områdes 
miljøfaktorer, mens habitat bør defineres ud fra, hvor et dyr eller en plante lever in-
den for en biotop. En dam er ifølge dette en biotop, mens den bladbille, der lever på 
åkanden i dammen, har åkanden som habitat.
BRK, Bornholms Regionskommune
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
et al., og andre
EU, Den Europæiske Union, et internationalt politisk og økonomisk samarbejde   
mellem 27 europæiske stater
fauna, dyreliv
FBE, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
f. Kr., før Kristus fødsel, og e. Kr., efter Kristus fødsel i år 0
flora, planteliv
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nominelt omdrejningstal, ”normal” kørsel, modsat løbskkørsel
NOx, fællesbetegnelse for kvælstofoxid, NO, og kvælstofdioxid, NO2
nr., nummer
pr., per, for hver. Eksempelvis: Effekt pr. mølle, Effekt for hver mølle
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