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1 Indledning 
 

1.1 Projektet  
DONG Energy ønsker at erstatte de eksisterende vindmøller i vindmølleområdet ved Kappel med 7 
store forsøgsvindmøller samt 2 markeringsmaster. Det drejer sig om en vindmøllepark med for-
søgsvindmøller, som kan give mulighed for at afprøve forskellige typer af store vindmøller beregnet 
til opstilling på havet. Forsøgsmøllerne ønskes opstillet på land, fordi de her kan afprøves, gennem-
testes og opgraderes under lettilgængelige forhold, - både i perioden før havvindmøllerne opstilles 
på havet og i havvindmølleparkens indkøringsperiode. Sideløbende hermed skal møllerne i parken 
ved Kappel efter den første indkøringsperiode indgå som en del af den kommercielle el-produktion.   
 
Det er hensigten at opføre 4 møller på ca. 160 m´s totalhøjde med en effekt på 4-5 MW, 2 møller 
på ca. 175 m´s totalhøjde med en effekt på 6 MW og 1 mølle på en totalhøjde på op til 200 m med 
en effekt på 8 MW.  De to markeringsmaster skal i henhold til reglerne opstilles for at advarer luft-
trafikken med hvidt blinkende lys, når vindmøller er over 150 m høje.        
 

 
Figur 1: Oversigtskort med Kappel Vindmølleparks regionale placering. 
 
Etableringen af de nye vindmøller er omfattet af planlovens regler om Vurdering af Virkningen på 
Miljøet (VVM), jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Der 
henvises i den forbindelse til bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 37, hvoraf det fremgår, at ”Vindmøller 
over 80 m totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller”, altid er omfattet af VVM- 
pligt. De omtalte vindmøller kan således ikke etableres uden at der først tilvejebringes et kommu-
neplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.  
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Det fremgår herudover af bekendtgørelsens § 11, stk. 3, at Miljøcenter Roskilde varetager kommu-
nalbestyrelsens VVM-opgaver og beføjelser for en række nærmere angivne anlægstyper, herunder 
for ”vindmøller på 150 m totalhøjde eller derover”. Det er således i den aktuelle sag Miljøcenter 
Roskilde, der skal udarbejde det nødvendige kommuneplantillæg, men det sker i forhold til offent-
ligheden efter de samme regler som gælder for kommunen.   
  
Projektet er nærmere beskrevet og vurderet i VVM-redegørelsen, hvor spørgsmålet om mulige al-
ternativer også er behandlet.   
 

 
 
De miljømæssige hovedproblemer, der behandles i VVM-redegørelsen, vurderes at være støjfor-
hold og visuelle forhold i driftsfasen. Der ses også på mulige påvirkninger af fuglelivet i området. 
Herudover behandles alle andre miljøforhold, der kan siges i et eller andet omfang at kunne påvir-
kes af vindmølleparken – både i anlægsfasen og i driftsfasen.  
 
Samlet set vurderes det, at der ikke er nogen af de nævnte eller andre mulige miljøpåvirkninger, 
der omtales i den foreliggende VVM-redegørelse, der har et sådant omfang eller en sådan karakter, 
at de taler afgørende imod at placere de planlagte vindmøller på det pågældende sted.   
 

1.2 Læsevejledning  
Denne publikation er opbygget på den måde, at der i kapitel 2 er angivet et forslag til kommune-
plantillæg til Lolland Kommunes Kommuneplan (indtil der foreligger en ny kommuneplan er tillæg-
get formelt set til den tidligere Rudbjerg Kommunes Kommuneplan 1993). Kapitel 3 indeholder en 
gennemgang af forholdet til anden planlægning. Kapitel 4 indeholder en miljørapport over kommu-
neplantillæggets virkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering 
af planer og programmer. Kapitel 5 indeholder et ikke-teknisk resume af VVM-redegørelsen.  
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Miljøcenter Roskildes vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-tekniske resumé.  
Resuméet er udarbejdet af Miljøcenter Roskilde som ansvarlig myndighed i samarbejde med 
DONG Energy som bygherre og Lolland Kommune som den ”normale” kommuneplanmyndighed 
og som miljømyndighed. VVM-redegørelsen er udarbejdet af DONG Energy som bygherre i samar-
bejde med Miljøcenter Roskilde som VVM-myndighed. VVM-redegørelsen er udgivet sammen med 
med nærværende kommuneplantillæg (del 2 af denne publikation). 
 
Denne ”arbejdsdeling” er betinget af, at VVM-myndigheden i henhold til planlovens § 57a kan an-
mode bygherren om at give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en 
vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere VVM-pligtige an-
læg. I de fleste sager sker dette ved at bygherren udarbejdet et udkast til VVM-redegørelse, som så 
færdigredigeres i samarbejde med VVM-myndigheden. Det er i sidste ende VVM-myndigheden, der 
er ansvarlig for gennemførelsen af den offentlige høring omkring forslaget til kommuneplantillæg 
med VVM.  
 
Når den offentlige høring er overstået udarbejder Miljøcenter Roskilde en sammenfattende redegø-
relse for resultat af høringen, som forelægges Lolland Kommune. Når kommunens udtalelse fore-
ligger, tager Miljøcenter Roskilde endeligt stilling til, om projektets påvirkninger af miljøet med de 
angivne afværgeforanstaltninger er acceptable. I givet fald udsteder Miljøcenter Roskilde et kom-
muneplantillæg for vindmølleparken ved Kappel til Lolland Kommune og meddeler DONG Energy 
som bygherre VVM-tilladelse til at gennemføre projektet inden for nærmere angivne miljømæssige 
rammer.   
    
VVM-processen skal følges op af en lokalplan for vindmølleparken fra Lolland Kommune.  
 

1.3 Forudgående høring 
Forud for udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er der i perioden 30. marts 2009 til 30. april 2009 
afholdt en forudgående offentlig høring, hvor der blev indkaldt ideer og forslag til den forestående 
planlægning. Der indkom 9 svar med forslag til planlægningen. Svarene drejede sig om lokalisering 
af vindmøllerne, herunder af store vindmøller på land, om vindmøllernes antal og opstillingsmøn-
ster, om støj, herunder lavfrekvent støj, fra møllerne og om møllernes og masternes visuelle virk-
ning i landskabet. Herudover drejede svarene sig om uheld, skygge, påvirkningen af flora og fauna 
og særligt beskyttede arter og naturområder og behovet for forstærkninger på højspændingsnettet. 
Der er også en række bemærkninger om vindmølleprojektets påvirkning af de rekreative forhold og 
muligheder på Vestlolland, herunder i forhold til Peter Hansens Botaniske Have nord for vindmølle-
parken.  
 
Endelig indeholdt svarene en række mere overordnede bemærkninger vedrørende menneskeret-
tigheder, miljøbeskyttelseslovgivningen, planforhold, trafikale forhold samt en række kritiske be-
mærkninger til rapporten fra regeringens tværministerielle arbejdsgruppe vedr. store møller.  
 
De indkomne ideer og forslag har alle været inddraget ved disponeringen af VVM-redegørelsen og 
de fleste af de centrale spørgsmål er uddybende behandlet med beregninger m.v. En del forhold er 
efter deres karakter behandlet på et mere overordnet niveau, mens der for andre mere er tale om, 
at der i VVM-arbejdet er lagt til grund, at de angivne bekymringer ikke skulle vise sig berettigede.    
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2 Kommuneplantillæg 

2.1 Hovedstrukturretningslinjer 
Under forudsætning af, at Lolland Kommune som oplyst viderefører det tidligere Storstrøms Amts 
vindmølleplanlægning, jf. Regionplan 2005, og i den forbindelse opretholder en strukturel mulighed 
for at placere særligt store vindmøller ved Kappel, ændres afgrænsningen af det tidligere udpegede 
område til store vindmøller ved Kappel som angivet på fig. 2. De fremtidige retningslinjer for nær-
området og rammerne for lokalplanlægningen af det udpegede område fastlægges nedenfor som 
hel og fuld afløsning af retningslinjerne i Regionplan 2005 og i Rudbjerg Kommunes Kommuneplan 
1993 for så vidt angår vindmølleområdet ved Kappel.   
 
Det planlagte vindmølleanlæg skal i al væsentlighed etableres inden for de planlægningsmæssige 
og miljøpåvirkningsmæssige rammer, som er nærmere beskrevet i ”VVM-redegørelse for en vind-
møllepark ved Kappel i Lolland Kommune. Juli 2009”.   

2.2 Retningslinjer for nærområdet  
Der skal være en afstand på 4 gange møllens totalhøjde fra hver mølle til nærmeste nabo.  
 
De gældende beregningsmæssige støjgrænseværdier skal overholdes hos alle naboer.  
 
Der må ikke planlægges for eller gives landzonetilladelse til nye boliger eller anden ny støjfølsom 
arealanvendelse inden for 800 m fra planlægningsområdets afgrænsning*, med mindre det efter en 
nærmere vurdering kan godtgøres, at det kan ske uden at der opstår uacceptable støjgener, og 
uden at det påvirker mulighederne for at det udlagte vindmølleområde anvendes til vindmølleformål 
som angivet i rammerne for lokalplanlægningen.    
 
Vindmøllerne kan - i overensstemmelse med VVM-redegørelsen og de retningslinjer, som er inde-
holdt i Storstrøms Amts Regionplan 2005 - placeres inden for eller tæt på det regionale friluftsom-
råde, der er udpeget langs kysten. Herudover kan vindmøllerne med de planmæssige og funktio-
nelle begrundelser, der ligger til grund for det oprindelige udlæg af et vindmølleområde ved Kappel 
i Storstrøms Amts Regionplan 2005 og af VVM-redegørelsen for vindmøller ved Kappel af juli 2009 
placeres indenfor kystnærhedszonen på 3 km og efter særlig tilladelse inden for strandbeskyttel-
seslinjen.   
 
Vindmøllerne kan først opstilles, når den eksisterende vindmøllepark (24 møller), den enkeltståen-
de mølle tæt herved samt de to DONG-ejede møller indenfor 3 km afstand er nedtaget jf. figur 4. 
 
Inden for en afstand på 3 km fra de planlagte nye møller kan der ikke opføres nye møller (figur 4). 
Eksisterende møller indenfor en afstand af 3 km fra de planlagte nye møller kan ikke udskiftes med 
andre møller (figur 4). 
 
Vindmølleanlægget må under normal drift ikke begrænse mulighederne for at benytte stien på top-
pen af havdiget som et led i et lokalt eller regionalt vandre- og cykelstinet. Under særlige vejrforhold 
(isdannelse, orkan e.l.) kan stien dog af sikkerhedshensyn ved skiltning lukkes for færdsel i områ-
det lige ud for møllerne.   
 
Der må planlægges for skovrejsning i nærområdet indenfor det på nedenstående kort angivne om-
råde til skovrejsning(figur 3).  
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*Gælder hovedområdets afgrænsning, ikke afgrænsningen omkring adgangsvejen fra Vesternæsvej 
  

2.3 Rammer for lokalplanlægningen  
Område Å.1.1 (Rudbjerg Kommuneplan 1993) 
Området kan anvendes til opstilling af op til 7 vindmøller med de hertil nødvendige bygninger, an-
læg og serviceveje. Der må opstilles vindmøller med rørtårne, på ikke under 150 m og ikke over 
200 m totalhøjde. Opstillingen skal ske med henblik på at udnytte området optimalt under hensyn-
tagen til både møllerne og anvendelsen af arealerne mellem møllerne. Det skal sikres, at der i så 
høj grad som muligt er harmoni mellem de forskellige møller uanset forskellig størrelse, ved fast-
sættelse af bestemmelser for farvesætning, rotationsretning, vingeantal, forhold mellem tårnhøjde 
og rotordiameter, forbud mod reklamer og logoer m.v. 
 
Møllerne skal placeres med 5 møller langs kysten og 2 møller bag denne række. De 3 største møl-
ler placeres i midten af den yderste række, således at der opnås størst mulig afstand mellem de 
største møller og beboelserne. 
 
Der kan opstilles 2 markeringsmaster, 1 på hver side af vindmøllegruppen. Masterne skal udformes 
som gittermaster uden barduner og mastehøjden må ikke overstige 200m.  
 
Opstilling af vindmøller og markeringsmaster forudsætter tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. 
Endvidere kræves dispensation fra Miljøcenter Nykøbing fra strandbeskyttelseslinjen. 
 
Byggefelterne til de enkelte vindmøller, master m.v. udpeges i lokalplanen, der ligeledes fastlægger 
krav til belysning og afskærmning af belysning, evt. skiltning på diget og andre offentlig tilgængelige 
arealer.   
 
Arealer, der ikke anvendes til vindmølleanlægget skal fortsat anvendes til formål, som naturligt hø-
rer hjemme i det åbne land – naturformål eller landbrugsformål (men ikke skovbrug jf. dog særligt 
område udpeget hertil). 
 
Området er landzone og skal ved lokalplanlægningen forblive i landzone.  
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Retningslinjekort, figur 2 

 
 
Retningslinjekort – Skovrejsning, figur 3 
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Retningslinjekort - 3 km zone, figur 4 
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3 Planlægningsredegørelse 

3.1 Nuværende arealanvendelse og aktiviteter i området 
På baggrund af Rudbjerg Kommuneplan 1987 opførte SEAS i 1990 24 vindmøller lang havdiget 
syd for Kappel. Disse møller har en totalhøjde på små 50 m. Herudover er der opført en vindmølle 
som enkeltmølle inden for planlægningsområdet. De øvrige arealer såvel inden for som umiddel-
bart uden for planlægningsområdet anvendes herudover hovedsageligt til landbrugsmæssige for-
mål.   
 
De nævnte 25 møller er ved at være udlevede og vil alle blive nedtaget, før den første af de nye 
møller opføres. Der er udarbejdet visualiseringer, der viser områdets karakter før og efter udskift-
ningen af møller.   
 

3.2 Regionplan 2005 for Storstrøms Amt 

3.2.1 Vindmølleplanlægning 
I Regionplan 2005 for Storstrøms Amt er området syd for Kappel (og Vesternæs) udpeget som en 
reservationszone til større vindmølleanlæg. 
 
Retningslinjer i Regionplan 2005 for vindmøller findes i regionplanens afsnit 5.8.  
Heraf er følgende særligt relevante for området ved Kappel: 
 
”4. Forud for forøgelsen af højden i et eksisterende vindmølleområde eller fastsættelsen af højden i  
nye vindmølleområder skal der gennemføres en visuel vurdering af indvirkningen på landskab, na-
tur og bebyggelse. 
 
5. Vindmøllerne i en gruppe skal være ens og opstillet på en ret linje med samme indbyrdes af-
stand og sådan, at vindmøllernes nav skal ligge på linje, således at vindmøllerne afspejler de over-
ordnede linjer i terrænet. Rotordiameteren og navhøjden skal være i forholdet 1:1 med en mulig 
afvigelse på indtil 10 %. Dog kan denne retningslinje fraviges i forbindelse med udarbejdelse af re-
gionplantillæg med VVM-redegørelse for etablering af en demonstrationsplads for vindmøller ved 
Kappel på Vestlolland. 
(…) 
9. Demonstrations- og testvindmøller med en totalhøjde større end 80 m kan alene placeres i de 
udpegede vindmølleområder, der fremgår af kort 5.8.2-abc og Hovedstrukturkortet 1:100.000. 

− på Masnedø i Vordingborg Kommune, 
− i Kappelområdet i Rudbjerg Kommune (Etape 1 i Energi E2´s saneringsprojekt), 
− ved Nøjsomheds Odde i Ravnsborg Kommune, hvor der desuden kan opstilles store pro-

duktionsmøller.  
   
Omkring de nævnte reservationszoner udlægges et konsekvensområde på 500 m, hvor der ikke 
må etableres støjfølsom arealanvendelse, med mindre det kan godtgøres, at det ikke vil være for-
bundet med miljømæssige problemer.  
 
Vindmølleanlæggenes afgrænsning og møllernes højde, udseende og placering skal fastlægges 
nærmere i processen med lokalplan og VVM-redegørelse. I områderne må der ikke uden amtsrå-
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dets tilladelse foretages investeringer eller ændringer i den hidtidige arealanvendelse på en sådan 
måde, at der kan opstå konflikt i forhold til placering af større vindmølleanlæg i områderne.  
 
10. Området til demonstrations- og testmøller ved Kappel kan udvides til at rumme etape 2 i Energi 
E2´s saneringsprojekt. Etape 2 skal placeres så tæt på etape 1 og i sammen geometriske mønster, 
at de to etaper opleves som et samlet vindmølleanlæg (Se figur 5). 
 
Figur 5. Kort 5.8.2-b fra Storstrøms Amts Regionplan 2005. 

 
12. Afstanden mellem grupper af vindmøller skal være så stor, at anlæggene hver for sig opfattes 
som klart afsluttede enkeltanlæg i landskabet. Et afsluttet vindmølleanlæg i landskabet er et anlæg, 
hvor der mindst er 3 kilometers afstand til eksisterende og planlagte grupper af vindmøller og til en-
keltstående vindmøller. Indenfor denne 3 km’s afstand kan der ikke planlægges for opstilling af nye 
grupper af vindmøller. For møller over 80 m totalhøjde vil der i forbindelse med udarbejdelse af re-
gionplantillæg med VVM-redegørelse kunne blive fastlagt større afstandsgrænser.” 
 
 
Siden Regionplan 2005 blev tilvejebragt – og siden Storstrøms Amt udarbejdede det forslag til regi-
onplantillæg med VVM for demonstrationsvindmøller ved Kappel, som blev stoppet af miljøministe-
ren i 2006, er der sket mange forandringer på stort set alle felter: Inden for vindmølleteknologien, 
inden for organiseringen af energisektoren i Europa og inden planlægnings- og myndighedsstruktu-
ren i Danmark.  Forudsætningerne for planlægningen af store vindmøller ved Kappel har således 
forandret sig så meget, at retningslinjerne fra Regionplan 2005 i den oprindelige formulering nu kun 
er af begrænset relevans.  
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De forslag til retningslinjer, der er angivet ovenfor, er derfor formuleret med udgangspunkt i det ak-
tuelle projekt ved Kappel, og den nuværende myndighedsstruktur med Miljøcenter Roskilde som 
VVM-myndighed og Lolland Kommune som almindelig plan- og miljømyndighed. Herudover skal 
der tages højde for, at der skal indhentes tilladelser fra Miljøcenter Nykøbing F og Statens Luft-
fartsvæsen.   

3.2.2 Regionale friluftsområder og kystnærhedszonen 
Den kystnære del af planlægningsområdet med havdiget, digegrave m.v. er i Regionplan 2005 ud-
lagt som jordbrugs- og beskyttelsesområde. Baggrunden for dette er en underliggende udpegning 
af området som et ”regionalt friluftsområde”.  
 
Udpegningen af de regionale friluftsområder og de regionale naturbeskyttelsesområder har sine 
rødder i Regionplan 1985 og er et resultat af en af en afvejning mellem de beskyttelses- og benyt-
telsesinteresser, som knytter sig til amtets naturområder. Udpegningen af regionale friluftsområder 
tager udgangspunkt i områder, hvor landskab og natur rummer store oplevelsesværdier og ikke er 
for sårbar overfor rekreativ udnyttelse. Der er ikke ved denne regionplanmæssige udpegning taget 
konkret stilling til hvilke anlægstyper, der kan etableres i området eller til hvilken miljøbelastning 
områderne kan tåle. Sådanne forhold må fastlægges konkret efter en nærmere planlægning ud fra 
til enhver tid gældende lovgivning på området. Gennemførelsen af vindmølleplanlægningen ved 
Kappel – både Regionplan 2005 og den aktuelle planlægning - er udtryk for en sådan konkret plan-
lægning.   
 
Stien på toppet af havdiget er i Regionplan 2005 angivet som en del af et regionalt vandrestisystem 
og et regionalt cykelstisystem. Vindmølleanlægget vil ikke sig selv påvirke mulighederne for at ud-
nytte digekronen som et led i overordnede stisystemer. De store vindmøller vil naturligvis påvirke 
turisternes oplevelse af landskabet langs stien – for nogen en negativ oplevelse af ”et teknisk  an-
læg”, for andre en positiv oplevelse af ”nogen flotte møller” - men samlet set vurderes det ikke at 
påvirke stisystemet negativt. De skiltede kortvarige lukninger af digekronen for offentlighedens ad-
gang, som retningslinjerne giver mulighed for, vil kun blive gennemført i særlige vejrsituationer 
(frost, nedbør, stærk storm), hvor der næppe vil være nogen, der ønsker at benytte diget som et led 
i en større tur langs Lollands sydkyst.  
  
Regionplan 2005 indeholder retningslinjer for kystnærhedszonen, det vil sige en planlægningszone 
på 3 km langs alle kyster i det åbne land. Den relevante regionplanretningslinje er følgende:  
” I kystnærhedszonen, der er vist på kort 6.10.1 på hovedstrukturkortet i 1.100.000, kan der kun 
inddrages nye arealer i byzone og planlægges for arealer i landzone, hvis der er særlig planlæg-
ningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.”  
 
Regionplan 2005 indeholder herudover strategier for benyttelse/beskyttelse af de enkelte kyst-
strækninger i amtet, hvor der er taget stilling til konkrete planlægningsinitiativer. For så vidt Sydlol-
lands kyst fra Albuen til Hyllekrog er der blandt andre forhold angivet en mulighed for ”Vindmøller 
inden for de allerede udlagte områder”, der ifølge retningslinjerne blandt andet omfatter området 
ved Kappel.  
 
Herudover vil det vil i sammenhæng med dette kommuneplantillæg blive lagt til grund, at vindmøl-
leparkens placering i kystnærhedszonen er både planlægningsmæssigt og funktionelt velbegrun-
det.  
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Planlægningsmæssigt  
− fordi det ikke i den hidtidige planlægning i Danmark har været muligt at finde og gennemfø-

re planlægning for lokaliseringsmuligheder for vindmøller af den her omhandlede størrelse, 
der ikke er kystnært beliggende, og 

− fordi der ikke er nogen grund til at tro, at det vil kunne lade sig gøre fremtiden.   
Funktionelt 

− fordi vindforholdene tæt på kysten under alle omstændigheder er væsentligt bedre for vind-
møller, og  

− fordi støjen overordnet set vil kunne påvirke færre boliger når ”halvdelen” af oplandet er 
hav.    

3.3  Kommunalreformen 
Storstrøms Amt blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor størstedelen af de 
tidligere regionale planlægningsopgaver blev overført til kommunerne. Regionplan 2005 er i hen-
hold til planlovgivningen tillagt virkning som et landsplandirektiv, indtil der er udarbejdet kommune-
planer i henhold til den nye opgavefordeling. For så vidt angår vindmølleparken ved Kappel, er det 
på grund af VVM-reglerne Miljøcenter Roskilde, der skal udarbejde de nødvendige kommuneplan-
retningslinjer til afløsning af Regionplan 2005. De kommuneplanretningslinjer, der er angivet i kapi-
tel 2, vil når kommuneplantillægget er endeligt udstedt helt og fuldt afløse de gamle regionplanret-
ningslinjer for så vidt angår vindmølleparken ved Kappel.  

3.4 Den regionale udviklingsplanlægning 
Region Sjælland har udgivet en regional udviklingsplan som den kommunale planlægning ikke må 
stride mod. 
 
I forlængelse heraf har Vækstforum Sjælland (Der udover Region Sjælland repræsenterer kommu-
nerne samt erhvervs- og uddannelsesinstitutioner) vedtaget en erhvervsudviklingsstrategi 2007-
2010. Strategien følges hvert år op af en handlingsplan. 

3.4.1 Vækstforum Sjællands handlingsplan 2009 
I Handlingsplan for 2009 er angivet, at man ønsker at regionens potentiale indenfor energi- og mil-
jøteknik udnyttes fuldt ud. Man ønsker, at alle regionens aktører kommer i spil, så der udvikles nye 
aktiviteter. Det er ambitionen, at regionen udvikler en national førerposition indenfor energi- og mil-
jøteknologi frem til 2015. 
 
Etablering af vindmølleparken er i overensstemmelse med denne ambition. 

3.5 Rudbjerg Kommunes Kommuneplan 1993 og Lolland Kommunes 
Kommuneplan 2009 

Området er beliggende i den nu nedlagte Rudbjerg Kommune og er som sådan underlagt retnings-
linier og rammebestemmelser fra Kommuneplanen, hvis seneste revision fandt sted i 1993. I Kom-
muneplan 1993 udlægges området til vindmøllepark med 24 møller og en max.navhøjde på 40 me-
ter. 
 
Disse rammebestemmelser er ikke brugbare i forhold til det aktuelle projekt. Derfor udarbejdes et 
kommuneplantillæg med VVM, der bringer rammerne og retningslinjer a’ jour i forhold til projektet. 
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3.5.1 Hovedstruktur og retningslinjer  
Lolland Kommune har endnu ikke offentliggjort et forslag til Kommuneplan 2009. Miljøcenter Ros-
kilde lægger til grund for kommuneplantillægget for vindmølleparken ved Kappel, at den nye kom-
muneplan i sin hovedstruktur vil indeholde formuleringer, der fastholder området ved Kappel til stør-
re vindmøller.   

3.5.2 Lokalplanforhold 
Dele af vindmølleområdet er omfattet af Lokalplan nr. 14 fra Rudbjerg Kommune fra 1989. Lokal-
planen muliggjorde den eksisterende vindmøllerække langs vandet. Lokalplan nr. 14 aflyses, når 
Lolland Kommunes lokalplan for den nye vindmøllepark vedtages. 

3.6 Vand- og Naturplaner 
Der gennemføres i øjeblikket en omfattende planlægning i de statslige miljøcentre, der tager ud-
gangspunkt i lov om miljømål. Det drejer sig dels om nye vandplaner, der skal udgøre det fremtidi-
ge grundlag for samfundets forvaltning af alle vandområder – grundvand, overfladevand i form af 
søer og vandløb og de kystnære dele af havet. Herudover drejer det sig om nye naturplaner, der 
skal udgøre grundlaget for forvaltningen af Natura 2000 områder og strengt beskyttede dyre- og 
plantearter. Natura 2000 områder er de internationale naturbeskyttelsesområder, der er omfattet af 
Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet eller Ramsarkonventionen.    
 
Vand- og Naturplanerne forventes at være klar omkring årsskiftet 2009/2010. Når planerne forelig-
ger skal kommuneplaner og kommuneplantillæg være i overensstemmelse med de nye planer. 
Vandplanen vil blandt andet indeholde mål for kvaliteten af det kystnære farvand omkring Lolland. 
Naturplanerne vil blandt andet indeholde mål for kvaliteten af Natura 2000 område i Nakskov Fjord 
vest for planlægningsområdet.  Havområdet ud for kysten ved planlægningsområdet forventes in-
den længe også at blive udpeget som Natura 2000 område af hensyn til marsvin.  
 
Der er efter Miljøcenter Roskildes vurdering ikke noget der tyder på, at den planlagte vindmøllepark 
kan komme i strid med målene i de kommende vand- og naturplaner, jf. også nedenfor om Natura 
2000.  

3.7 Andre sektorplaner 
Der er ingen indikationer på, at det omhandlede vindmølleprojekt kan komme i konflikt med kom-
munens løbende sektorplanlægning. Det drejer sig om affaldsplanlægning, spildevandsplanlæg-
ning, vandforsyningsplanlægning eller indsatplanlægning overfor grundvandsforurening.  

3.8 Natura 2000 områder og visse beskyttede arter 
Natura 2000 områder er de internationale naturbeskyttelsesområder, der er omfattet af Habitatdi-
rektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet eller Ramsarkonventionen.    
 
Det fremgår af bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internati-
onale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, at der i redegørelsen til planfor-
slag, der kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, skal indgå en vurdering af forslagets virk-
ninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Bevaringsmålsætningen for 
Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og na-
turtyper, områderne er udpeget for. 
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3.8.1 Nakskov Fjord og Inderfjord 
Et område omkring Nakskov Fjord er udpeget som Natura 2000 område, idet det omfattes af ud-
pegninger som: 
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 88 Nakskov Fjord og Inderfjord 
Ramsarområde R23 Nakskov Fjord og Inderfjord  
EF-habitatområde nr. 158 Nakskov Fjord 
 
Udpegningsgrundlagene for de 3 udpegninger er. 
 
1.  EF-fuglebeskyttelsesområdet 
 

Sangsvane     T F2, F4 

Rørhøg   Y   F3 

Klyde   Y   F1 

Almindelig ryle   Y   F3 

Splitterne   Y   F1 

Fjordterne   Y   F3 

Havterne   Y   F1 

Dværgterne   Y   F1 

  Knopsvane   T F4 

  Sædgås   T F4 

  Troldand   T F4 

  Toppet skallesluger   T F4 

  Blishøne  T F4 

 
Fig. 6 
Y: Ynglende art. 
T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
 
 
2. Ramsarområderne  
Områderne er ikke udpeget på grundlag af et EF-direktiv ligesom habitat- og fuglebeskyttelsesom-
råder; men på grundlag af en international konvention.  
 
Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at de har international betydning og skal 
beskyttes. De er derfor udpeget som Ramsarområder af det enkelte land. 
 
Ramsarområdet er her sammenfaldende med EF-fuglebeskyttelsesområdet. 
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Figur 7. EF-fuglebeskyttelses- og Ramsarområde   Figur 8. EF-Habitatområde 158 
Vindmølleområdet vist med rødt 
 
3. EF Habitatområde 158 Nakskov Fjord
Figur 9 
Områdets udpegningsgrundlag er:  
 

158 Nakskov Fjord 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende 
dække af havvand 

    1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 

    1150 *Kystlaguner og strandsøer 

    1160 Større lavvandede bugter og vige 

    1170 Rev 

    1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 

    1220 Flerårig vegetation på stenede strande 

    1230 Klinter eller klipper ved kysten 

    1310
Vegetation af kveller eller andre enårige 
strandplanter, der koloniserer mudder og 
sand 

    1330 Strandenge 

    2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 

    2120 Hvide klitter og vandremiler 

    2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation 
(grå klit og grønsværklit ) 

    6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere 
eller mindre sur bund 
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Fra nærmeste punkt i Natura 2000-området til det nærmeste hjørne af planlægningsområdet er der 
en afstand på ca. 1800 m, og til nærmeste vindmølle er der ca. 2600 m. 

3.8.2 Femern Bælt 
Miljøministeriet har i efteråret 2008 fremsat forslag om udpegning af yderligere danske habitatom-
råder, herunder et 11.500 ha stort marint område umiddelbart ud for planlægningsområdet i nær-
værende plan. Udpegningsgrundlaget er: marsvin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Eksisterende og foreslåede nye habitatområder 
 
Selvom områderne først formelt bliver omfattet af habitatreglerne, når miljøministeren 
har udpeget dem, bør myndighederne dog allerede nu i administrationen af deres lovgivning sikre, 
at de foreslåede områder ikke skades, før de er udpeget.  

3.8.3 Samlet vurdering vedr. Natura 2000  
Vindmølleparken ved Kappel ligger således uden for Natura 2000 områderne, men det skal vurde-
res, om planforslaget kan medføre en væsentlig påvirkning af områderne. 
 
Det fremgår også af bekendtgørelse nr. 408, at hvis vurderingen viser, at planen vil skade et Natura 
2000 område, kan planen ikke vedtages.  
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I forbindelse med de i VVM-redegørelsen foretagne undersøgelser og udredninger er der ikke fun-
det indikationer på, at det aktuelle projekt vil medføre væsentlige påvirkninger af Natura 2000 om-
rådernes udpegningsgrundlag.  
 
Miljøcenter Roskilde vurderer på denne baggrund, at den foreliggende plan ikke i sig selv – eller i 
forbindelse med andre kendte planer eller projekter – vil påvirke Natura 2000 områderne eller dis-
ses udpegningsgrundlag væsentligt. 

3.8.4 Bilag IV-arter 
Det fremgår af bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale na-

turbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, at planforslag efter planloven ikke kan vedtages, 
og VVM-tilladelse ikke udstedes, hvis gennemførelsen af planen eller det ansøgte projekt kan:   

 
1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller  
2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.  
. 
På baggrund af de i VVM-redegørelsen foretagne undersøgelser og vurderinger er det Miljøcenter 
Roskildes vurdering, at det foreliggende planforslag og projekt ikke vil beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rasteområder for beskyttede dyrearter eller ødelægge beskyttede plantearter. 
 

3.9 Andre lovbundne forhold 

3.9.1 Vindmøllecirkulæret. 
Cirkulære nr. 9295 af 22.05.2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøl-
ler fastlægger generelle rammer for planlægningen for vindmøller. 
 
Generelt gælder i medfør af cirkulæret bl.a. at: 

• vindmøller fortrinsvis skal opstilles i grupper 
• vindmøller opstillet i grupper skal opstilles i et i forhold til landskabet let opfatteligt geome-

trisk mønster 
• der må ikke planlægges for vindmøller med en totalhøjde på 150 m eller derover 
• der må ikke planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange 

møllens totalhøjde 
ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange møllens totalhøjde fra eksisterende eller 
planlagte vindmøller, skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggenes påvirkning af land-
skabet, herunder oplyse hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig når kommuneplanretningslin-
jer udpeger områder til vindmølleopstilling, skal områdernes størrelse være tilpasset den påtænkte 
vindmøllegruppe. 
 
By- og Landskabsstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at kravene til opstillingsmønster og to-
talhøjde fraviges for forsøgsmøller.  
 
Nærværende plan retter sig netop mod forsøgsmøller. En forudsætning for projektets gennemførel-
se er således, at By- og Landskabsstyrelsen med hjemmel i cirkulærets § 6 godkender møllernes 
højde og opstillingsmønster i det konkrete forsøgsmølleprojekt. By- og Landskabsstyrelsen 
v/Miljøcenter Roskilde giver med offentliggørelsen af dette forslag til  kommuneplantillæg denne 
godkendelse af projektet. 
 
Indenfor en afstand på 5,6 km, svarende til 28 gange totalhøjden af den største af de planlagte for-
søgsmøller i den planlagte nye vindmøllegruppe, findes i dag – udover de 25 møller, som i dag er 
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placeret tæt ved kysten – 5 enkeltstående møller med totalhøjder fra 33 til 53 meter, samt en grup-
pe på 4 møller med en totalhøjde på 54 meter. Gruppen står ca. 4 km fra den nye vindmøllegruppe. 
 
Enkeltmøllerne står indenfor ca. 2½ km fra den nye vindmøllegruppe. 2 af de 5 enkeltmøller ejes af 
DONG og vil blive nedtaget umiddelbart i forbindelse med, at nye forsøgsmøller opstilles i planom-
rådet. Der er desuden fastsat retningslinjer for de øvrige 3 møller om, at disse ikke kan udskiftes. 
Der er tale om ældre møller, som må forventes udtaget af drift inden for en kortere årrække.  
Når dette sker, vil der ikke være andre vindmøller indenfor 4 km fra de nye vindmøller.  
 
Herefter vil der foreligge en landskabeligt set mere rolig og afklaret situation end i dag – der vil på 
denne sydvestlige del af Lolland omkring Kappel, som i dag er noget præget af spredte møller, væ-
re 2 vindmøllegrupper, med en indbyrdes afstand på 4 km. Selvom der er tale om et fladt landskab, 
hvor de 2 grupper – især grundet Kappel-møllernes betydelige størrelse - fra nogle vinkler vil kunne 
ses i samme landskabsbillede, er den indbyrdes afstand så stor, at grupperne vil blive oplevet som 
klart adskilte.  
 
Miljøcenter Roskilde vurderer på denne baggrund, samt på baggrund af de i VVM-redegørelsen 
foretagne visualiseringer og de hertil knyttede konkrete vurderinger, at den samlede landskabelige 
påvirkning er ubetænkelig. 
 
Den omtalte eksisterende møllegruppe – som er fra 1996 - er beliggende indenfor et regionplan-
mæssigt udpeget område ved Bogø Inddæmning, også kaldet Kappel 2, og hvor der er åbnet mu-
lighed for at erstatte de eksisterende møller med 3 vindmøller med totalhøjde på op til 120 meter, 
under forudsætning af nedtagning af andre møller indenfor 3 km afstand.  
 
 Figur 11. Eksisterende vindmøller i området.              
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3.9.2 Bekendtgørelse om støj fra vindmøller  
Forinden en vindmølle agtes opsat, skal der til kommunalbestyrelsen indgives anmeldelse herom. 
Denne anmeldelse skal indeholde dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde følgende støj-
grænser: 

• På de mest støjbelastede udendørs opholdsarealer ved nabobeboelse i det åbne land (højst 
15 m fra nabobeboelsen): 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s, 42 dB(A) ved en vind-
hastighed på 6 m/s. 

• I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder til støjfølsom areal-
anvendelse: 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s, 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 
m/s. 

 
Lolland Kommune har som støjmyndighed taget stilling til, at naboområderne bortset fra sommer-
husområdet Vesternæs er at betragte som spredt bebyggelse. Sommerhusområdet Vesternæs er 
at betragte som støjfølsom arealanvendelse. 
  
Vindmølleejeren er ansvarlig for, at vindmøllen etableres, drives og vedligeholdes således, at be-
kendtgørelsens bestemmelser overholdes. 
 
Kommunen kan forlange udførelse af støjmålinger når vindmøllen sættes i drift, i forbindelse med 
kommunens almindelige tilsyn efter loven og i forbindelse med behandling af naboklager over støj. 

3.9.3 Strandbeskyttelseslinjen. 
I medfør af naturbeskyttelseslovens § 15 er en nærmere defineret omkring 300 m bred zone langs 
kysten omfattet af bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen. De eksisterende 24 møller, som står 
langs diget, er således i dag placeret på arealer omfattet af strandbeskyttelseslinjen.  
 
5 af de nye møller – nemlig den række, der agtes opstillet langs diget - ønskes ligeledes placeret 
på arealer omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Det samme gælder lysafmærkningsmasten vest for 
møllerne. Opstillingen af møllerne og lysafmærkningsmasten forudsætter dispensation fra strand-
beskyttelseslinjen. En sådan dispensation kan gives af Miljøcenter Nykøbing F. 
 
 

4 Miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven 

4.1 Indledning  
Planlovens VVM-regler er affødt af et EU direktiv fra 1985, der drejer sig om miljøvurdering af kon-
krete projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. VVM-reglerne trådte i kraft efter en ændring af 
planlovgivningen i 1989. Herudover findes der et andet EU-direktiv om miljøvurdering af planer og 
programmer fra 2001, der trådte i kraft i 2004 ved vedtagelse af Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer (miljøvurderingsloven).  
 
I henhold til miljøvurderingsloven kan der være tale om, at det kommuneplantillæg, som udarbejdes 
i forbindelse med en VVM-sag, i sig selv som ”en plan” skal underkastes en særlig miljøvurdering, 
der følger lidt andre procedureregler end VVM-processen. Det vil være tilfældet, hvis kommune-
plantillægget ændrer noget i den eksisterende kommuneplan, som kan siges at åbne op for en ny 
påvirkning af miljøet. Det kan f.eks. være, hvis kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen 
ændres, således at nye typer af bygninger, anlæg, aktiviteter eller virksomheder kan placeres på 
steder, hvor de ikke kunne være i henhold til de tidligere gældende rammer.   
 
I det omfang, der ud over de nævnte forhold kan siges at være virkninger på miljøet, henvises der 
til VVM-redegørelsen, der behandler hele spektret af mulige miljøkonsekvenser. 
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4.2 Ikke-teknisk resume af miljørapporten 
Miljøkonsekvenserne af opstilling af 7 forsøgsvindmøller med op til 200 m totalhøjde ved Kappel er 
detaljeret belyst i VVM-redegørelsen. 
 
Det er dokumenteret, at møllerne hvad angår støj, afstand, skyggekast mv. kan overholde gælden-
de regler. 
 
Det bliver nødvendigt at nedlægge op mod 10 boliger for at kunne overholde miljøreglerne. Herefter 
vil afstanden til nærmeste beboelse være ca. 850 m. 
 
Der vil være en del støj under opførelsen af møllerne. Det vil dreje sig om tunge lastvognstranspor-
ter, samt selve anlægsarbejdet – evt. i form af pæleramning. 
 

4.3 Miljørapport  

4.3.1 Kommuneplantillægget 
På grund af projektets størrelse er kommuneplantillægget udarbejdet af Miljøministeriet/Miljøcenter 
Roskilde. 
 
Kommuneplantillægget indeholder retningslinjer for lokalplanlægningen samt et ikke-teknisk resu-
me af VVM-redegørelsen for projektet. 

4.3.2 Forholdet til anden planlægning  
Kommuneplantillægget med VVM redegørelsen og de tilhørende retningslinjer ophæver Storstrøms 
Amts regionplanretningslinjer for vindmøller i området (Regionplan 2005). I stedet bliver retningslin-
jerne i kommuneplantillægget gældende for den videre planlægning i området. 
 
Sideløbende med kommuneplantillægget udsender Lolland Kommune en lokalplan for området. 

4.3.3 Påvirkningsområdet 
Der vil i et relativt stort opland for anlægget være en støjmæssig, visuel og anden miljø- eller sik-
kerhedsmæssig påvirkning.  
 
VVM-redegørelsen dokumenterer, at anlægget kan overholde de gældende støjgrænser. Det er en 
betingelse, at op til 10 boliger må nedlægges i forbindelse med anlægget. Anlægget erstatter en 
ældre vindmøllepark langs diget.  
 
VVM redegørelsen indeholder en omfattende visualisering af projektet. Visualiseringen er inddelt i 
tre afstandszoner. Indtil 5 km er møllerne dominerende, og man er i stand til at skelne detaljer i 
møllernes design.  I mellemzonen mellem 5 og 13 km afstand vil bl.a. vejret spille ind på, hvorledes 
møllerne opleves. Møllerne vil i denne afstand kunne betragtes i samspil med andre vindmøller i 
området. Ved afstande over 13 km vil møllerne kun enkelte steder kunne ses over land, mens de vil 
være synlige over vand – f.eks. over Nakskov Fjord. 
 
Herudover redegør VVM-redegørelsen for en række andre miljø- og sikkerhedsmæssige påvirknin-
ger. Det drejer sig om reflekser fra møllevinger, skyggekast, lysafmærkning, isafkast, havarier samt 
analyser af anlæggets indvirkning på dyre- og plantelivet. 
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VVM-redegørelsen beskriver, hvorledes der er forsøgt taget hånd om disse problemer med henblik 
på at nedsætte risici og gener. Det vurderes, at virkningen på dyre- og plantelivet vil være minimale 
og for nogles vedkommende forbigående i forbindelse med anlægsarbejdet. 

4.3.4 Udviklingen i miljøet uden planen 
Den af regeringen ønskede reduktion af forbruget af fossile brændstoffer kræver, at der findes al-
ternative produktionsformer. Et af disse alternativer er vindkraft. For at udvikle dette alternativ bedst 
mulig er det nødvendigt at have mulighed for at afprøve og videreudvikle teknologien.   
 
Det er anslået, at mølleprojektet ved Kappel kan reducere den danske CO2 udledning med ca. 
43.000 ton årligt. På sigt kan projektet medvirke til en endnu større reduktion gennem udviklingen 
af teknologien og dermed mere effektiv udnyttelse af vindenergien fremover. 

4.3.5 Hovedvirkninger af kommuneplantillægget 
Kommuneplantillægget vil muliggøre opstilling af 7 store vindmøller samtidig med at 27 ældre møl-
ler fjernes (yderligere 3 møller i nærområdet fjernes, når disse er udtjente).  

4.3.6 Valg af alternativ 
Energistyrelsen udgav i 2007 ”Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om forsøgsmøller 
på land”. Denne rapport udpeger 8 områder fordelt over hele landet, som muligvis er egnede til for-
søgsmøller. Ifølge branchen er der et betydeligt behov for denne type af arealer. Det er således 
ikke et reelt alternativ at bruge et af de andre arealer – der er brug for alle arealer. 
To alternative områder på Lolland blev foreslået i den forudgående høring, nemlig Nøjsomheds 
Odde og det såkaldte ”Kappel II” i Bogøinddæmningen. De to alternative områder er i VVM redegø-
relsen af forskellige årsager vurderet som mindre egnede end det aktuelle planlagte område ved 
diget. 

4.3.7 Afværgeforanstaltninger 
Der er i VVM-redegørelsen beskrevet en række projekttilpasninger/afværgeforanstaltninger, som er 
lagt til grund ved miljøvurderingen. De vigtigste afværgeforanstaltninger er:  

• Opkøb af boliger, der ikke kan overholde støjbekendtgørelsen og afstandsbestemmelser. 
• Reduktion i antallet af møller i forhold til de oprindelig 9 planlagte 
• Kontrolmålinger og afhjælpninger af evt. støj- og skyggeproblemer ved møllerne i drift. 
• Adgangsregulering ved risiko for isafrivning og havari. 
• Overvejelser om skovplantning ved sommerhusområdet Vesternæs. 

4.3.8 Anvendte metoder 
Vurderingen af kommuneplantillæggets virkning på miljøet er baseret på VVM-redegørelsen for det 
konkrete projekt. VVM-redegørelsen er baseret på alment anvendte og accepterede metoder. I de 
tilfælde, hvor der er gennemført særlige undersøgelser og vurderinger, er de angivet i metodeaf-
snittet og afsnittet om kendte fejl og mangler i materialet. 

4.3.9 Overvågningsprogram 
Lollands Kommune er miljømyndighed for vindmølleparken. Det skal løbende sikres, at møllerne 
kan overholde støjgrænserne og de øvrige miljøreguleringer. 
 
Miljøcenter Roskilde vil 5 år efter ibrugtagningen af mølleparken anmode Lollands Kommune om 
en status på støjforholdene. 
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5 Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelsen 

5.1 Beskrivelse af projektet 
I det nye projektforslag er det på en række punkter søgt at imødekomme de forslag og indsigelser, 
som fremkom i den tidligere VVM-proces.  
 
Det maksimale antal møller er reduceret fra 9 til 7 møller. Til gengæld er møllerne blevet større og 
højere. I projektforslaget er der regnet med 4 møller med en totalhøjde på 155 - 160 m., 2 møller på 
175 – 180 m. og 1 mølle på 200 m. Vindmøllerne vil overholde et maksimalt størrelsesforhold mel-
lem tårn og rotor på 1:1,35. Der kan evt. blive tale om at opstille lidt mindre vindmøller. 
 
Møllerne er placeret med en række med 5 møller langs kysten og 2 møller bag denne række. De 3 
største møller placeres i midten af yderste række og de 4 mindre for enderne af kystrækken og bag 
denne. På denne måde opnås størst mulig afstand til beboelser og ligeledes reduceres støjbidra-
gene ved beboelserne fordi de største og mest støjende møller står længst væk. 
 
Vindmølleparken skal, af hensyn til lufttrafikken, forsynes med to master med lysafmærkning. Disse 
placeres i hver ende af parken og skal være af samme højde som den største mølle. D.v.s. 200 m 
og forsynet med hvidt blinkende lys i toppen og midt på masten.  
 
Masterne vil være gittermaster, idet bardunerede master er vurderet at være mere dominerende i 
nærområdet og i øvrigt beslaglægger et større område landbrugsjord end gittermasterne. 

5.1.1 Naboforhold 
Etableringen af forsøgspladsen vil betyde nedlæggelse af et antal beboelser, hvor afstandskrav, 
antal skyggetimer og/eller støjgrænser ikke vil kunne overholdes. I forbindelse med den tidligere 
VVM-proces blev der indgået frivillige købsaftaler af ejerne af disse ejendomme. Disse aftaler vil 
blive genforhandlet og de ejendomme, som ikke var omfattet af de tidligere aftaler, vil ligeledes bli-
ve kontaktet om en købsaftale, hvis udformningen af det endelige projekt gør det nødvendigt.  
 
I det aktuelle hovedforslag drejer det sig om beboelserne på Frisevænge og Trannessegård samt 
beboelserne i Ravnegravene, i alt op til 10 ejendomme. For beboelserne på Frisevænge og Tran-
nessegård er der indgået aftaler, og disse er derfor ikke omfattet af vurderingerne af miljøpåvirk-
ninger. 
 
Hvis der ses bort fra disse beboelser, er afstanden fra møllerne til de nærmeste beboelser mellem 
ca. 850 og 1300 m. 
 

5.2 Miljøpåvirkninger i anlægsfasen 
De væsentligste miljøpåvirkninger i anlægsfasen kommer fra følgende aktiviteter: 
 

• Etablering/udvidelse af adgangsveje og arbejdsområder omkring møllerne 
• Etablering af fundamenter 
• Fjernelse af 27 eksisterende møller 
• Opstilling af to master med advarselslys for flytrafik. 
• Opstilling af vindmøller. 

 
I tilknytning til ovennævnte aktiviteter skal der etableres og senere fjernes diverse byggepladsfacili-
teter og eventuelle midlertidige byggepladsforanstaltninger. De væsentligste miljømæssige gener 
vil være trafik- og støjgener, men i det tyndt befolkede område vil det i praksis være et meget lille 
antal mennesker det vil blive berørt. 
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5.2.1 Trafikgener 
Trafikgenerne vil skyldes lastbiltransport af materialer. En mindre del af transporten vil være tung 
specialtransport på blokvogne. Desuden vil der være personvognstrafik ved den daglige transport 
af mandskab mv.  
 
Det vurderes, at det samlede antal lastbiltransporter, hver bestående af en tilkørsel og en returkør-
sel, for materialer vil blive ca. 2000 stk. Dertil skal lægges tilkørsel og senere bortkørsel af bygge-
pladsudstyr og maskiner mv. 
 
Langt hovedparten af alle transporter vil være med almindelige lastbiler. Kun transport af enkelte 
tunge entreprenørmaskiner og enkelte af de nye møllesektioner vil være med blokvogn eller i form 
af særlig lang transport. 
 
Alle transporter vil overholde de gældende regler for transport på offentlige veje. Bortset fra per-
sonbiler vil alle transporter følge en tvangsrute fra Nakskov til en ny adgangsvej øst for Skanse-
gård. Der vil således ikke blive tung transport ad gennem Kappel og Vesternæs eller ad de lokale 
veje Ålehoved og Gottesgabe Strandvej. 

5.2.2 Støjgener 
Støjgener ud over trafikstøj vil bestå af støj fra evt. pæleramning samt støj fra nedbrydning af møl-
lefundamenter. 
 
Støjen fra pæleramning vil – hvis det bliver nødvendigt at ramme pæle - kunne berøre de relativt få 
beboere i området. Det vurderes, at støjen fra pæleramningen kun vil give mindre gener, idet ram-
meperioden kun udgør en mindre del af den samlede anlægsperiode. 
 
Støjen fra nedbrydning af møllefundamenterne vil ligeledes kunne berøre beboerne i området. Det 
forventes ikke at denne støj vil give store gener, idet der gennemgående er stor afstand til boliger-
ne. 

5.2.3 Andre miljøpåvirkninger i anlægsfasen 
Ved anlæg af veje og fundamenter kan der også tænkes at blive støvgener, men på grund af af-
standen til beboelserne antages det ikke at blive de store støvgener udenfor anlægsområdet. 
 

5.3 Miljøpåvirkninger i driftsfasen 

5.3.1 Landskabelige og visuelle forhold 

5.3.1.1 Eksisterende forhold 
Der står i dag en vindmøllepark bestående af 24 ens vindmøller med højden 49,4 m ved Kappel. 
Vindmøllerne står i en lang række på indersiden af diget og tegner således kystens forløb. Vind-
mølleparken er harmonisk, men dominerende langs hele diget i nærzonen. De hurtigt roterende 
vinger forstærker dominansen. Der står en enkelt mølle af samme størrelse lidt nord for parken, 
som bryder oplevelsen af den meget harmoniske opstilling. 
 
Der står yderligere 10 vindmøller indenfor nærzonen på 5 km. Det betyder, at man oplever vindmøl-
ler i størstedelen af nærzonen. Vindmøllernes begrænsede højde betyder dog, at de hurtigt for-
svinder eller bliver ubetydelig bag eller over bevoksning. 
 
Vindmøllerne ved Kappel kan ses i den inderste del af mellemzonen og fra den yderste del på 
nordsiden af Nakskov Fjord, men her er det kun vingespidserne, der kommer over bevoksningen. I 
mellemzonen er landskabet generelt præget af vindmøller, hvor de største står omkring Nakskov. 
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De eksisterende vindmøller ved Kappel kan ses på stor afstand over vandfladen, når sigtbarheden 
er god. Den lange række øger synligheden. På Lolland er landskabet i fjernzonens sydlige del do-
mineret af mellemstore vindmølleri parker og som enkeltmøller. 

5.3.1.2 Fremtidige forhold 
Nærzonen 0-5 km 
Vindmøller og opstillingsmønster 
Vindmøllernes forskellige design gør, at den samlede park ikke virker harmonisk indenfor de nær-
meste to km, især når møllerne bliver betragtet i profil. For at gøre indtrykket så harmonisk som 
muligt, bør alle møllerne have den samme farve og være uden logoer og anden bemaling. Alle 
vindmøllerne har 3 vinger, hvilket medfører, at forskellene virker mindre end ved det tidligere for-
slag fra 2006. 
 
De syv vindmøller er opstillet i to rækker, fem langs kysten og to parallelt hermed bag kysten. Op-
stillingen virker fra de fleste vinkler uproblematisk. Fra nordvest kan man stadig opleve at vindmøl-
lerne tegner kystforløbet, især på lidt større afstande. Endvidere kan man fra sydøst på diget 2,3 
km fra vindmøllerne opleve opstillingen som en række langs kysten med et par bagved. Derimod 
oplever man, at vindmølleparken indenfor den nærmeste km mod sydøst og på 2-3 km fra øst mi-
ster relationen til kystforløbet. Mønsteret er herfra svært at opfatte. Fra nord i afstandene tre til fem 
km er mønsteret svært at opfatte, idet det nordlige vindmøllepar giver en uensartethed. 
 
Synlighed, dominans og skala. 
Vindmøllernes størrelse medfører, at de bør anskues som et kraftværk i stedet for den traditionelle 
opfattelse af vindmøller. Den samlede kapacitet, som antagelig bliver omkring 40 MW giver også 
anledning til at anlægge en ny anskuelse på møllerne. 
 
Vindmøllerne er i kraft af deres størrelse dominerende i alle åbne områder i nærzonen. Kun fra de 
indre dele af sommerhusområderne vil de ikke dominere udsigten. Deres størrelse er ude af skala 
med landskabets øvrige elementer i de indre dele af nærzonen. Her er det kun kysten og det lange 
dige, der har en størrelse, som stemmer overens med møllerne. Længere ude i nærzonen er der 
større overensstemmelse mellem møllernes skala og landskabet. Specielt set fra nord hen over 
Bogø Inddæmning samt fra øst ved Østre Fuglsangvej, hvor man ser hen over den åbne flade. 
 
Påvirkning af Vesternæs og Kappel 
Fra Vesternæs og Kappel vil møllerne stå i en afstand på 1.200 – 1.300 m. Når vindmøllernes ses 
over eller mellem bevoksning, vil de være store og mere påtrængende end de eksisterende. Det 
skyldes både deres størrelse, og at de nærmeste møller er rykket 500 m tættere på bebyggelserne. 
 
Påvirkning af kirkerne og stubmøllen 
Kappel Kirke 
Udsigten fra diget mod kirken vil ligesom i dag være totalt domineret af vindmøllerne. De store møl-
ler har større indbyrdes afstand, som medfører, at der er bedre mulighed for at se udsigten mellem 
møllerne, når man er på diget. 
 
Kappel Kirke opleves først på tæt hold enten øst for Vesternæs eller øst for kirken på Kappelvej. 
Fra det sidste sted, vil man se et par af de nye møller i vinterhalvåret bag bevoksningen på kirke-
gården. Masterne ses ikke herfra. Møllernes højde overstiger ikke bevoksningen. På så tæt hold 
dominerer vindmøllerne ikke kirken og giver ikke en væsentlig forringelse af oplevelsen af kirken i 
kulturlandskabet. Omkring kirkerne er markeret kirkeomgivelser, hvor kirken bliver oplevet i kultur-
landskabet. Ingen vindmøller står indenfor kirkeomgivelserne, men deres størrelse og nærhed vil 
medføre, at oplevelsen af kirken vil blive overtonet af vindmøllerne, specielt i områderne mellem 
Kappel og kysten. 
 
Kappel Kirke og stubmøllen 
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På lidt længere hold fra Sjunkeby markerer både kirken og stubmøllen sig. Kirken markerer sig på 
tilsvarende vis fra Kappelvej ved Jordbjerg. Fra de to steder vil møllerne totalt dominere oplevelsen 
af landskabet og overdøve kirken og stubmøllen. Dominansen ved det nye forslag vil dog være 
mindre end det tidligere fra 2006, da vindmøllerne kun vil stå på den ene side af kirken, mens den 
de i det tidligere forslag også stod bagved og på den anden side af kirken. 
 
Langø Kirke 
Langø Kirke opleves primært fra syd, hvor man har Kappelmøllerne bag sig. Fra de kritiske vinkler, 
hvor møllerne står bag kirken, er man på nordsiden af eller på selve Nakskov Fjord, hvor kirken ik-
ke er markant, da byen ligger foran kirken. Der er således ikke fundet vinkler, hvor der er et uhel-
digt samspil med Langø Kirke. 
 
Påvirkning af rekreative områder 
Østersødiget 
De nye vindmøller vil stå på en kortere strækning langs diget end de eksisterende. De vil generelt 
opleves dominerende fra diget, når man bevæger sig hen imod møllerne. Ved færdsel på diget lige 
ved vindmølleparken kan den for nogen opleves både imponerende og flot med de store vindmøl-
ler. Her vil man få mulighed for at studere de store anlæg på tæt hold. Modsat kan det for nogen 
virke voldsomt og skræmmende med de høje vindmøller. 
 
Albuen og kysten 
Ved færdsel på Albuen går man lavt, og her er afstanden til vindmøllerne blevet så stor, at de ikke 
virker voldsomme. Ved kysten vil vindmøllerne af samme grund stå lidt mindre markante end fra 
diget. 
 
Vindmøllerne vil ikke fysisk hindre den rekreative udnyttelse af strandene; men de vil naturligvis 
være mere synlige end de eksisterende vindmøller. 
 
Sommerhusområder 
Vindmøllerne er rykket næsten dobbelt så langt væk fra sommerhusene i Vesternæs, som det tidli-
gere forslag fra 2006. Afstanden er øget til cirka 1,5 km. Husene er omgivet af høje hække og be-
voksning, men fra de huse, der ligger længst mod syd, vil man kunne se møllerne, hvor der er hul-
ler i bevoksningen. Det samme gælder sommerhusområdet ved Næsby Strand, men her er afstan-
den blevet betydelig større, og dermed er møllerne blevet mindre markante. 
 
Lolland Kommune overvejer at udlægge et skovrejsningsområde omkring sommerhusområdet 
Vesternæs. Dette vil visuelt afskærme møllerne fra sommerhusområdet. 
 
Lysafmærkning 
Lysafmærkning vil blive placeret på de to 200 m høje master. Det højintensive hvide lys vil påvirke 
omgivelserne i nærzonen mest. Lyset vil blive set overalt i de mørke timer, og især blinkene vil væ-
re iøjnefaldende. Den hvide farve vil dog være mindre generende end andre farver, der er blevet 
brugt til lysafmærkning. Specielt, når det er stjerneklart. I dagslys vil masterne gøre det samlede 
indtryk af vindmølleparken mere dominerende i de indre dele af nærzonen. 
 
Mellemzonen, 5-13 km 
Synlighed 
I mellemzonen vil vindmøllerne inde på øen blive oplevet fra åbninger i bevoksningen. Her vil de 
nye møller oftest virke som mindre møller, der står tættere på. Endvidere vil de blive set fra vandet, 
Albuen og nordkysten af Nakskov Fjord samt enkelte steder i Nakskov by. 
 
Man oplever ikke de enkelte møllers udformning. Opstillingsmønsteret virker fra de fleste vinkler 
blot som en samlet gruppe uden tydeligt opstillingsmønster. Fra Østersødiget virker gruppen har-
monisk og tegner kystforløbet. Men vindmøllerne er store og markante. I mellemzonen er der god 
overensstemmelse mellem møllernes proportioner og landskabets. Møllerne træder frem, hvor man 
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har langt kig ud over de store flader. Fra den inderste del af mellemzonen lige nord for Sølbjerg fra-
tager møllerne dog beskueren oplevelsen af Sølbjerg som en markant bakke i det ellers flade land-
skab. 
 
Samspil med eksisterende vindmøller 
I mellemzonen bliver møllerne ofte oplevet sammen med de eksisterende vindmøller. Fra nordøst 
ved Vestenskov vil de blive oplevet sammen med to eksisterende møllegrupper ved Vestenskov og 
i Bogø Inddæmning. Her er der på en afstand af seks km fra Kappelmøllerne et fint samspil med 
møllerne ved Bogø, idet de virker som en selvstændig park med samme størrelse møller. 
 
Fra den nordlige del af Nakskov Fjord vil man også kunne se både de eksisterende vindmøller om-
kring Nakskov og Kappelmøllerne i klart vejr. Møllerne bliver oplevet som klart adskilte grupper 
uden uheldigt samspil. 
 
Fra Nakskov bymidte vil man fra enkelte punkter i helt klart vejr kunne se Kappelmøllerne mellem 
møllerne ved Savnsø, som man kan se mellem store industribygninger syd for byen. I den vestlige 
del af byen ser man mod syd over Nakskov Fjord, og her står Kappelmøllerne i stor afstand fra 
møllerne i Savnsø. 
 
Der er i mellemzonen ikke fundet punkter, hvor der er et uheldigt samspil med de eksisterende 
vindmøller. 
 
Lysafmærkning 
Lysafmærkningen vil være synlig i mellemzonen, men styrken i lyset vil være aftaget meget. Lyset 
vil således ikke være dominerende, men vil kunne fange opmærksomheden, når blikket bliver rettet 
mod masterne. 
 
Fjernzonen, over 13 km 
I fjernzonen vil man kunne se vindmøllerne ved Kappel fra Østersødiget helt frem til Rødby på sær-
ligt klare dage. Inde på Lolland vil de være synlige fra bakkekammen, der går fra Sandby til Karlby 
nord for Nakskov. Her vil de kunne ses over Nakskovs silhuet, der er domineret af industrielle an-
læg. De nye Kappelmøller vil stå ved siden af vindmøllerne ved Savnsø, men vil være væsentlig 
mindre end disse. Fra Langeland, Femern og havet mod syd og vest vil de være synlige. Fra vest 
vil de blive oplevet som en række møller langs kysten ligesom de eksisterende – blot vil der være 
færre og højere møller. Fra disse retninger vil man også opleve de øvrige møller på Lolland. 
 
Også i fjernzonen vil man kunne opleve lysafmærkningen. Den vil dog dels være aftaget meget i 
styrke, dels blive oplevet sammen med det øvrige lys på Lolland, og lysafmærkningen vil derfor ik-
ke være dominerende. Der er ikke i fjernzonen fundet et visuelt uheldigt indtryk af vindmøllerne ved 
Kappel, da afstanden medfører, at deres dominans er aftaget betydeligt. 

5.3.2 Støjpåvirkning 
Kravene i Støjbekendtgørelsen kan overholdes for ”worst-case” eksemplet, hvis der ses bort fra 
beboelserne i Ravnegravene.  
 
Beregningerne er udført ud fra den antagelse, at kun sommerhusområdet Vesternæs betragtes 
som støjfølsomt område, hvor de laveste støjgrænser skal overholdes.  
Bortset fra sommerhusområdet, vil støjbidraget ved nabobeboelserne beregningsmæssigt blive 
større end fra de nuværende møller, i gennemsnit 5-7 dB(A), hvis der sammenlignes med en kon-
trolmåling af den faktiske støjafgivelse fra de eksisterende møller efter foretagen støjdæmpning af 
disse.  
Hvis der i stedet sammenlignes med de teoretiske, garanterede støjdata for de eksisterende møller 
uden indregning af støjdæmpningen af disse, vil støjbidraget blive reduceret med mindst 10 dB(A) 
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Supplerende til støjberegninger i henhold til Støjbekendtgørelsen er der udført beregninger, som 
vurderer den lavfrekvente støj. Disse beregninger er meget usikre, da de ikke er baseret på måle-
data fra konkrete møller. Usikkerheden forstærkes af, at det lavfrekvente støj måles indendørs i bo-
liger, og der er stor forskel på, hvor meget en bolig isolerer mod støjen. 
 
Beregningerne viser, at den vejledende værdi i aften/nat perioden indendørs i boliger på 20 
dB(LpaLF) vil kunne overholdes i 90% af typiske danske boligtyper.   
 
For at sikre, at grænser i Støjbekendtgørelsen overholdes og at naboer ikke udsættes for lavfre-
kvent støj skal der udføres støjmålinger og –beregninger for hver ny mølle, der opstilles. Målinger-
ne af støjudsendelsen fra vindmøllerne udføres, så også den lavfrekvente støj måles/beregnes. 
 
På grundlag af målinger/beregninger af den lavfrekvente støj skal det vurderes, om der er risiko for, 
at den vejledende grænseværdi for indendørs støj, hidrørende fra vindmøllerne, vil blive overskre-
det hos naboer. Hvis dette er tilfældet, skal der gennemføres målinger af det indendørs lavfrekven-
te støjbidrag hos de pågældende naboer og evt. afhjælpende tiltag vil blive tilbudt gennemført. 

5.3.3 Skyggekast 
Der er udført beregninger af det forventede årlige antal timer med skyggekast hos naboer. I vind-
møllecirkulæret er angivet en vejledende grænse på maks. 10 timers skyggekast om året. 
I beregningerne er der ikke taget hensyn til, om beboelserne evt. ikke har vinduer eller opholdsare-
aler i tilknytning til beboelsen, som vender ud mod møllerne, eller om der er høj beplantning, byg-
ninger eller andet, som kan reducere skyggekastet. Der er således regnet med, at der er frit udsyn 
fra beboelsen til vindmøllerne. 
 
I sommerhusområdet Vesternæs er der beregnet ca ½ (25 minutter) skyggetime pr. år. Til og med 
ligger skyggetiden fra medio november til medio januar, hvor der næppe er mange beboere i som-
merhusområdet. 
 
Ved Højbakkegård og beboelserne nord for Ålehoved, er der ingen risiko for skyggetimer. 
 
Langs Vesternæsvej vil skyggetimerne være ca. 2½ timer om året. 
  
Ved Riddertoften, er der risiko for 13 – 14 timers skyggekast. Skyggeperioden falder i sommermå-
nederne maj til september mellem ca. kl.19 og 21. Da det netop er dette tidsrum man ofte vil ophol-
de sig udendørs på terrassen, vil DONG Energy stoppe de møller, som giver anledning til skygge-
kastet i de kritiske perioder, hvis solen skinner. 
 
Ved Gottesgabe er den reelle skyggetid beregnet til 7-8 timer om året. Skyggetiden er max. 35 mi-
nutter om dagen og falder i vinterhalvåret. 
 
I Ravnegravene – hvor beboelser forudsættes nedlagt - vil grænsen for skyggekast kun kunne 
overholdes ved den nordligste beboelse. Skyggetimerne er fra ca.16 og helt op til 258 timer for be-
boelsen nærmest møllerne, hvor skyggekast også forekommer hele året.  Ved de øvrige beboelser 
kan skyggekast næsten kun forekomme i efterårs- og vintermånederne. 
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Samlet vurdering af miljøpåvirkninger ekskl. beboelserne i Ravnegravene 
Figur 12 
Sammenligning af projektet og 0-alternativet (eksisterende forhold) 
 Hovedforslag - worst 

case 
0-alternativ 
(eksisterende for-
hold) 

Antal møller i landskadska-
bet 

7 25 

Samlet kapacitet (MW) 40 10 
Navhøjde, m 93 - 119  
Rotordiameter, m 126 - 160  
Totalhøjde, m 156 - 200 50 
Rotoromdrejninger pr. mi-
nut 

11 - 13 35 – 45 

Produktion pr. år 125 mio. kWh 24 mio. kWh 
Støj ved nærmeste naboer i 
dB(A) ved vindhastighed  6 
og 8 m/s 

41,7 v. 6 m/s beregnet 
43,1 v. 8 m/s beregnet 

38,5 v. 8 m/s målt 
47,7 v. 8 m/s beregnet 

Skyggekast (timer:minutter) 
ved mest udsatte nabo 

13:30 0:26 

Sparet udledning til miljøet pr. år 
Kuldioxid (CO2) 53.600 tons 10.300 tons 

Svovldioxid (SO2) 22,5 tons 4,3 tons 
Kvælstofoxider (NOx) 58 tons 11 tons 
Slagger og flyveaske 2.275 tons 437 tons 

 

5.3.4 Naturbeskyttelse 

5.3.4.1 Vurdering af de projekterede vindmøllers påvirkning på EF-
fuglebeskyttelsesområde  

Vindmølleprojektets påvirkning af ynglefugle er vurderet. Fra selve projektområdet kendes kun få 
oplysninger om ynglende fugle. Det vurderes dog, at ynglefugle-faunaen primært vil omfatte helt 
almindelige agerlandsfugle tilknyttet marker og levende hegn samt evt. almindelige ænder og 
vandhøns tilknyttet områdets kanaler og vandfyldte digegrave. 
 
Projektet vurderes ikke at have væsentlig betydning for de ynglende og rastende fugle, som det 
nærliggende Fuglebeskyttelsesområde nr. 88 er udpeget for at beskytte. Projektområdet benyttes 
kun undtagelsesvis – om overhovedet – af de tundrasædgæs, der er landområdernes største orni-
tologiske attraktion. De daglige, lokale trækbevægelser af gæs og svaner mellem overnatnings- og 
fourageringsområderne berøres ikke af projektet. 
 
De projekterede vindmøller er ikke placeret på en større trækrute for rovfugle. Der kan lejlighedsvis 
ses betydelige antal (undtagelsesvis op til 1000 musvåger på én dag) nær projektområdet, men der 
synes at være tale om vinddrevne fugle, der under visse vejrforhold passerer området på kompen-
serende træk. Det primære træk mellem Lolland og Nordtyskland forløber ad en mere østlig rute.  
 
Den eksisterende viden – der er baseret på undersøgelser af mindre mølletyper – indikerer, at 
trækkende rovfugle, især fugle i aktiv flugt, har lav risiko for at kollidere med vindmøller. De fleste 
kollisioner mellem rovfugle og vindmøller sker, hvor fuglene fouragerer i mølleparker eller kredser 
på opvinde i rotorhøjde. De vinddrevne fugles trækretning i projektområdet synes at være på langs 
ad møllerækkerne, hvorved en eventuel barrierevirkning mindskes. 
 
Dagtrækket af småfugle forløber ad den samme rute som rovfugletrækket, dvs. parallelt med mølle-
rækkerne. Som for rovfuglene er erfaringerne baseret på undersøgelser af mindre mølletyper; men 
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kollisioner mellem dagtrækkende småfugle og vindmøller synes ikke at forekomme i større omfang. 
Antallet af kollisioner formodes at være ubetydeligt i forhold til bestandenes størrelse og den øvrige 
mortalitet. 
 
De nattrækkende småfugles trækretning må antages at være vinkelret på møllerækkerne, hvorved 
barrierevirkningen bliver større end for de øvrige gruppers vedkommende. Størstedelen af trækket 
formodes at forløbe langt over rotorhøjde ved de fleste vejrforhold.  
 
Trækket af vandfugle vurderes ikke at ville blive påvirket af vindmøllerne. 
På denne baggrund vurderes vindmøllerne med den foreslåede placering ikke at have en væsentlig 
negativ indflydelse på fuglelivet, herunder såvel fuglelivet i selve i projektområdet som i det nærlig-
gende Fuglebeskyttelsesområde nr. 88. 

5.3.4.2 Habitatområde, beskyttede naturtyper samt bilag IV-arter 
 
Habitatområdet Nakskov Fjord (nr. 158) er udpeget for at beskytte 14 forskellige naturtyper, heraf 9 
terrestriske og 5 marine. Med en placering på landjorden og med en afstand fra nærmeste punkt i 
Natura 2000 området til det nærmeste hjørne af planlægningsområdet på ca. 1800 meter (nærme-
ste vindmølle 2600 meter), vil projektet ikke påvirke de naturtyper, der indgår i udpegningsgrundla-
get for Habitatområde 158 Nakskov. 
 
Mølleområdet rummer en række naturtyper, som er beskyttede i medfør af naturbeskyttelseslovens 
§3. Det drejer sig om de smalle strandengsarealer på ydersiden af diget, digegravene på digets in-
derside samt det vandløb, der løber langs den indvendige side af diget. Ingen af disse beskyttede 
naturtyper vurderes at blive berørt i forbindelse med etablering eller drift af vindmølleprojektet, idet 
møllernes placering ikke er direkte sammenfaldende med de beskyttede områder.  
 
Digegravene i mølleområdet udgør potentielle og formentlig også aktuelle levesteder for løvfrø, 
strandtudse og grønbroget tudse, som alle er bilag IV-arter. Digegravene skønnes dog ikke at blive 
påvirket af projektet i forbindelse med hverken etablerings- eller driftsfasen i et omfang, der kan 
medføre beskadigelse eller ødelæggelse af disse grave som mulige levesteder for disse paddear-
ter.  
 
I forbindelse med høringsprocessen af vindmølleprojektet er det blevet fremført, at den støj, vind-
møllerne frembringer, eventuelt kunne være et problem for padder i området.  
 
Hvorvidt padderne påvirkes fysiologisk af støj eksisterer der ingen viden om, og problemet er så 
vidt vides heller ikke tidligere belyst i forbindelse med konsekvensvurderinger. Det kan derfor ikke 
udelukkes, at kraftig støj fra møllerne kan påvirke dyrenes kommunikation og vandring til vandhul-
lerne, men omvendt er der talrige eksempler på, at der forekommer padder i stærkt støjbelastede 
områder langs med f.eks. motorveje, broer o. lign. 
 
Af andre Bilag IV dyrearter er det muligt, at stor vandsalamander findes i områdets digegrave. Som 
beskrevet for springpadderne vil digegravene ikke vil blive påvirket i et sådant omfang, at det vil 
forringe deres værdi som levesteder for en eventuel bestand af stor vandsalamander. 
 
Det er sandsynligt, at forskellige arter af flagermus, der alle er på Bilag IV, kan forekomme i områ-
det. Der er dog ingen sikker viden herom. Ifølge atlasundersøgelsen er 6 arter (vand-, brun-, syd-, 
skimmel-, trold- og dværgflagermus) registreret på det sydvestligste Lolland. Disse arter har alle 
dagkvarterer i bygninger eller hule træer, der ikke berøres af projektet. Flertallet af de nævnte arter 
jager langs skovbryn og anden træbevoksning, og vandflagermus jager lavt over søer og andre 
vandområder. Brunflagermus jager ofte i helt åbent terræn, og troldflagermus er en trækkende art, 
der under trækket også overflyver åbne områder. Brun- og troldflagermus kan derfor potentielt be-
røres af vindmølleprojektet. 
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Det er kendt, især fra Tyskland og USA, at flagermus kan kollidere med vindmøller, og at antallet af 
kollisionsdræbte flagermus lejlighedsvis kan være betydeligt (i ekstreme tilfælde op til 50 pr. mølle 
pr. år). Omfanget af kollisioner er dog stærkt afhægigt af vindmøllernes placering. Den eksisteren-
de viden peger éntydigt på, at vindmøller placeret i skove og skovrydninger eller nær større vinter-
kvarterer for flagermus (i Danmark fx de jyske kalkgruber) udgør en særlig risiko. På denne bag-
grund – og i lyset af, at der ikke er kendte ynglekolonier eller andre større forekomster af flagermus 
i området – formodes der ikke at være nogen væsentligt forøget risiko for flagermuskollisioner for-
bundet med projektet. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil påvirke bestande af flagermus nega-
tivt. 
 
Herudover rummer området ikke egnede levesteder for dyrearter omfattet af Habitatdirektivets Bi-
lag IV, eller området ligger langt uden for de pågældende arters kendte udbredelse i Danmark. 
 
Foruden de beskyttede naturtyper er mølleområdet i øvrigt præget af afgræssede, opdyrkede eller 
mere eller mindre braklagte arealer uden et væsentligt naturindhold, herunder ingen særlige bota-
niske værdier.  
 
De anlægsarbejder, der følger af planen og det vurderede projekt, vil alene vedrøre arealer, der i 
dag er intensivt dyrkede markarealer. Der forefindes ikke på disse arealer planter omfattet af habi-
tatdirektivets bilag IV. Gennemførelsen af planen vil derfor ikke medføre risiko for ødelæggelse af 
sådanne arter.   
 
Sammenfattede vurderes projektet ikke at medføre forringelser af beskyttede arter, beskyttede na-
turtyper eller det øvrige naturindhold i mølleområdet. 

5.3.4.3 Effekter på marsvin 
Miljøministeriet har foreslået et område ud for kysten ved Kappel udlagt som habitatområde for 
marsvin. Havområdet mellem Vestlolland og Fehmarn er et af kerneområderne for marsvin i de in-
dre danske farvande. Det er derfor relevant at vurdere, om vindmølleprojektet ved Kappel vil have 
nogen negative effekter på marsvin. 
 
Undersøgelser af vindmøllers mulige påvirkninger af marsvin har af naturlige grunde fokuseret på 
havvindmølleparker.  

Der foreligger et stort erfaringsgrundlag fra undersøgelserne ved de store havvindmølleparker ved 
Horns Rev og Nysted. Hovedkonklusionen af disse undersøgelser er, at marsvinene i et vist om-
fang forsvinder fra mølleområdet i anlægsfasen, men vender tilbage derefter. 
 
Da havvindmølleparker således kun synes at påvirke marsvin i ubetydelig grad i driftsfasen, formo-
des det samme at gælde for landbaserede møller. 
 
Forstyrrelserne i anlægsfasen er først og fremmest knyttet til nedramningen af pæle og/eller mono-
pæl-fundamenter og i et vist omfang også til den øgede trafik. Det er beregnet, at støjen ved ned-
ramning er så kraftig, at den formodes at kunne forårsage fysisk skade på marsvinenes indre øre.  
Ved gradvist at påbegynde nedramningen med et støjniveau, der ligger under de 130 dB, der po-
tentielt kan forårsage varige høreskader men over de 90 dB, der får de fleste marine arter til at for-
lade området, sikrer man sig, at hovedparten af de marine arter, herunder marsvin, forlader områ-
det, inden der opstår en risiko for, at dyrene pådrager sig varige høreskader. Som nævnt ovenfor 
viser erfaringer fra en række undersøgelser, at dyrene herefter vender tilbage til deres oprindelige 
levesteder. 
 
Undersøgelser ved havvindmøller i drift har vist, at den kraftigste støj udsendes ved frekvenser, der 
er for lave til, at marsvinene kan høre dem. Inden for det (for marsvin) hørbare område er støjen 
maksimalt 100 dB i 100 meters afstand. Allerede ved moderate vindhastigheder er dette tæt på den 
naturlige baggrundsstøj, og undvigereaktioner synes først at indtræffe ved lydstyrker på 120 dB og 
højere. Støjen fra de projekterede vindmøller formodes derfor ikke at påvirke marsvinene negativt. 
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Skyggevirkninger fra roterende møllevinger synes ikke at påvirke marsvin i væsentlig grad, idet 
marsvin som nævnt ovenfor ikke synes at undgå mølleparker i driftsfasen. Dertil kommer, at de pro-
jekterede vindmøller ved Kappel pga. kystens orientering ikke vil kaste skygger på havet. 
 
På denne baggrund vurderes vindmølleprojektet ved Kappel ikke at have væsentlige, negative ef-
fekter på marsvin. 

5.3.4.4 Sammenfattende vurdering af påvirkning af Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Sammenfattende vurderes på baggrund af de foretagne undersøgelser af projektets miljøpåvirknin-
ger, at gennemførelsen af planen ikke væsentligt påvirker Natura 2000-områderne (EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 88 Nakskov Fjord og Inderfjord, Ramsarområde R23 Nakskov Fjord 
og Inderfjord eller EF-habitatområde nr. 158 Nakskov Fjord) eller det foreslåede habitatområde J i 
Femer Bælt, eller udpegningsgrundlagene i disse områder. Planen og det vurderede projekt vurde-
res ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter at medføre negativ indvirkning 
på områdernes bevaringsmålsætninger. 
 
Det vurderes ligeledes på baggrund af VVM-redegørelsen,, at gennemførelsen af planen og det 
vurderede projekt ikke beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægger 
plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b). 

5.3.5 Socioøkonomiske forhold 
Etablering af de 7 demonstrationsmøller kan have en påvirkning (direkte eller indirekte) på de so-
cioøkonomiske forhold i lokalområdet samt på regionalt og nationalt plan. 
 
Der er risiko for værditab på ejendomme. Med den nye VE-lov er der mulighed for at få erstatning 
for værditabet efter en individuel vurdering. 
 
Etableringen af demonstrationspladsen vil betyde nedlæggelse af et antal beboelser, hvor af-
standskrav, antal skyggetimer og/eller støjgrænser ikke kan overholdes. Dette vil formentlig medfø-
re fraflytninger fra området og må betragtes som en negativ konsekvens. 

5.3.5.1 Turisme 
Der er i området frygt for, at etablering af møllerne vil medføre færre besøgende/turister til de lokale 
attraktioner, især til Vestlollands Botaniske Have på Vesternæsvej. Det er dog erfaringen fra andre 
store nye projekter, f.eks. den første havvindmøllepark ud for Onsevig, at projektet trækker en del 
nye besøgende til området, i hvert fald i de første år. 
 
Socio- og miljøøkonomiske studier i forbindelse med etablering af de store havmølleparker har be-
lyst såvel positive som negative effekter i forhold til påvirkningen af erhverv i lokalsamfundene nær 
havmølleparkerne.  
 
Analyserne har vist, at der efter parkens opførelse er sket en holdningsændring i lokalsamfundet. 
Frygten, der gav grobund for de negative holdninger imod projektet, vedrørte især turismen, og da 
det efterfølgende viste sig, at parkens tilstedeværelse ikke afholdt turisterne fra at komme til områ-
det, blev de negative holdninger tilsyneladende vendt til accept af parken. 

5.3.5.2 Lokal forankring 
Forsøgspladsen er en forudsætning for etablering af det planlaget Wind Academy og Oplevelses-
center for vind/vedvarende energi.  
 
Hvis vindmøllerne etableres, og især hvis også oplevelsescenteret bliver realiseret, vil det tiltrække 
flere turister/besøgende til Kappel området. Ligeledes vil møllerne formentlig også fungere som fa-
brikanternes ”udstillingsvindue” Dette vil også komme eksisterende attraktioner til gode og kan 
skabe grobund for flere lokale arbejdspladser og tilflytning til området. 
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5.3.5.3 VE-loven 
Loven indeholder en bestemmelse om køberet til op til 20 % af vindmøllekapaciteten. I loven er for-
søgsmøller undtaget fra denne bestemmelse. DONG Energy vil alligevel tilbyde denne køberet og-
så for vindmøllerne ved Kappel. Ved Kappel tænkes der anvendt en ”model”, hvor vindmølleande-
lene først udbydes/tegnes efter ca. ét års drift, når produktionen fra møllen kan betragtes som sta-
bil. Det skal understreges, at da der er tale om et forsøgsprojekt, vil økonomien i projektet ikke 
nødvendigvis blive så attraktiv som ved konventionelle projekter.  
  
Kommuner kan, jf. VE-lovens ”Grøn Ordning” søge om tilskud til initiativer, som skal fremme lokal 
accept af nye vindmøller på land. Midlerne i den grønne ordning består af, at nye vindmøller i 
kommunen udløser et bidrag på 0,4 øre pr. kWh for 22.000 fuldlasttimer. Fuldt udbygget med 7 
møller vil Kappel Vindmøllepark bidrage med ca. 3,5 mio. kr. til Lolland Kommunes andel i fonden, 
som også administreres af Energinet.dk. 
 
Tilskud kan gives til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til: 
Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen  
Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at medvirke til at fremme accept 
af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen. 
 
Grundejere, der vurderer, at vindmølleopstilling påfører deres ejendom et værditab kan kræve er-
statning for dette tab. Bygherre afholder et borgermøde om dette i høringsperioden for kommune-
plantillægget. 

5.3.6 Menneskers sundhed 
Vindmøller har generelt positiv indvirkning på menneskers sundhed fordi de reducerer elproduktion 
på basis af fossile brændstoffer og dermed udsendelsen af forsurende gasser (svovldioxid og 
kvælstofoxider) og partikler.  
 
Vindmøllernes evt. negative virkning på menneskers sundhed består af støj- og skyggepåvirkning 
samt sikkerhedsrisici. At støj- og skyggepåvirkningen ikke får sundhedsskadelig virkning søges sik-
ret ved at vindmøllerne skal overholde gældende grænser for støj- og skyggepåvirkning. 
 
Da der ved Kappel er tale om et forsøgsprojekt, hvor vindmøllernes udformning (størrelse og effekt) 
ikke er endeligt fastlagt, vil DONG Energy gennemføre kontrolprogrammer og – beregninger hver 
gang en ny mølle stilles op, således at det sikres at grænserne for støj og skyggekast kan overhol-
des hos naboerne. Ligeledes vil DONG Energy gennemføre særlige målinger og beregninger af 
den lavfrekvente støj. 
  
Hvis det efter idriftsættelsen af de nye vindmøller skulle vise sig, at der er betydende lavfrekvent 
støj i enkelte nabohuse hidrørende fra vindmøllerne, vil DONG Energy tilbyde at gennemføre tiltag 
til at løse problemerne, f.eks. tilbyde bygningsmæssige tiltag.  

5.3.7 Overvågning - sikkerhed 

5.3.7.1 Sikkerhedsafstand 
Normalt har man ikke sikkerhedsafstande og kan frit færdes i nærheden af vindmøller på land. De 
Nye vindmøller placeres længere fra stien på diget på landsiden af adgangsvejen og vingerne vil 
ikke række ind over diget. 

5.3.7.2 Havari. 
Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper. 
I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certifice-
rings- og godkendelsesordning inden opstilling. Dette indebærer f. eks. at møllen automatisk stop-
per ved vindhastigheder over 25 m/s. 
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Typegodkendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse med gældende krav til sikkerhedssy-
stemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.  
 
Det er afgørende, at vindmøllen standser automatisk, hvis der er en fejlfunktion i en af vindmøllens 
vitale dele. Hvis f.eks. generatoren overophedes eller mister forbindelsen til elnettet, vil den ikke 
længere bremse rotorens bevægelse, og rotoren vil derfor accelerere inden for ganske få sekunder. 
  
I sådanne tilfælde er det vigtigt at have et beskyttelsessystem mod overhastighed. Det kræves der-
for også i henhold til godkendelsesordningen, at danske vindmøller har to uafhængige sikkerheds-
bremsesystemer, der kan standse vindmøllen.  

5.3.7.3 Isnedfald 
Om vinteren kan der under særlige forhold dannes islag på vingerne, når møllen står stille. 
Overisning ses hyppigst i kystområder, hvor lun, fugtig luft fra havet afkøles i den kolde luft over 
land. 
 
Rystefølere i vingerne bevirker, at isbelastede vinger ikke vil rotere med mindre alle vinger er ens 
overisede. Isen vil rystes af ved opstart af møllen. 
 
Ved Kappel kan der således i sjældne tilfælde forekomme risiko for nedfald af is fra vingerne. 
DONG Energy vil udarbejde en procedure, som sikrer, at stien på diget afspærres, hvis der opstår 
situationer, hvor der er risiko for nedfald af is fra vingerne. 

5.3.7.4 Samlet risikovurdering for havari og isafkast 
Der er beregningsmæssigt foretaget risikovurderinger som bl.a. viser, at  
 

o sandsynligheden for, at dele af vindmøllerne ved evt. havari eller isafkast ved overisning ram-
mer en person, som befinder sig indenfor nedfaldsområdet, generelt er lav for såvel eksiste-
rende som nye vindmøller 

 
o der ved at nedtage de 24 eksisterende vindmøller og erstatte dem med 7 nye større vindmøl-

ler ikke er en forøget sandsynlighed for, at dele af vindmøllerne ved evt. havari eller isafkast 
ved overisning rammer en person, som befinder sig indenfor nedfaldsområdet  

5.3.7.5 Overvågning 
DONG Energy’s driftsorganisation varetager den løbende overvågning af møllernes driftstilstand, 
herunder sikkerhedsudstyr, bremsesystemer mv. 
 
Overvågning af, om vindmøllerne overholder støjgrænserne, varetages af tilsynsmyndigheden, som 
er Lolland Kommune. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at der udføres støjmålinger og -
beregninger når møllerne sættes i drift og i øvrigt i driftsperioden, hvis der er tvivl om hvorvidt støj-
grænserne overholdes. 
 
Hvis møllerne beregningsmæssigt ikke kan overholde den vejledende grænse om max. 10 timers 
skyggekast ved beboelser i området, kan tilsynsmyndigheden desuden stille krav om at de vind-
møller, som bidrager til skyggekast, stoppes i de kritiske perioder. 
 
DONG Energy vil – uanset om 10 timers skyggekast kan overholdes – stoppe de vindmøller, som 
giver skyggekast ved beboelser i sommerperioden, hvis solen skinner i de kritiske timer. 

5.3.7.6 Kontrolprogrammer 
Da der bliver tale om nyudviklede vindmøller vil DONG Energy gennemføre kontrolmålinger og –
beregninger af støj for hver ny vindmølle, der opstilles. Støjmålingerne vil blive udført, når møllen er 
i stabil drift, for at sikre at støjgrænserne ved nabobeboelserne er overholdt. 
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Herudover gennemføres en række afværgeforanstaltninger mht. sikkerhed og forholdene for dyre- 
og planteliv i forbindelse med anlæg og drift af mølleparken. 

5.3.8 Beskrivelse og vurdering af alternativer 
Energistyrelsen udgav i 2007 ”Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om forsøgsmøller 
på land”. Denne rapport udpeger 8 områder fordelt over hele landet, som muligvis er egnede til for-
søgsmøller. Ifølge branchen er der et betydeligt behov for denne type af arealer. Det er således 
ikke et reelt alternativ at bruge et af de andre arealer – der er brug for alle arealer. 
 
Forud for udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er der i perioden 30. marts 2009 til 30. april 2009 
afholdt en forudgående offentlig høring, hvor der blev indkaldt ideer og forslag til den forestående 
planlægning. Der indkom 9 svar med forslag til planlægningen. Svarene drejede sig om lokalisering 
af vindmøllerne, om vindmøllernes antal og opstillingsmønster, om støj, fra møllerne og om møller-
nes og masternes visuelle virkning i landskabet. Herudover drejede svarene sig om uheld, skygge, 
påvirkningen af flora og fauna og særligt beskyttede arter og naturområder og behovet for for-
stærkninger på højspændingsnettet. Der er også en række bemærkninger om vindmølleprojektets 
påvirkning af de rekreative forhold og muligheder på Vestlolland, herunder i forhold til Peter Han-
sens Botaniske Have umiddelbart nord for vindmølleparken.  
 
Endelig indeholdt svarene en række mere overordnede bemærkninger vedrørende menneskeret-
tigheder, miljøbeskyttelseslovgivningen, planforhold, trafikale forhold samt en række kritiske be-
mærkninger til rapporten fra regeringens tværministerielle arbejdsgruppe vedr. store møller.  
 
To alternative områder på Lolland blev foreslået, nemlig Nøjsomheds Odde og det såkaldte ”Kap-
pel II” i Bogøinddæmningen. De to alternative områder er i VVM redegørelsen af forskellige årsager 
vurderet som mindre egnede end området ved diget. 
 
Alle de indkomne ideer og forslag har været inddraget ved disponeringen af VVM-redegørelsen og 
de fleste af de centrale spørgsmål er uddybende behandlet med beregninger m.v. En del forhold er 
efter deres karakter behandlet på et mere overordnet niveau, mens der for andre mere er tale om, 
at der i VVM-arbejdet er lagt til grund, at de angivne bekymringer ikke skulle vise sig berettigede.   
 
Formålet med etablering af mølleparken er afprøvning af store møller samt analyse af møllernes 
indvirken på hinanden. Derfor er der truffet beslutning om at projektet indeholder 7 møller i givent 
opstillingsmønster. 
 
Hvis forsøgsvindmøllerne ikke etableres, vil de eksisterende vindmøller i første omgang ikke blive 
nedtaget, men på lidt længere sigt vil der sandsynligvis under alle omstændigheder blive opstillet 
nye vindmøller ved Kappel, idet området er udlagt til placering af store vindmøller med en højde 
over 80 m. 
 
Det har ikke i dette projekt været muligt at analysere på eventuelle alternativer udenfor landets 
grænser. Det vurderes, at der fortsat vil være behov for forsøgsområder for vindenergi i Danmark. 
 
Der henvises i øvrigt til tabel 12 i afsnit 5.3.3 for yderligere belysning af 0-alternativet. 

5.3.9 Mangler ved VVM-redegørelsen 
VVM-redegørelsen bygger på faglige vurderinger foretaget på baggrund af refereret dokumentati-
on. Der er i forbindelse med dokumentationen og de gennemførte beregninger angivet en række 
usikkerhedsfaktorer, der dog ikke vurderes at have indflydelse på den samlede konklusion på VVM-
redegørelsen. 
 
Da der er tale om et område til forsøgsmøller er det endnu ikke besluttet præcis hvilke møller, der 
opstilles, ligesom der kan blive en smule afvigelse i den præcise placering.  
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VVM-redegørelsen skal betragtes som et ”worst-case-scenarie”, hvilket medfører, at det endelige 
projekt ikke vil have større miljøpåvirkning end beskrevet i redegørelsen. Når det besluttes præcist 
hvilke møller der skal opstilles skal det dokumenteres, at støjbekendtgørelsen kan overholdes.
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Deltag i debatten 
Indsigelser og bemærkninger om 
Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse 
Skal sendes til nedenstående adresse. 
 
Husk 
Anfør venligst navn og adresse på mail eller brev 
samt j.nr. ROS-403-01908 
 
Der er flere oplysninger om projektet på 
Miljøcenter Roskildes hjemmeside 

By- og Landsskabsstyrelsen 
Miljøcenter Roskilde 
Ny Østergade 7 - 11 
4000 Roskilde 
 
Telefon 72 54 65 00 
post@ros.mim.dk 
www.blst.dk 
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