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Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for an-
læg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlæg-
ning, bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. Reglerne sikrer, at bygge- og 
anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan rea-
liseres med baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse.

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både of-
fentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering.

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det vi-
dere arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal til-
lægges særlig vægt og forslag om alternativer. 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte 
virkninger på 

mennesker, fauna og flora
jordbund, vand, luft, klima og landskab
materielle goder og kulturarv, og
samspillet mellem disse faktorer

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekven-
ser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige be-
slutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sam-
men med et tillæg til kommuneplanen. 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af 
kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager miljøministeriets lokale miljøcen-
ter imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller  
som kan medføre en påvirkning af miljøet i nabolande. 

•
•
•
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Redegørelse

Baggrund.og.formål
Sønderjyllands Amt og Tinglev Kom-
mune modtog i 2006 ansøgning fra 
Wind1 A/S om opstilling af fem til ot-
te vindmøller på op til 100 meter 
som udvidelse af den eksisterende 
vindmøllepark ved Bølå. På grund af 
kommunalreformen, der trådte i kraft 
pr. 1. januar 2007, blev opgaven 
overdraget til henholdsvis Miljøcen-
ter Odense og den nye Aabenraa 
Kommune.

VVM-pligt
Opstilling af vindmøller med en total-
højde over 80 meter eller en gruppe 
af vindmøller med flere end tre møl-
ler er omfattet af bekendtgørelsen 
om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlæg-
ning. Der skal derfor udarbejdes et 
kommuneplantillæg med tilhørende 
VVM-redegørelse for anlægget. Da 
projektområdet er placeret tæt ved 
den tyske grænse og dermed kan 
påvirke miljøet og berøre naboejen-
domme på den tyske side af græn-
sen, er Miljøcenter Odense ansvarlig 
myndighed i henhold til VVM-be-
kendtgørelsens § 10.

Miljøcenter Odense har i samarbejde 
med Aabenraa Kommune og Wind1 
A/S udarbejdet forslag til kommu-
neplanretningslinjer med tilhørende 
VVM-redegørelse.  

Planredegørelse
Kommuneplan
Kommuneplan 2009 for Aabenraa 
Kommune er endeligt vedtaget den 
16. december 2009, hvormed ret-
ningslinjerne i kommuneplanen er-
statter de hidtil gældende retningslin-
jer i Regionplan 2005-2016 for Søn-
derjyllands Amt.

Vindmølleområdet ved Bølå indgår i 
kommuneplanens retningslinje 
6.3.4.1, der udpeger områder til op-
stilling og udskiftning af store vind-
møller på minimum 1,5 MW og med 
en maksimal totalhøjde til vingespids 
i top på 150 meter. 

Området ved Bølå indgår ligeledes i 
kommuneplanens retningslinje 
6.3.4.2, hvor der udpeges områder til 
møller med en maksimal totalhøjde 
til vingespids i top på 80 meter. For 
så vidt angår Bølå anføres det, at 
der er mulighed for en udvidelse af 
det eksisterende vindmølleområde, 
hvor møllerne må have en totalhøjde 
på maksimalt 92 meter som de eksi-
sterende møller. 

Retningslinje 6.3.4.4 fastsætter ge-
nerelle vilkår for opstilling og vedlige-
holdelse af vindmøller. Det fremgår 
heraf blandet andet, at vindmøller 
skal opstilles i grupper i et let opfat-
teligt geometrisk mønster, så grup-
pen fremstår samlet og klart afgræn-
set i forhold til andre vindmøller. 
Vindmøllerne skal opstilles på en lige 
linje eller i to eller flere parallelle lin-
jer, og vindmøllerne skal have sam-
me udseende og vingerne den sam-
me omdrejningsretning og –hastig-
hed. Vindmøllernes navhøjde og ro-
tordiameter skal have et harmonisk 
forhold fra 1:1 til 1:1,2. 

Det fremgår endvidere af kommune-
planen, at der i forbindelse med den 
konkrete planlægning af de enkelte 
vindmølleområder skal fastlægges 
og accepteres støjkonsekvensområ-
der i henhold til retningslinje 6.5.1.1. 
Indenfor de afgrænsede konse-
kvenszoner må der ikke etableres 
henholdsvis spredt bebyggelse og 
miljøfølsom arealanvendelse.

Kommuneplantillæg
Med kommuneplantillægget udvides 
kommuneplanens afgrænsning af 
vindmølleområdet ved Bølå mod øst, 
og der udlægges et nyt rammeområ-
de 4.9.012.V for at give mulighed for 
opstilling af otte møller i forlængelse 
af den eksisterende møllerække, der 
er omfattet af rammeområde 
4.9.007.V.

Kommuneplanens retningslinjer gi-
ver kun mulighed for at opstille brug-
te vindmøller, idet der ikke længere 
fremstilles nye møller med en total-
højde på 92 meter svarende til de 
eksisterende møller i rammeområde 
4.9.007.V. Med kommuneplantillæg-
get øges den tilladte totalhøjde der-
for til 100 meter for møllerne, som 
opstilles i rammeområde 4.9.012.V, 
med henblik på at give mulighed for 
at opstille fabriksnye møller. Samti-
digt udvides det tilladte harmonifor-
hold mellem vindmøllernes navhøjde 
og rotordiameter til et interval fra 1:1 
til 1:1,35, idet de planlagte nye møl-
ler i VVM-redegørelsens hovedfor-
slag og alternativ 1 har en navhøjde 
på 60 meter og en rotordiameter på 
80 meter, hvilket svarer til et harmo-
niforhold på 1:1,33.

Vindmøllerne i den nye række opstil-
les på en linje og er ensartede med 
hensyn til udseende og vingernes 
omdrejningsretning og –hastighed. 
Da der vil blive tale om en anden 
mølletype end i den eksisterende 
møllerække, vil der imidlertid være 
afvigelser i forhold til de eksisteren-
de møller med hensyn til møllernes 
udseende og rotorernes omdrejnings-
hastighed. 

Der er redegjort nærmere for den vi-
suelle betydning af de ovennævnte 
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forhold i VVM-redegørelsen. Heraf 
fremgår det ligeledes, at der skal 
overholdes en afstand af minimum 
400 meter mellem den eksisterende 
og den nye møllerække af hensyn til 
sikkerhedsafstanden til en højspæn-
dingsledning mellem de to dele af 
mølleparken. Den nye møllerække 
danner en vinkel på ca. 3 grader i 
forhold til den eksisterende mølle-
rækkes orientering af hensyn til møl-
lernes placering i forhold til den ty-
ske grænse. Miljøcenter Odense 
vurderer, at forskellene i møllernes 
udseende i henholdsvis den eksiste-
rende og den nye møllerække kan 
accepteres, og at de to dele af vind-
mølleparken vil fremstå som en sam-
let gruppe, der er klart afgrænset i 
forhold til andre vindmøller. 

Ved endelig udstedelse af kommu-
neplantillægget, der udlægger områ-
det øst for den eksisterende vind-
møllepark ved Bølå til vindmøller og 
fastsætter rammer for lokalplanlæg-
ningen, vil etableringen af vindmølle-
anlægget med op til otte møller med 
en totalhøjde på maksimalt 100 me-
ter være i overensstemmelse med 
kommuneplanen.

Lokalplan
Sideløbende med Miljøcenter Oden-
ses udarbejdelse af kommuneplantil-
lægget med tilhørende VVM-redegø-
relse har Aabenraa Kommune udar-
bejdet forslag til lokalplan, som 
blandt andet fastsætter bestemmel-
ser for møllernes præcise placering, 
antal, mindste og største totalhøjde 
samt udseende.

Miljøvurdering
Der skal foretages en miljøvurdering 
af kommuneplantillægget i henhold til 
lov om miljøvurdering af planer og 

programmer (LBK nr. 936 af 24. sep-
tember 2009). Reglerne er i høj grad 
sammenfaldende med de krav, som 
stilles til en VVM-undersøgelse. Rap-
porten med miljøvurderingen er ved-
lagt som bilag til forslaget til kommu-
neplantillæg. I forbindelse med udste-
delsen af det endelige kommuneplan-
tillæg skal Miljøcenter Odense udar-
bejde en sammenfattende redegørel-
se.  

Kommuneplantillæggets.
opbygning
Kommuneplantillægget består af en 
redegørelse samt bindende retnings-
linjer for etablering af vindmøllean-
lægget og rammer for lokalplanlæg-
ningen. Herudover er der indsat et 
ikke-teknisk resumé af den tilhøren-
de VVM-redegørelse.

VVM-redegørelsen offentliggøres si-
deløbende med kommuneplantillæg-
get, og herudover offentliggør 
Aabenraa Kommune et forslag til lo-
kalplan.

Forudgående.debatfase
Miljøcenter Odense har forud for ud-
arbejdelsen af forslaget til kommune-
plantillæg med tilhørende VVM-rede-
gørelse indkaldt ideer og forslag til 
planlægningen. Hovedformålet med 
denne første offentlige høring var at 
danne grundlag for VVM-redegørel-
sens indhold. VVM-redegørelsen ta-
ger dels udgangspunkt i lovgivnin-
gens krav til planlægningen og dels i 
de indkomne ideer og forslag for at 
sikre, at alle relevante problemstillin-
ger i forhold til miljøet bliver behand-
let. 

Indkaldelse af ideer og forslag blev 
gennemført i perioden april-juni 2007 
ved annoncering og offentliggørelse 

af et fælles idéoplæg for vindmølle-
projektet ved Bølå og for et vindmøl-
leprojekt ved Rens Hedegård Planta-
ge. 

Ved udløbet af idéfasen var der ind-
kommet bemærkninger fra Staatli-
ches Umweltamt Schleswig og Kreis 
Schleswig-Flensburg samt fra Sta-
tens Luftfartsvæsen. Ingen af disse 
offentlige myndigheder gør indsigel-
se mod projektet. De indkomne be-
mærkninger er refereret i det følgen-
de, og bemærkningerne er nærmere 
beskrevet og undersøgt i VVM-rede-
gørelsen.

De tyske myndigheder peger blandt 
andet på, at der skal redegøres for 
påvirkningen af de tyske nabobebo-
elser i henhold til de tyske myndig-
hedskrav. Det oplyses endvidere, at 
området syd for grænsen ved Bølå 
er udpeget som et område med sær-
lig betydning for turisme og rekreati-
on, og at området er udpeget som 
landskabeligt beskyttelsesområde. 
Det vurderes, at udvidelsen af den 
eksisterende vindmøllepark ikke vil 
medføre væsentlige forstyrrelser, og 
det anses for usandsynligt at de 
planlagte møller vil medføre en di-
rekte påvirkning af de grøfter og min-
dre vandløb i grænseområdet, der 
indgår som dele af et net af biologi-
ske forbindelseslinjer. Herudover er 
der ikke indvendinger mod projektet, 
idet det vurderes, at møllerne over-
holder de tyske afstandskrav til be-
boelser, beskyttet natur og tekniske 
anlæg mv. Kreis Schleswig-Flens-
burg finder dog, at de planlagte møl-
ler i forbindelse med de eksisterende 
møller føles forstyrrende og atypiske 
for det oprindelige landskab, og at 
de grænseoverskridende naturbe-
skyttelsesaktiviteter i forhold til 



7 Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune

Redegørelse

blandt andet naturbeskyttelsesområ-
det ’Frøslev-Jardelunder Moor’ (mo-
se) bliver besværliggjort ved udvidel-
sen af vindmølleparken.

Statens Luftfartsvæsen gør opmærk-
som på, at projekter til anlæg, der 
ønskes opført i en højde af 100 me-
ter eller mere over terræn udenfor de 
for flyvepladser godkendte planers 
område, skal anmeldes til luftfarts-
væsenet, og at opførelsen af anlæg-
get ikke må påbegyndes før der er 
udstedt attest om, at hindringen ikke 
skønnes at ville frembyde fare for 
lufttrafikkens sikkerhed. Det oplyses 
endvidere, at møller højere end 100 
meter som hovedregel skal marke-
res med lavintensivt fast rødt lys, der 
er aktiveret konstant.

Den.aktuelle.høringsperiode
Miljøcenter Odense har besluttet at 
sende nærværende forslag til kom-
muneplantillæg med tilhørende VVM-
redegørelse i offentlig høring i godt 11 
uger fra den 11. maj 2010 til den 30. 
juli 2010.

Vi skal have dine indsigelser og be-
mærkninger skriftligt i brev eller e-mail 
senest den 30. juli 2010. 

Indsigelser og bemærkninger skal 
mærkes med journalnummer ODE-
202-00006 og indsendes til:

Miljøcenter Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Eller post@ode.mim.dk
(Husk at skrive din postadresse ved 
mailhenvendelser)

Nærmere oplysninger om projektet 
kan ses på By- og Landskabsstyrel-

sens hjemmeside (www.blst.dk), 
hvor den tilhørende VVM-redegørel-
se kan downloades, eller på Aaben-
raa Kommunes hjemmeside (www.
aabenraa.dk), hvor forslaget til lokal-
plan ligeledes kan downloades.

Den.videre.proces
Når den offentlige høring af forslaget 
til kommuneplantillæg med tilhørende  
VVM-redegørelse er afsluttet, vil de 
indkomne indsigelser og bemærknin-
ger blive behandlet af Miljøcenter 
Odense. Der vil blive udarbejdet en 
sammenfattende redegørelse, som 
sendes i høring i Aabenraa Kommu-
ne, hvorefter Miljøcenter Odense be-
slutter om et endeligt kommuneplan-
tillæg skal udstedes. Herefter vil 
Aabenraa Kommune kunne vedtage 
en endelig lokalplan for området.

Tilladelser.og.godkendelser
Inden opførelsen af vindmølleanlæg-
get påbegyndes, skal der indhentes 
en række tilladelser og godkendelser 
fra offentlige myndigheder:

I henhold til VVM-bekendtgørelsen 
skal Miljøcenter Odense, som er den 
ansvarlige planlægningsmyndighed, 
meddele en VVM-tilladelse med til-
knyttede vilkår for opstillingen af 
vindmøllerne.

I henhold til luftfartsloven skal møl-
lerne anmeldes til Statens Luftfarts-
væsen, som skal udstede en attest 
om, at møllerne ikke skønnes at ville 
frembyde fare for lufttrafikkens sik-
kerhed. Der vil ikke blive stillet krav 
om afmærkning af møllerne, da de-
res højde er under 100 meter.

I henhold til naturbeskyttelsesloven 
skal Aabenraa Kommune søges om 
dispensation til at etablere vejad-

gang til de tre vestligste møller over 
et mindre vandløb, der er udpeget 
som beskyttet. Aabenraa Kommune 
skal desuden søges om dispensati-
on fra åbeskyttelseslinje ved etable-
ring af vejadgang til de to vestligste 
møller.

I henhold til vandløbsloven skal 
Aabenraa Kommune søges om tilla-
delse til at anlægge overkørsel over 
mindre vandløb ved etablering af vej-
adgang til de tre vestligste møller.

I henhold til vejlovgivningen skal vej-
bestyrelsen søges om tilladelse til at 
etablere overkørsel til offentlig vej, 
og vejmyndigheden skal godkende 
udlæg af nye private fællesveje.

I henhold til stærkstrømsbekendtgø-
relsen skal der indhentes tilladelse 
fra Energinet.dk til opstilling af kra-
ner, som placeres mindre end total-
højden (vælteafstand) fra det tingly-
ste deklarationsbælte ved tracéet af 
master med højspændingsledninger 
ved den vestligste af de nye møller.

I henhold til boligreguleringsloven 
skal der indhentes tilladelse fra 
Aabenraa Kommune til nedlæggelse 
af boligen ved Bølåvej 17, som er 
beliggende nord for den eksisteren-
de møllerække. Den pågældende 
bolig er særlig belastet med støj fra 
vindmøller og må ikke udsættes for 
yderligere støj. 

Inden møllerne sættes i drift skal der  
endvidere indsendes en anmeldelse 
til Aabenraa Kommune med doku-
mentation for, at møllerne kan over-
holde de fastsatte støjgrænser i hen-
hold til bekendtgørelsen om støj fra 
vindmøller. 
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Retningslinjer.for.nærområdet
Der fastlægges støjkonsekvensom-
råder omkring vindmølleanlægget 
(vist på kortet nedenfor). Inden for 
konsekvensområderne må der ikke 
ske udlæg af arealer og ændret an-
vendelse til miljøfølsom arealanven-
delse eller gives landzonetilladelse til 
nye boliger indenfor de respektive 
konsekvensomrråder.

Rammer.for.lokalplanlægning
Der udlægges et nyt rammeområde 
4.9.012.V til opstilling af vindmøller 
ved Bølå. For rammeområdet fast-
sættes følgende retningslinjer:

a)  Der kan opstilles højst otte vind-
møller indenfor rammeområde 
4.9.012.V. Området skal forblive i 
landzone.

Rammeområde 4.9.012.V - Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå.

b)  Møllerne skal opstilles på en ret 
linje med ensartet indbyrdes afstand 
på maksimalt fem gange rotordiame-
teren.

c)  Møllerne må maksimalt have en 
totalhøjde på 100 meter, og forholdet 
mellem møllernes navhøjde og rotor-
diameter skal være mellem 1:1 og 
1:1,35.

d)  Møllerne skal være af samme ty-
pe og størrelse, og de skal hver især 
have en installeret effekt på mindst 
1,5 MW.
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Dette afsnit er et resumé af VVM-re-
degørelsen (Vurdering af Virkninger 
på Miljøet) for udvidelsen af vindmøl-
leparken ved Bølå.
 
Indledning
Baggrunden for projektet er tillæg nr. 
31 til Regionplan 2005-2016 for det 
tidligere Sønderjyllands Amt, hvor 
der blev udlagt et areal i forlængelse 
af den eksisterende møllerække ved 
Bølå til opstilling af højst otte store 
møller med en effekt på mindst 1,5 
MW og en totalhøjde på maksimalt 
92 meter. Det samlede vindmølleom-
råde og retningslinjer for planlægnin-
gen indgår i Kommuneplan 2009 for 
Aabenraa Kommune, som er ende-
ligt vedtaget den 16. december 
2009. 

Det afgrænsede område i kommune-
planen giver reelt kun mulighed for 
opstilling af fem nye møller, dersom 
de opstilles med samme indbyrdes 
afstand som de otte eksisterende 
møller. En opstilling af otte nye møl-
ler forudsætter derfor, at området ud-
vides mod øst. På den baggrund er 
der udarbejdet alternative forslag 
med henholdsvis fem og otte møller. 

Der produceres ikke længere møller 
med en totalhøjde på 92 meter, og 
en opstilling af møller i denne stør-
relse er således kun mulig, hvis der 
kan fremskaffes egnede brugte møl-
ler. En opstilling af fabriksnye vind-
møller forudsætter, at der gives mu-
lighed for at anvende lidt større møl-
ler med en totalhøjde på 100 meter. 
På den baggrund er der udarbejdet 
alternative forslag med møller på 
henholdsvis 92 meter og 100 meter.

Forud for udarbejdelsen af planfor-
slagene har der været gennemført 

en idéfase, hvor borgere, interesse-
organisationer, foreninger, myndig-
heder og andre interesserede har 
kunnet kommentere projektforslaget. 
Der indkom bemærkninger fra de ty-
ske myndigheder, som blandt andet 
peger på, at der skal redegøres for 
påvirkning af de tyske nabobeboel-
ser i henhold til de tyske myndig-
hedskrav, og der gøres opmærksom 
på, at området syd for grænsen ved 
Bølå er udpeget som et område med 
særlig betydning for turisme og re-
kreation samt som landskabeligt be-
skyttelsesområde. Endvidere påpe-
ges en mulig påvirkning af naturbe-
skyttelsesområdet ‘Fröslev-Jardelun-
der Moor’ (mose). Statens Luftfarts-
væsen gør opmærksom på, at an-
læg, der ønskes opført i en højde af 
100 meter eller mere, skal anmeldes 
til luftfartsvæsenet, som skal udste-
de attest om at anlægget ikke er til 
fare for lufttrafikken. Møllernes højde 
vil ikke overstige 100 meter, men an-
lægget anmeldes til luftfartsvæsenet, 
da de østligste af møllerne placeres 
relativt tæt på Kruså-Padborg Flyve-
plads.

Projektet
Beskrivelser og vurderinger tager 
udgangspunkt i et hovedforslag be-
stående af otte vindmøller à 2,0 MW 
med en totalhøjde på knap 100 me-
ter. Dette er den møllestørrelse på 
markedet i dag, som kommer tættest 
på de eksisterende møller. Herud-
over redegøres for et alternativ 1 
med fem tilsvarende møller, og for et 
alternativ 2 og 3 med henholdsvis ot-
te og fem møller à 1,65 MW med en 
totalhøjde på ca. 92 meter. Møllety-
pen i alternativ 2 og 3 har samme 
højde som de eksisterende møller, 
men der vil være tale om opstilling af 
brugte møller med en kortere levetid 

og mindre produktion end de lidt 
større, fabriksnye møller i hovedfor-
slaget og alternativ 1. Der redegøres 
desuden for et såkaldt 0-alternativ, 
som beskriver konsekvenserne af ik-
ke at gennemføre projektet.

De eksisterende møller har en nav-
højde på 60 meter og en rotordiame-
ter på 64 meter. Møllerne i hovedfor-
slaget og alternativ 1 har en navhøj-
de på 60 meter og en rotordiameter 
på 80 meter, mens møllerne i alter-
nativ 2 og 3 har en navhøjde på 59 
meter og en rotordiameter på 66 me-
ter. Proportionerne på møllerne i al-
ternativ 2 og 3 svarer således bedst 
til de eksisterende møller. Alternativ 
2 og 3 tager udgangspunkt i en an-
den mølletype end de eksisterende 
møller, da der vurderes at være stør-
re chance for at fremskaffe brugte 
møller af denne type.

Møllerne opstilles på en række i for-
længelse af den eksisterende mølle-
række ved Bølå. Der vil være et lille 
knæk i forhold til den eksisterende 
møllerækkes orientering på ca. 3 
grader af hensyn til de nye møllers 
placering i forhold til grænsen mod 
Tyskland. Den indbyrdes afstand 
mellem møllerne er ca. 300 meter, 
hvilket svarer til afstanden mellem 
møllerne i den eksisterende mølle-
række, dog er der ca. 400 meter 
mellem den eksisterende og den nye 
møllerække på grund af afstands-
krav til en eksisterende højspæn-
dingsledning. 

Vejadgangen til vindmøllerne sker fra 
Grænsevejen via en markvej, som 
føres mod syd til grænsen mod Tysk-
land, hvor der anlægges en forde-
lingsvej langs Skelbækken med stik-
veje til de enkelte møller. Vejene an-
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lægges i fem meters bredde, og ved 
hver mølle anlægges et permanent 
arbejdsareal på ca. 20 gange 40 me-
ter. Herudover placeres i forbindelse 
med mølleområdet et el-skab på ca. 
10 m2, som tilsluttes elnettet.

De nye vindmøller i hovedforslaget 
og alternativ 1 vil kunne forsyne hen-
holdsvis ca. 9.000 og ca. 5.500 hus-
stande med elektricitet i mere end 20 
år, mens møllerne i alternativ 2 og 3 
vil kunne forsyne henholdsvis ca. 
5.300 og ca. 3.300 husstande med 
elektricitet i ca. 12 år. De otte eksi-
sterende møller ved Bølå vil kunne 
forsyne ca. 5.100 husstande med 
elektricitet i ca. 12 år.

I anlægsfasen vil der være øgede 
aktiviteter med entreprenørmateriel 
og kørsel med lastbiler mv., men på 
grund af forholdsvis store afstande til 
nabobeboelser forventes ingen væ-
sentlige gener i form af støj, støv, ry-
stelser og lignende.

I driftsfasen overvåges møllerne af 
computerudstyr. Ud over almindelig 

service på møllerne, som foregår 
med person- og varevogne to til fire 
gange om året, vil der kun undtagel-
sesvis være behov for kraner og 
større lastbiler ved reparation af 
eventuelle større defekter.

Møllernes typegodkendelse og spe-
cificerede sikkerhedsforanstaltninger 
sikrer overensstemmelse med gæl-
dende sikkerhedskrav, og med en af-
stand på ca. 500 meter til de nærme-
ste beboelser og offentligt befærde-
de veje udgør møllerne ingen væ-
sentlig sikkerhedsrisiko.

Når driften indstilles vil møllerne og 
de tilhørende anlæg blive fjernet, og 
materialerne vil i videst muligt om-
fang blive genanvendt. De anvendte 
arealer vil kunne reetableres til land-
brugsformål.

Landskab
Vindmølleområdet ved Bølå er pla-
ceret på Tinglev Hedeslette, som ud-
gør et stort fladt område gennem-
skåret af vandløb, herunder Skelbæk 
umiddelbart mod syd langs grænsen 

til Tyskland og den større Sønderå 
ca. 4,5 km mod nord. Begge åer lø-
ber mod vest til Vidåen. Syd og vest 
for mølleområdet ligger henholdsvis 
Medelby Bakkø og Ladelund Bak-
keø, og mod nordvest ligger Jejsing 
Bakkeø, der består af afrundede, fla-
de bakker. 

Hedesletten præges af store land-
brugsarealer med levende hegn og 
mindre plantager. Eggebæk Planta-
ge ligger ca. 1,5 km nord for vind-
mølleområdet og Frøslev Plantage 
ligger ca. 3,5 km mod øst. Syd for 
grænsen er der flere mindre planta-
ger ved Jardelund og Böxlund. Mel-
lem Medelby Bakkeø og Frøslev 
Plantage ligger Jardelunder Moor / 
Frøslev Mose på henholdsvis den ty-
ske og den danske side af grænsen.

Der er spredt bebyggelse i området 
omkring den eksisterende og den 
nye del af vindmølleparken, dog 
overvejende på den danske side af 
grænsen. De nærmeste landsbyer er 
Böxlund ca. 2,5 km mod syd og Sto-
re Jyndevad ca. 5 km nordvest for 
de nye møller. Ca. 4 km nordvest for 
de nye møller ligger en mindre sam-
let bebyggelse ved Lille Jyndevad.

Umiddelbart vest for de eksisterende 
møller ligger grænseovergangen ved 
Lille Jyndevad og umiddelbart øst for 
de nye møller ligger grænseovergan-
gen ved Sofiedal. Syd for grænsen 
ligger Grenzstrasse, der forbinder 
Flensborg med Süderlügum, og nord 
for vindmølleområdet ligger Grænse-
vejen, der forbinder flere mindre be-
byggelser på den danske side af 
grænsen. 

Kruså-Padborg Flyveplads ligger 
3,4-4,0 km nordøst for de nye møller.

ste afgrænsede landsby er Store Jyndevad
mod nordvest, som ligger ca. 3 km fra den
eksisterende møllerække og ca. 5 km fra de
nye møller. Mod nordvest er der herudover
en mindre samlet bebyggelse ved Lille Jyn-
devad, som ligger ca. 1,5 km fra de eksiste-
rende møller og ca. 4 km fra de nye møller.
På den tyske side af grænsen ligger lands-
byen Böxlund ca. 2,5 km mod syd.

Infrastruktur
Umiddelbart vest for projektområdet ligger
grænseovergangen ved Lille Jyndevad og
umiddelbart øst for området ligger grænseo-
vergangen ved Sofiedal. Syd for området,
på den tyske side af grænsen, går Grenz-
strasse, der forbinder Flensborg med Süder-
lügum. Cirka 700 m nord for projektområdet
ligger Grænsevejen, der forbinder flere min-
dre bysamfund på den danske side af
grænsen.

Omkring 3-4 km mod nordøst ligger Kruså-
Padborg Flyveplads, der har status som al-
men flyveplads.

Mellem det eksisterende mølleområde og
udvidelsesområdet findes en eksisterende
masterække med 400 kV højspændingsled-
ninger.

Møller
Der findes 65 møller, der er større end 450
kW i Aabenraa Kommune. Disse møller pro-
ducerer ca. 100 mio. kWh pr. år. Der findes

desuden 18 møller under 450 kW. Disse 18
møller producerer tilsammen godt 6 mio.
kWh pr. år, hvilket stort set svarer til produk-
tionen på én ny mølle i hovedforslaget ved
Bølå.

Udover den eksisterende møllerække med 8
møller, som er placeret umiddelbart vest for
de nye møller i vindmølleområdet ved Bølå,
er der 10 møller på den danske side af
grænsen indenfor en afstand på ca. 10 km

fra projektområdet. Heraf står de 8 møller
vest for motorvejen syd for Kiplev i en af-
stand af ca. 10 km fra Bølå. Der står 1 møl-
le nord for vejen midt mellem Kruså og Ting-
lev ca. 5 km fra Bølå og én mølle umiddel-
bart nord for Rens Hedegård Plantage ca.
7,5 km mod vest. Den sidstnævnte mølle
nedtages i forbindelse med eventuel realise-
ring af et andet mølleprojekt beliggende ved
Rens Hedegård Plantage ca. 6 km vest for
mølleområdet ved Bølå. Hvis projektet ved

Figur 12. Eksisterende danske møller op til 10 km fra Bølå, samt de nærmeste tyske møller.

Møller over 450 kW
Møller under 450 kW
Tyske møllegrupper
Tyske enkeltmøller

Mølleområde
ved Rens Hedegård

Projektområdet

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ 38

Eksisterende møller omkring projektet ved Bølå.
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Visualisering af hovedforslaget med 8 nye møller på 100 meter set fra Zur Fehle i Tyskland sydøst for mølleområdet ved Bølå. Afstanden til 
den nærmeste af de nye møller er ca. 1,6 km.

Visualisering af alternativ 1 med 5 nye møller på 100 meter set fra Zur Fehle i Tyskland sydøst for mølleområdet ved Bølå. Afstanden til den 
nærmeste af de nye møller er ca. 2,3 km.
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Mellem den eksisterende og den nye 
del af vindmølleparken passerer en 
højspændingsledning. Samlet set gi-
ver anlæggene en teknisk prægning 
af landskabet, men da møllerækken 
og tracéet af master er placeret vin-
kelret på hinanden, opleves der al-
mindeligvis et klart hierarki mellem 
de to anlæg, hvor enten møllerne el-
ler højspændingsmasterne fremtræ-
der mest dominerende. Samspillet 
mellem højspændingsmaster og 
vindmøller vurderes derfor at være 
acceptabelt i relation til de visuelle 
og landskabelige forhold.

De nærmeste møller i det omkring-
liggende landskab er to mindre møl-
legrupper med hver fire møller ca. 2-
2,5 km sydvest for den eksisterende 
møllerække ved Bølå og ca. 3-4 km 
fra de nye møller. Herudover er der 
en husstandsmølle ca. 2 km vest for 
den eksisterende møllerække, og en 
mølle ved Jardelund ca. 4 km syd for 
de nye møller. Alle de nævnte vind-
møller er placeret på den tyske side 
af grænsen, og med de angivne af-
stande er de tyske myndigheders 
krav om en afstand på mindst fem 
gange rotordiameter til de nærmeste 
tyske møller overholdt med god mar-
gin. Ved realisering af et planlagt 
mølleprojekt på den danske side af 
grænsen ved Rens Hedegård Plan-
tage mod vest vil der være ca. 6 km 
fra de eksisterende møller ved Bølå 
til disse møller. Den samlede mølle-
park ved Bølå fremstår som et mar-
kant, selvstændigt anlæg i forhold til 
de øvrige møllegrupper i det om-
kringliggende landskab. Mølleanlæg-
gene kan kun i begrænset omfang 
ses samtidigt, og møllerne ved Bølå 
medfører derfor ikke en væsentlig 
påvirkning i sammenhæng med de 
øvrige møllegrupper. 

Sammen med den eksisterende møl-
lerække fremtræder den nye række 
af møller tydeligt i landskabet såvel 
horisontalt som vertikalt. Den land-
skabelige påvirkning er størst, når 
vindmøllerne betragtes fra nord eller 
syd, hvor det samlede anlæg ses i 
hele sin udstrækning, og her vil ho-
vedforslaget og alternativ 2 medføre 
en lidt større påvirkning på grund af 
det større antal møller. Fra betragt-
ningspunkter mod øst og vest har 
antallet af møller ikke så stor betyd-
ning, da anlægget kun strækker sig 
over en mindre del af horisonten, 
men forslagene med otte møller vil 
være lidt mere dominerende i forhold 
til landskabet mod øst. Det vurderes, 
at den eksisterende og den nye del 
af mølleparken generelt vil blive op-
fattet som en sammenhængende 
møllerække, og det lille knæk i den 
nye møllerækkes orientering forstyr-
rer ikke oplevelsen af, at alle møller-
ne står på en lang række.

Den øgede afstand mellem det eksi-
sterende og det nye mølleanlæg be-
tyder, at man fra visse standpunkter 
opfatter det samlede anlæg som be-
stående af to dele. I den forbindelse 
virker det samlede anlæg mere har-
monisk, når den nye møllerække in-
deholder otte møller frem for fem 
møller på grund af symmetrien i op-
stillingsmønsteret og antallet af møl-
ler.

Mølleanlægget i sig selv vurderes at 
fremstå harmonisk for så vidt angår 
møllernes ensartede indbyrdes af-
stand. De eksisterende og de nye 
møller vil desuden have samme nav-
højde, hvilket ligeledes vurderes at 
give det samlede mølleanlæg et me-
re harmonisk udseende. I nærzonen 
vil man dog opfatte, at møllerne i ho-

vedforslaget og alternativ 1 har en 
større rotor end de eksisterende 
møller, og kun på tættere hold, hvor 
man har helt frit udsyn til en eller fle-
re af disse møller, vil man opleve at 
rotorstørrelsen kan forekomme uhar-
monisk i forhold til navhøjden. For-
skellen i rotordiameter vurderes ikke 
at forringe den visuelle oplevelse af 
det samlede anlæg i væsentlig grad. 
Proportionerne på møllerne i alterna-
tiv 2 og 3 fremstår mere homogene i 
forhold til de eksisterende møller. 
Rotorens omdrejningshastighed vil 
dog hverken i hovedforslaget eller al-
ternativerne være helt den samme 
som på de eksisterende møller.

Samlet vurderes møllerne i alternativ 
2 at give det mest harmoniske an-
læg, fordi de størrelsesmæssigt lig-
ger tæt på de eksisterende møller, 
og fordi de indeholder samme antal 
møller som det eksisterende anlæg. 
Der vurderes imidlertid ikke at være 
stor forskel på den visuelle og land-
skabelige påvirkning i forhold til ho-
vedforslaget.

I nærzonen (0-3 km) vil møllerne 
være meget synlige og opleves som 
markante og dominerende, da de er 
væsentligt større end de øvrige land-
skabselementer, herunder beplant-
ning og bebyggelse. Når man fær-
des i området vil de mange læhegn 
og øvrige beplantninger dog i nogle 
tilfælde begrænse møllernes synlig-
hed. 

I mellemzonen (3-10 km) er møllerne 
mindre synlige, idet plantagerne og 
øvrig beplantning slører eller helt 
skjuler møllerne. Fra de områder, 
hvor møllerne er synlige, vil de være 
markante, men de fremstår accepta-



13 Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune

Ikke-teknisk resumé

Visualisering af hovedforslaget med 8 nye møller på 100 meter set fra Sofiedalvej på den danske side af grænsen øst for mølleområdet ved 
Bølå. Afstanden til den nærmeste af de nye møller er ca. 1,1 km.

Visualisering af alternativ 1 med 5 nye møller på 100 meter set fra Sofiedalvej på den danske side af grænsen øst for mølleområdet ved Bølå. 
Afstanden til den nærmeste af de nye møller er ca. 2,0 km.



1� Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune

Ikke-teknisk resumé

ble i forhold til landskabets store 
skala.

I fjernzonen (10-25 km) vil møllerne 
fortrinsvist være synlige i klart og 
solrigt vejr, hvis man befinder sig på 
åbne arealer eller højtliggende punk-
ter i landskabet.

Der er ingen særlige landskabelige 
beskyttelsesinteresser umiddelbart 
omkring vindmølleområdet på den 
danske side af grænsen. På den ty-
ske side af grænsen er området ud-
peget som et landskabeligt beskyt-
telsesområde med særlig rekreativ 
værdi. Området tættest på møllean-
lægget udnyttes overvejende til land-
brugsdrift, og det fremstår med dyr-
kede marker, mange læhegn og få 
skovpartier. De planlagte møller vil 
sammen med de eksisterende møl-
ler og højspændingsanlægget øge 
den tekniske prægning af dette land-
skab. Visualiseringerne viser, at møl-

leanlægget vil være meget markant 
set fra området umiddelbart syd for 
grænsen, mens de mange læhegn 
generelt bevirker, at mølleanlægget 
vil være delvist skjult, når man be-
væger sig i området længere fra 
grænsen. På den baggrund vurderes 
det, at mølleanlægget ikke medfører 
en uacceptabel visuel påvirkning af 
det landskabelige beskyttelsesområ-
de.

Der er ikke registreret beskyttede di-
ger eller fortidsminder i projektområ-
det, og der er kun gjort få arkæologi-
ske fund i det omkringliggende land-
skab, hvilket dog ikke udelukker, at 
man kan støde på fortidsminder i for-
bindelse med jordarbejderne. 
 
Den nærmeste kirke ligger i Medelby 
ca. 5 km syd for mølleområdet, og 
de øvrige kirker i det omkringliggen-
de landskab er placeret i en afstand 
af 8-10 km  På grund af afstanden 

og de terrænmæssige forhold, vur-
deres møllerne ikke at dominere kir-
kerne og deres omgivelser.

Den dansk-tyske grænse er udpeget 
som værdifuldt kulturmiljø. Det vur-
deres, at mølleprojektet ikke vil for-
ringe bevaringsværdierne inden for 
kulturmiljøet, og at udnyttelsen af 
områdets vindkraft kan harmonere 
med bevarelse og formidling af om-
rådets kulturarv.

Nabobeboelser
Påvirkningen af de danske nabobe-
boelser er vurderet efter de danske 
afstandskrav og regler for støj og 
skyggekast, og de tyske nabobebo-
elser er vurderet efter såvel de tyske 
som de danske regler, for ikke at bli-
ve stillet ringere.

De danske og tyske afstandskrav er 
overholdt med god margin, idet nær-
meste nabobeboelse, som er belig-

Bebyggelse og veje omkring vindmølleområdet ved Bølå. Udvalgte danske naboer er markeret med rødt og tyske naboer er markeret med 
gult. Ved tyske naboer angiver bogstaver før og efter skråstregen betegnelse i henholdsvis støj- og skyggekastberegning. Beboelsen ved den 
danske nabo C (Bølåvej 17) forudsættes nedlagt.
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Støjberegninger 0-alternativ.
(8x1,5.MW)

Hovedforslag.
(+.8x2,0.MW)

Alternativ.1.
(+.5x2,0.MW)

Alternativ.2.
(+.8x1,65.MW)

Alternativ.3.
(+.5x1,65.MW)

Nabo./.dB(A) 6.m/s 8.m/s 10.m/s 6.m/s 8.m/s 10.m/s 6.m/s 8.m/s 6.m/s 8.m/s 6.m/s 8.m/s
Dansk nabo A (Grænsevejen 53) 31,4 33,4 - 31,8 33,8 - 31,8 33,8 31,7 33,7 31,6 33,6
Dansk nabo B (Grænsevejen 49) 32,7 34,7 - 33,1 35,0 - 33,0 35,0 32,9 34,9 32,9 34,9
Dansk nabo C (Bølåvej 17) 42,6 44,6 - 42,7 44,7 - 42,7 44,7 42,7 44,7 42,7 44,7
Dansk nabo D (Bølåvej 15) 40,9 42,9 - 41,2 43,2 - 41,1 43,1 41,1 43,1 41,0 43,0
Dansk nabo E (Bølåvej 13) 40,6 42,6 - 41,0 43,0 - 40,9 42,9 40,9 42,8 40,8 42,8
Dansk nabo F (Bølåvej 6) 39,4 41,4 - 40,0 42,0 - 39,9 41,9 39,8 41,8 39,8 41,8
Dansk nabo G (Bølåvej 11) 39,6 41,6 - 40,4 42,4 - 40,4 42,3 40,2 42,2 40,1 42,1
Dansk nabo H (Bølåvej 9) 39,4 41,4 - 40,4 42,3 - 40,3 42,3 40,1 42,1 40,0 42,0
Dansk nabo I (Bølåvej 7) 38,3 40,3 - 40,1 42,1 - 40,0 41,9 39,6 41,6 39,5 41,5
Dansk nabo J (Bølåvej 5) 36,0 38,0 - 40,1 42,1 - 39,9 41,9 39,3 41,2 39,1 41,1
Dansk nabo K (Bølåvej 3) 35,3 37,2 - 40,2 42,2 - 40,0 42,0 39,3 41,2 39,1 41,1
Dansk nabo L (Bølåvej 1) 33,5 35,5 - 40,3 42,3 - 40,0 42,0 39,2 41,1 38,9 40,9
Dansk nabo M (Grænsevejen 35) 31,9 33,9 - 40,0 42,0 - 39,6 41,6 39,7 40,7 38,4 40,4
Dansk nabo N (Grænsevejen 31) 30,6 32,5 - 41,3 43,3 - 40,8 42,8 39,9 41,9 39,5 41,5
Dansk nabo O (Grænsevejen 28) 27,5 29,5 - 41,9 43,9 - 40,8 42,8 40,5 42,4 39,4 41,4
Dansk nabo P (Grænsevejen 22) 26,4 28,4 - 41,4 43,3 - 39,7 41,7 40,0 42,0 38,3 40,3
Dansk nabo Q (Grænsevejen 21) 24,4 26,3 - 40,4 42,4 - 36,6 38,6 38,9 40,9 35,2 37,2
Dansk nabo R (Grænsevejen 15) 22,5 24,5 - 40,7 42,7 - 33,9 35,9 39,3 41,2 32,4 34,4
Dansk nabo S (Grænsevejen 13) 21,8 23,8 - 40,4 42,4 - 32,7 34,7 38,9 40,9 31,2 33,2
Dansk nabo T (Sofiedalvej 56) 18,6 20,6 - 33,1 35,1 - 27,5 29,5 31,5 33,5 25,9 27,9
Dansk nabo U (Sofiedalvej 64) 18,6 20,6 - 33,5 35,5 - 27,6 29,6 31,9 33,9 26,0 28,0
Tysk nabo A (Grenzauweg 3) - - 41,3 - - 41,9 - - - - - -
Tysk nabo B (Grenzauweg 4) - - 40,5 - - 41,2 - - - - - -
Tysk nabo C (Erlenweg 4) - - 37,4 - - 40,4 - - - - - -
Tysk nabo D (Erlenweg 5) - - 36,1 - - 38,9 - - - - - -
Tysk nabo E  (Allverdensweg 1) - - 23,1 - - 36,1 - - - - - -
Tysk nabo F (Zur Fehle 5) - - 20,9 - - 32,8 - - - - - -
Tysk nabo G (Zur Fehle 7) - - 20,9 - - 32,9 - - - - - -
Grænseværdi 42 44 45 42 44 45 42 44 42 44 42 44

Resultat af støjberegning med angivelse af beregnet støjbidrag ved nabobeboelserne i henhold til dansk og tysk lovgivning.

Resultat af skyggekastberegning med angivelse af beregnet skyggekast ved nabobeboelserne i henhold til danske og tyske regler.

Skyggekastberegninger 0-alternativ.
(8x1,5.MW)

Hovedforslag.
(+.8x2,0.MW)

Alternativ.1.
(+.5x2,0.MW)

Alternativ.2.
(+.8x1,65.MW)

Alternativ.3.
(+.5x1,65.MW)

Nabo./.timer:minutter Worst.(pr..år) Worst.(pr.dag) Real.(pr..år) Worst.(pr..år) Worst.(pr.dag) Real.(pr..år) Real.(pr..år) Real.(pr..år) Real.(pr..år)
Dansk nabo A (Grænsevejen 53) - - 0:23 - - 0:23 0:23 0:23 0:23
Dansk nabo B (Grænsevejen 49) - - 0:42 - - 0:42 0:42 0:42 0:42
Dansk nabo C (Bølåvej 17) - - 9:38 - - 9:38 9:38 9:38 9:38
Dansk nabo D (Bølåvej 15) - - 6:06 - - 6:08 6:08 6:06 6:06
Dansk nabo E (Bølåvej 13) - - 4:10 - - 4:16 4:16 4:13 4:13
Dansk nabo F (Bølåvej 6) - - 3:23 - - 3:33 3:33 3:28 3:28
Dansk nabo G (Bølåvej 11) - - 3:34 - - 4:07 4:07 3:55 3:55
Dansk nabo H (Bølåvej 9) - - 4:14 - - 4:51 4:51 4:35 4:35
Dansk nabo I (Bølåvej 7) - - 3:25 - - 3:54 3:54 3:40 3:40
Dansk nabo J (Bølåvej 5) - - 3:04 - - 3:23 3:23 3:15 3:15
Dansk nabo K (Bølåvej 3) - - 1:59 - - 2:21 2:20 2:10 2:10
Dansk nabo L (Bølåvej 1) - - 1:14 - - 2:19 2:15 1:46 1:44
Dansk nabo M (Grænsevejen 35) - - 0:34 - - 2:20 2:07 1:48 1:42
Dansk nabo N (Grænsevejen 31) - - 0:20 - - 4:28 3:58 3:21 3:02
Dansk nabo O (Grænsevejen 28) - - 0:02 - - 5:02 4:29 3:17 2:59
Dansk nabo P (Grænsevejen 22) - - 0:00 - - 3:48 3:31 2:36 2:27
Dansk nabo Q (Grænsevejen 21) - - 0:00 - - 2:46 2:22 1:38 1:35
Dansk nabo R (Grænsevejen 15) - - 0:00 - - 5:21 1:01 3:49 0:38
Dansk nabo S (Grænsevejen 13) - - 0:00 - - 6:19 0:36 4:22 0:19
Dansk nabo T (Sofiedalvej 56) - - 0:00 - - 0:36 0:00 0:21 0:00
Dansk nabo U (Sofiedalvej 64) - - 0:00 - - 0:53 0:00 0:33 0:00
Tysk nabo A (Grenzstrasse 1) 2:30 0:09 (0:45) 3:02 0:09 (0:56) - - -
Tysk nabo B (Grenzauweg 3) 8:31 0:16 (2:39) 11:28 0:16 (3:36) - - -
Tysk nabo C (Grenzauweg 4) 0:00 0:00 (0:00) 3:07 0:12 (1:00) - - -
Tysk nabo D (Grenzauweg 1) 0:00 0:00 (0:00) 2:15 0:10 (0:44) - - -
Tysk nabo E (Grenzauweg 2) 0:00 0:00 (0:00) 2:43 0:10 (0:51) - - -
Tysk nabo F (Erlenweg 4) 0:00 0:00 (0:00) 9:04 0:16 (2:45) - - -
Tysk nabo G (Erlenweg 5) 0:00 0:00 (0:00) 8:03 0:13 (2:33) - - -
Tysk nabo H  (Erlenweg 3) 0:00 0:00 (0:00) 1:24 0:07 (0:27) - - -
Tysk nabo J (Zur Fehle 5) 0:00 0:00 (0:00) 6:23 0:13 (1:45) - - -
Tysk nabo K (Zur Fehle 7) 0:00 0:00 (0:00) 3:56 0:13 (1:03) - - -
Grænseværdi 30:00 0:30 10:00 30:00 0:30 10:00 10:00 10:00 10:00
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gende i Danmark, er placeret i en af-
stand af 498 meter fra de nye møller. 
Det danske afstandskrav er på fire 
gange totalhøjden svarende til 400 
meter i hovedforslaget og alternativ 
1, og 368 meter i alternativ 2 og 3. 
Den nærmeste nabobeboelse på 
den tyske side af grænsen er belig-
gende 860 meter fra de nye møller, 
hvor det tyske afstandskrav i hen-
hold til det slesvig-holstenske cirku-
lære om vindmøller er på 300 meter 
for møller med en totalhøjde på un-
der 100 meter. 

På den danske side af grænsen er 
den vestligste af beboelserne nord 
for den eksisterende møllerække 
placeret blot 337 meter fra den nær-
meste af de eksisterende møller, 
hvilket er væsentligt mindre end det 
danske afstandskrav på 368 meter, 
som ville være gældende, dersom 
møllerne blev opstillet i dag. Som 
følge heraf er denne beboelse særlig 
belastet med støj fra de eksisterende 
møller, og de grænseværdier for 
støjpåvirkning, som er gældende i 
dag, er ikke overholdt. Beboelsen 
må ikke belastes med yderligere støj 
fra nye møller, og den planlagte ud-
videlse af møllerækken forudsætter 
derfor at beboelsen nedlægges. 
Bygherrren har indgået en betinget 
købsaftale som sikrer, at ejendom-
mens beboelse kan nedlægges ved 
en realisering af projektet.

De visuelle påvirkninger fra møllerne 
vurderes som mest markante ved 
ejendommene nord for projektområ-
det, hvilket skyldes at disse beboel-
ser ligger tættest på møllerækken, 
og at beboelserne almindeligvis er 
orienteret mod syd. Der vurderes ik-
ke at være væsentlig forskel på de to 
møllestørrelsers visuelle dominans i 

forhold til nabobeboelserne, men for-
slagene med otte møller frem for fem 
møller vil særligt medføre en større 
visuel påvirkning af naboerne i den 
østlige del af projektområdet.

Hovedforslagets otte møller medfø-
rer den største støjbelastning, men 
generelt kan såvel de danske som 
de tyske støjgrænser overholdes. 

Ved de danske nabobeboelser er der 
beregnet et støjbidrag på op til 41,9 
dB(A) / 43,9 dB(A) i hovedforslaget. 
Da der er en beregningsusikkerhed 
på +/- 2 dB(A), kan der være behov 
for afhjælpende foranstaltninger i 
form af reduceret kildestøj for en el-
ler flere af møllerne. Alternativerne 
sikrer en lidt større margin til græn-
seværdierne, men også her vil der 
kunne være behov for afhjælpende 
foranstaltninger. I VVM-tilladelsen vil 
der blive stillet krav om afhjælpende 
foranstaltninger i form af reduceret 
kildestøj. Hvis de danske regler lige-
ledes anvendes i forhold til de tyske 
naboer vurderes grænseværdierne 
at være overholdt med god margin. 

Støjbidraget ved den tyske nabo, 
som påvirkes mest, er beregnet til 
41,9 dB(A) ved en vindhastighed på 
10 meter i sekundet (95 % effekt), 
hvor grænseværdien er på 45 dB(A) 
i henhold til de tyske regler.

Møllerne i hovedforslaget vil i kraft af 
deres antal og større højde give an-
ledning til mest skyggekast, men 
møllerne vil kunne overholde de vej-
ledende grænseværdier, som formelt 
gælder for henholdsvis de danske og 
tyske nabobeboelser. De lidt mindre 
møller i alternativ 2 og 3 vil i mindre 
omfang kunne reducere skyggeka-
stet ved beboelserne omkring de nye 

møller og særligt det færre antal 
møller i alternativ 1 og 3 vil begræn-
se påvirkningerne ved beboelserne i 
den østligste del af området omkring 
de nye møller.

Hovedforslagets otte nye møller 
medfører det største samlede skyg-
gekast ved den danske nabobeboel-
se, som er beliggende længst mod 
øst i området nord for de nye møller. 
Her er der beregnet et årligt, reelt 
skyggekast i henhold til de danske 
regler (’real case-beregning) på indtil 
seks timer og 19 minutter, hvor den 
anbefalede grænseværdi er på mak-
simalt 10 timer om året. Dette er 
samtidigt den største forøgelse i for-
hold til 0-alternativet, da der ikke 
forekommer skyggekast ved denne 
nabo i dag. I forhold til de tyske na-
bobeboelser omkring de nye møller 
er der beregnet et årligt, reelt skyg-
gekast på indtil tre timer og 36 mi-
nutter.    

Skyggekastet ved de tyske nabobe-
boelser er i henhold til de tyske reg-
ler (‘worst case’-beregning) er bereg-
net til indtil 11 timer og 28 minutter 
pr. år, hvor kravet er et skyggekast 
på maksimalt 30 timer om året. Det 
daglige skyggekast er beregnet til 
indtil 16 minutter, hvor kravet er 
maksimalt 30 minutter pr. dag.

Ved 0-alternativet undgår nabobebo-
elserne i området øst for den eksi-
sterende møllerække ved Bølå at bli-
ve udsat for visuelle, støj- og skyg-
gemæssig påvirkninger ud over den 
påvirkning, der allerede i dag finder 
sted i større eller mindre grad.  

Øvrige.miljømæssige.forhold
Vindmøllerne bidrager til at øge pro-
duktionen af vedvarende energi 
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uden udledning af blandt andet kuldi-
oxid (CO2), svovldioxid (SO2) og 
kvælstofilter (NOx), hvilket medvirker 
til at reducere luftforureningen og 
den globale opvarmning. Eksempel-
vis vil møllerne i hovedforslaget kun-
ne reducere udledningen af CO2 
med ca. 396.000 tons over en perio-
de på 20 år. De eksisterende møller 
ved Bølå vil kunne reducere udled-
ningen med ca. 122.820 tons på 12 
år.

Moderne møller producerer 40-60 
gange mere energi end der anven-
des til deres fabrikation, opstilling, 
vedligeholdelse og senere bortskaf-
felse. Ved skrotning af møllerne vil 
stort set alle dele kunne indgå i gen-
brugssystemet.

I området ved Bølå er der almindeli-
ge drikkevandsinteresser. De nye 
møller opstilles indenfor indvindings-
oplandet til et alment vandværk, men 
møllerne vurderes ikke at påvirke ek-
sisterende vandboringer. Der vurde-
res at være minimal risiko for spild af 
olie, og ved uheld vil der hurtigt kun-
ne træffes de nødvendige foranstalt-
ninger for at forhindre jord- og grund-
vandsforurening.

Der er flere internationale naturbe-
skyttelsesområder i landskabet om-
kring Bølå. De nærmeste er EF-habi-
tat- og fuglebeskyttelsesområderne 
ved Frøslev Mose ca. 2,3 km sydøst 
for den østligste af de otte nye møl-
ler. Frøslev Mose støder op til Jarde-
lunder Moor på den tyske side af 
grænsen, som ligeledes er udpeget 
som EF-habitat- og fuglebeskyttel-
sesområde. Syd for grænsen ligger 
desuden nogle mindre skovområder 
ved Böxlund ca. 3 km mod syd, som 
er udpeget som EF-habitatområde. 

På den danske side af grænsen lig-
ger et større EF-fuglebeskyttelses-
område i tilknytning til Sønder Ådal 
ca. 3,4 km nord for de eksisterende 
møller ved Bølå og ca. 4,2 km fra de 
nye møller. Sønderå indgår desuden 
i et EF-habitatområde. De nye vind-
møller vil kunne ses fra de nævnte 
internationale naturbeskyttelsesom-
råder, men der vil ikke ske nogen di-
rekte påvirkning. Det kan ikke ude-
lukkes, at de særligt beskyttede fug-
learter, som indgår i udpegnings-
grundlaget, herunder trane, rørhøg, 
hedehøg, mosehornugle og stor 
hornugle lejlighedsvist fouragerer i 
området, hvor de nye møller plan-
lægges opstillet.

Den største gene for fuglelivet i om-
rådet vil være møllernes forstyrrel-
seseffekt, mens risikoen for kollisio-
ner under træk eller fouragering vur-
deres som minimal. Rovfugle vurde-
res generelt at have en lidt højere ri-
siko for kollisioner med vindmøller 
end andre fuglearter, men området 
vurderes ikke at have speciel vigtig-
hed for rovfugle udover lokale par af 
hedehøg, der ligesom rørhøg og mo-
sehornugle ofte fouragerer i lav høj-
de. 

I forbindelse med anlægsarbejderne 
skal det sikres, at der ikke tilføres 
opgravet materiale til Skelbækken 
syd for møllerne, idet åen løber mod 
vest ind i de internationale naturbe-
skyttelsesområder i forbindelse med 
Sønderå.

Pattedyr, herunder rådyr, vil kunne 
skræmmes af aktiviteterne i anlægs-
fasen, men der er ikke i tidligere un-
dersøgelser rapporteret om væsent-
lige forstyrrelser i driftsfasen.

Projektets påvirkning i forhold til be-
skyttede dyrearter i henhold til EF-
habitatdirektivets bilag IV er vurde-
ret. Odder er blandt andet registreret 
i Sønderå, og kan forventes at fore-
komme i alle vandløb og vådområ-
der i hele Vidå-systemet inklusiv 
Gammelå/Skelbæk ved Bølå. I for-
hold til beskyttelsen af odderen i ha-
bitatområdet ved Sønderå, vurderes 
det, at der ikke vil være negative på-
virkninger af odderens levevilkår ved 
en udvidelse af vindmølleparken ved 
Bølå. Møllerne vurderes ikke at på-
virke forekomsten af brunflagermus 
eller andre flagermusarter væsent-
ligt. Dette skyldes, at brunflagermus 
er den eneste flagermusart, som 
normalt forekommer i de planlagte 
møllers rotorhøjde, og der vurderes 
ikke at være oplagte fouragerings-
områder for småflagermus i områ-
det. Der foreligger ikke oplysninger 
om forekomst af markfirben i områ-
det, og strandtudse og stor vandsa-
lamander vurderes heller ikke at 
forekomme. Da møllerne ikke berø-
rer vådområder vurderes løgfrø og 
spidssnudet frø samt guldsmede ik-
ke at blive påvirket.

Bortset for en ca. 1 km lang stræk-
ning er Skelbækken syd for møllerne 
udpeget som beskyttet vandløb (§3-
område). Mellem mølle 3 og 4 talt fra 
vest er der ligeledes et mindre vand-
løb, der er udpeget som beskyttet. 
Adgangsvejen til de tre vestligste 
møller føres over dette vandløb, hvil-
ket forudsætter Aabenraa Kommu-
nes dispensation efter naturbeskyt-
telseslovens regler om beskyttede 
naturtyper og tilladelser i henhold til 
vandløbsloven m.v. 
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Syd for de eksisterende møller og de 
to vestligste af de nye møller er 
Skelbækken omfattet af en beskyt-
telseslinje. De nye møller opstilles 
udenfor beskyttelseslinjen, men ad-
gangsvejen til de to nævnte møller 
placeres indenfor beskyttelseslinjen, 
hvilket forudsætter Aabenraa Kom-
munes dispensation efter naturbe-
skyttelseslovens regler om åbeskyt-
telseslinjer. Projektet vurderes ikke 
at være i konflikt med udpegningen 
og målsætning for vandløbskvalite-
ten. 

Udover Skelbækken og det omtalte 
mindre vandløb mellem to af møller-
ne er der kun registreret få mindre 
§3-områder i projektområdet, som ik-
ke vurderes at blive påvirket af møl-
lerne.

Møllerne opstilles på dyrket agerjord, 
og der er ikke kendskab til plantear-
ter opført på habitatdirektivets bilag 
IV i området. Der er endvidere ingen 
fredede områder i nærheden.

Udvidelsen af mølleparken ved Bølå 
vurderes ikke i væsentlig grad at på-
virke dyre- og plantelivets spred-
ningsmuligheder, da den nærmeste 
biologiske korridor på den danske si-
de af grænsen er placeret ca. 1 km 
øst for den østligste af de nye møl-
ler. På den tyske side af grænsen 
indgår grøfterne og de mindre vand-
løb som dele af et net af biologiske 
forbindelseslinjer, men en direkte på-
virkning fra de planlagte møller an-
ses for usandsynlig.

Der er ikke udlagt arealer til fritidsfor-
mål i nærheden af mølleområdet, 
men Grænsevejen nord for de nye 
møller indgår i en national cykelrute 
langs grænsen, hvorfra de nye møl-

ler vil være synlige i lighed med de 
eksisterende møller. Ved Eggebæk 
Plantage godt 1 km nord for mølle-
området ligger en flugtskydningsba-
ne, men de nye møller vurderes ikke 
at medføre væsentlige visuelle ge-
ner, idet skyderetningen er orienteret 
parallelt med møllerækken. Projektet 
vurderes heller ikke at være i konflikt 
med fritidsaktiviteter i forbindelse 
med Kruså-Padborg Flyveplads på 
grund af afstanden, som vil være på 
ca. 3,4 km ved opstilling af otte møl-
ler og ca. 4,0 km ved opstilling af 5 
møller.

På den tyske side af grænsen er 
landskabet syd for Bølå udpeget 
som et område med særlig betyd-
ning for turisme og rekreation. Der 
foreligger ikke oplysninger om kon-
krete fritidsanlæg eller -aktiviteter i 
området, men udvidelsen af vind-
mølleparken ved Bølå vurderes ikke 
at være i konflikt med de tyske myn-
digheders interesser i forhold til turis-
me og rekreation.

Andre.forhold
Ved Eggebæk Plantage nord for 
møllerne er der udlagt skovrejs-
ningsarealer. Dette vil ikke være i 
konflikt med mølleområdet.

Den vestligste af de nye møller pla-
ceres udenfor deklarationsbæltet 
omkring en eksisterende højspæn-
dingsledning, men den anbefalede 
respektafstand til deklarationsbæltet 
er ikke overholdt, hvilket indebærer, 
at der vil være bindinger i forhold til 
placering og højde på kraner, som 
benyttes ved opstilling og servicering 
af den pågældende mølle. Herud-
over er der ikke registreret ellednin-
ger, naturgasledninger eller radiokæ-
der i nærheden. De nærmeste mili-
tære anlæg er placeret ved Ladelund 
i Tyskland vest for mølleområdet.

Gældende danske og tyske af-
standskrav og grænseværdier for 
støj og skyggekast vil kunne overhol-
des i forhold til nabobeboelser om-
kring de nye møller. Det kan imidler-
tid ikke udelukkes, at opstillingen af 
møllerne vil kunne påvirke ejen-

get, og alternativets møller er placeret på
samme sted som hovedforslagets 5 vestlig-
ste møller. Alternativet er bl.a. medtaget for
at belyse et forslag med et færre antal møl-
ler, der alle er placeret indenfor det område
til nye møller, som er afgrænset i Region-
plantillæg nr. 31.

Alternativ 2
Alternativ 2 omfatter 8 møller på 1,65 MW,
med en navhøjde på 59 meter, en rotordia-
meter på 66 meter og en totalhøjde på 92
meter til vingespids i topstilling. Møllerne i
alternativ 2 er placeret på samme sted som
hovedforslagets 8 møller. Alternativet er bl.a.
medtaget for at belyse et forslag med lidt la-
vere møller med et mere harmonisk forhold
mellem navhøjde og rotordiameter. Møller-
nes proportioner vil således svare til de ek-
sisterende møller i området ved Bølå, og er
i overensstemmelse med Regionplantillæg
nr. 31 for så vidt angår møllestørrelsen. Den
pågældende mølletype produceres dog ikke
længere, og der vil derfor blive tale om op-
stilling af brugte møller.

Alternativ 3
Alternativ 3 omfatter 5 møller på 1,65 MW,
med en navhøjde på 59 meter, en rotordia-
meter på 66 meter og en totalhøjde på 92
meter til vingespids i topstilling. Mølletypen
er den samme som beskrevet i alternativ 2
og møllerne er placeret på samme sted som
de 5 vestligste møller i alternativ 2. Alternati-
vet belyser således et forslag med et færre

antal møller, som er lavere end hovedforsla-
gets møller. Møllerne har et mere harmonisk
forhold mellem navhøjde og rotordiameter
og svarer til de eksisterende møller i områ-
det. Alternativ 3 er dermed i overensstem-
melse med Regionplantillæg nr. 31 med
hensyn til møllestørrelse, og alle møller er
placeret indenfor det område, som er af-
grænset i regionplantillægget.

0-alternativet
Konsekvenserne af at dette projekt ikke
gennemføres, beskrives som et 0-alternativ.
De nye møller rejses ikke, der sker ingen
yderligere påvirkning af området ved Bølå.
Der sker dermed ingen yderligere fortræng-
ning af bl.a. CO2.

Figur 3. Nogle af hovedproblemerne vist på kort.
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Dansk-tysk landegrænse

Interesser i forhold til naturbeskyttelse og arealanvendelse i det omkringliggende landskab.
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Ikke-teknisk resumé

domspriserne på grund af de påvirk-
ninger som møllerne medfører. Op-
stillingen af de nye møller vil være 
omfattet af den nyligt vedtagne lov 
om fremme af vedvarende energi, 
der blandt andet fastsætter retnings-
linjer for anmeldelse af krav om 
værditab på fast ejendom og for ud-
bud af køberet til vindmølleandele 
for lokale borgere.

Et igangværende forskningsprojekt 
undersøger udsendelsen af infralyd 
og lavfrekvent støj fra store vindmøl-
ler. På baggrund af de foreløbige re-
sultater er Miljøministeriet af den op-
fattelse, at støjbekendtgørelsen for 
vindmøller er fyldestgørende på om-
rådet.

Konklusion
Området syd for Bølå blev i sin tid 
udpeget som egnet til opstilling af 
store vindmøller på baggrund af flere 
forhold. Først og fremmest forventes 
møllerne at kunne yde en rimelig 
produktion på grund af vindforholde-
ne det pågældende sted. Dernæst 
kan der overholdes en passende af-
stand fra vindmølleområdet til nabo-
beboelser, så gener fra støj og skyg-
gekast minimeres, og endelig er det 
vurderet, at landskabet kan bære en 
udvidelse af den eksisterende mølle-
park. 

I VVM-redegørelsen er udvidelsen af 
vindmølleparken ved Bølå i Aaben-
raa Kommune beskrevet, og miljøpå-
virkningerne, som de nye møller kan 
medføre, såvel på den danske som 
den tyske side af grænsen, er vurde-
ret. Overordnet set bygger VVM-re-
degørelsen på oplysninger, som 
Wind1 A/S har tilvejebragt.

VVM-redegørelsens beregninger vi-
ser, at alle de beskrevne forslag kan 
overholde grænseværdier for støj og 
skyggekast, som normalt udgør den 
største gene for naboer til vindmøl-
ler. Et overvågningsprogram og krav 
om afhjælpende foranstaltninger i 
forhold til støj vil yderligere sikre, at 
naboerne beskyttes mod støj over 
grænseværdierne. Det fremgår og-
så, at møllerne kan etableres og dri-
ves uden væsentlig påvirkning af de 
naturmæssige forhold i området, og 
at mølleanlægget ikke vil konflikte 
med infrastruktur og kulturhistoriske 
interesser. 

Set i sammenhæng med den eksi-
sterende møllepark vil de nye møller 
udgøre et markant anlæg i landska-
bet syd for Bølå uanset, om der er 
tale om et forslag med fem eller otte 
møller. Hovedforslagets otte møller 
vil medføre en større visuel påvirk-
ning på grund af anlæggets udstræk-
ning, men der er ikke afgørende 
landskabelige forhold, som taler 
imod et forslag med otte møller frem 
for fem. Alternativerne 2 og 3 med 
de lidt lavere møller medfører ikke 
en væsentlig mindre visuel påvirk-
ning end hovedforslaget og alternativ 
1. 

For at gennemføre alternativ 2 og 3 
skal der anvendes brugte møller 
med en kortere levetid og en mindre 
produktion end hovedforslaget og al-
ternativ 1. Da alternativ 2 og 3 samti-
dig ikke repræsenterer anlæg med 
en væsentlig lavere miljøpåvirkning 
end hovedforslaget, ses der ikke at 
være grund til at pege på disse frem 
for hovedforslaget. 

Når alle forhold tages i betragtning, 
vurderer Miljøcenter Odense, at ho-
vedforslaget kan gennemføres uden 
væsentlig påvirkning af miljøet.
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Miljørapport.i.henhold.til.
miljøvurderingsloven

Lovmæssig baggrund
Planlovens VVM-regler er udformet 
som en konsekvens af EU´s VVM-di-
rektiv fra 1985 med senere ændrin-
ger. VVM-reglerne gælder for kon-
krete projekter. EU supplerede i 
2001 VVM-reglerne med et direktiv 
om miljøvurdering af bestemte pla-
ner og programmer. De nye regler 
betyder, at man skal se på planers 
og programmers mulige indvirkning 
på miljøet allerede ved udarbejdel-
sen af overordnede planer, hvis så-
danne planer kan siges at fastlægge 
rammer for anlægstilladelser til visse 
nærmere angivne projekter. Disse 
regler fremgår i Danmark af miljøvur-
deringsloven, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 936 af 24. september 2009. Lo-
ven gælder for planer og program-
mer inden for en række nærmere 
fastlagte forvaltningsområder, som i 
medfør af lovgivningen tilvejebringes 
– eller ændres – af offentlige myn-
digheder.

Udstedelse af et kommuneplantillæg 
for udvidelse af vindmøllepark ved 
Bølå, Aabenraa Kommune, tilveje-
bringes efter planlovens kommune-
planbestemmelser og er efter Miljø-
center Odenses vurdering omfattet 
af miljøvurderingslovens § 3, stk. 1. I 
henhold til denne bestemmelse skal 
blandt andet kommuneplantillæg, 
som fastlægger rammer for fremtidi-
ge anlægstilladelser til en lang ræk-
ke nærmere angivne projekter, led-
sages af en særlig miljøvurdering, en 
”miljørapport”. Det drejer sig blandt 
andet om projekter, der er anført på 
miljøvurderingslovens bilag 3 og/el-
ler 4. I dette tilfælde bilag 4, punkt 3i. 

Miljøvurderingen skal gennemføres 
af den myndighed, som er ansvarlig 
for udarbejdelsen af den pågælden-
de plan, i dette tilfælde Miljøcenter 
Odense.

Miljøvurderingsloven indeholder reg-
ler for tilvejebringelsen af en miljø-
vurdering. Reglerne er i høj grad 
sammenfaldende med de krav, der 
stilles til en VVM-proces, og de er 
dermed til dels opfyldt, når VVM-pro-
cessen er gennemført efter reglerne. 
Der er dog fire punkter, hvor der er 
særlige miljøvurderingskrav. Det dre-
jer sig om:

et krav om høring af andre myn-
digheder, hvis område berøres af 
forslaget til plan, inden der tages 
stilling til, hvor omfattende og 
detaljerede oplysninger, der skal 
indgå i miljørapporten,
et krav om særskilt udarbejdelse 
af den nævnte miljørapport, der er 
en beskrivelse og vurdering af den 
sandsynlige væsentlige indvirkning 
på miljøet af planens gennemfø-
relse og af rimelige alternativer til 
projektet,
et krav om et særskilt program for, 
hvorledes myndigheden vil over-
våge de væsentlige miljøpåvirknin-
ger af planen,
et krav om udarbejdelse af en 
sammenfattende redegørelse for, 
hvordan miljøhensyn er integreret i 
planen og hvordan miljørapporten 
og de udtalelser, der er indkom-
met i offentlighedsfasen, er taget i 
betragtning, samt hvorfor den ved-
tagne plan er valgt på baggrund 
af de rimelige alternativer, der har 
været behandlet.

For så vidt angår nr. 1, er Aabenraa 
Kommune, Miljøcenter Ribe, Statens 
Luftfartsvæsen, IT- og Telestyrelsen 

1.

2.

3.

4.

samt Staatliches Umweltamt Schle-
swig hørt i forbindelse med VVM-
processens idefase.

For så vidt angår nr. 2 er nærværen-
de bilag med nedenstående be-
mærkninger til planforslagets væ-
sentligste miljøpåvirkninger og alter-
nativer udformet med henblik på - 
sammen med den faglige uddybning 
i VVM-redegørelsen - at udgøre den 
nævnte miljørapport. 

For så vidt angår nr. 3, er der neden-
for angivet et forslag til overvåg-
ningsprogram.

For så vidt angår nr. 4 vil den sam-
menfattende redegørelse blive udar-
bejdet efter den offentlige høring om 
forslaget til kommuneplantillæg med 
tilhørende VVM-redegørelse.

Væsentligste miljøpåvirkninger
Planforslaget vil have en positiv ef-
fekt på drivhuseffekt og luftforure-
ning, idet elproduktionen fra de fem 
til otte planlagte vindmøller vil kunne 
erstatte el produceret på traditionelle 
kraftværker, som blandt andet udle-
der kuldioxid (CO2), svovldioxid 
(SO2) og kvælstofilter (NOx). Herved 
begrænses blandt andet sundheds-
skader på mennesker.

De store vindmøller vil visuelt påvir-
ke det omkringliggende landskab. På 
grund af terrænforhold, læhegn og 
øvrige beplantninger i området vur-
deres det, at møllerne ikke vil med-
føre en væsentlig uheldig landskabe-
lig påvirkning set i forhold til samspil-
let med øvrige mølleområder og tek-
niske anlæg samt påvirkning af kir-
ker og øvrige kulturhistoriske anlæg. 
Det vurderes, at den eksisterende og 
den nye møllerække ved Bølå gene-
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relt vil blive opfattet som et samlet 
anlæg, og at det lille knæk i den nye 
møllerækkes orientering i forhold til 
den eksisterende møllerække og af-
vigelserne i møllernes  udseende i 
de to dele af vindmølleanlægget vur-
deres ikke at give anledning til uhel-
dige visuelle virkninger. I nærområ-
det vil der ud over den visuelle på-
virkning ske en påvirkning af nabo-
beboelser med støj og skyggekast. 

Vedvarende støj kan påvirke menne-
skers velvære og sundhed. Der er 
derfor fastsat støjgrænser for vind-
møller for at sikre nabobeboelser 
mod uacceptable gener, herunder 
gener fra lavfrekvent støj og infralyd. 
En beboelse nord for de eksisteren-
de møller er i dag særlig belastet 
med støj fra de eksisterende møller, 
da de afstandskrav og grænseværdi-
er for støjpåvirkning, som er gælden-
de i dag, ikke er overholdt. Beboel-
sen må ikke belastes med yderligere 
støj fra nye møller, og bygherrren 
har derfor indgået en betinget købs-
aftale som sikrer, at ejendommens 
beboelse kan nedlægges ved en re-
alisering af projektet. Herudover vur-
deres det, at møllerne kan overholde 
de danske støjgrænser i forhold til 
både de danske og tyske naboer. De 
tyske støjgrænser overholdes des-
uden i forhold til de tyske nabobebo-
elser. 

Det er forudsat, at en beboelse nord-
vest for den eksisterende mølleræk-
ke nedlægges ved opstilling af de 
planlagte nye møller. Denne beboel-
se er i forvejen særlig belastet med 
støj fra de eksisterende møller, da 
de afstandskrav og grænseværdier 
for støjpåvirkning, som er gældende 
i dag, ikke er overholdt. Beboelsen 

må ikke belastes med yderligere støj 
fra nye møller, og bygherrren har 
derfor indgået en betinget købsaftale 
som sikrer, at ejendommens beboel-
se kan nedlægges ved en realisering 
af projektet.

Vedvarende skyggekast fra vindmøl-
ler kan medføre stressreaktioner, og 
der er derfor udarbejdet generelle 
retningslinjer i form af afstandskrav 
og grænseværdier for skyggekast for 
at begrænse påvirkningen af nabo-
beboelser. Møllerne kan overholde 
de vejledende danske grænseværdi-
er for årligt skyggekast i forhold til 
både de danske og tyske naboer. De 
tyske grænseværdier overholdes 
desuden i forhold til de tyske nabo-
beboelser.

Der er flere internationale naturbe-
skyttelsesområder i det omkringlig-
gende landskab, hvoraf de nærme-
ste er EF-habitat- og fuglebeskyttel-
sesområderne ved Frøslev Mose ca. 
2,3 km sydøst for den østligste af de 
planlagte møller. Møllerne vil kunne 
ses fra dele af de internationale na-
turbeskyttelsesområder, men der vil 
ikke ske nogen direkte påvirkning. 
Det kan ikke udelukkes, at traner og 
de rovfuglearter og ugler, som indgår 
i udpegningsgrundlaget for fuglebe-
skyttelsesområderne, lejlighedsvis 
fouragerer i mølleområdet, men risi-
koen for kollisioner vurderes som mi-
nimal.

Herudover er mølleprojektet vurderet 
i forhold til arter opført på habitatdi-
rektivets bilag IV. Der er ikke kend-
skab til beskyttede plantearter i om-
rådet. Såfremt der forekommer be-
skyttede padder og insekter i områ-
det, vurderes det, at de ikke påvir-

kes, da de planlagte møller ikke be-
rører vådområder eller engarealer 
nær Skelbækken syd for mølleområ-
det. I forhold til odder vurderes det, 
at der ikke vil være negative påvirk-
ninger af odderens levevilkår ved ud-
videlsen af vindmølleparken ved Bø-
lå. Odder synes at kunne tolerere/til-
vænnes en vis forstyrrelse, hvis der 
er gode skjulemuligheder i nærområ-
det, og forstyrrelsen er ’forudsigelig 
ufarlig’. Odderforekomsten synes så-
ledes ikke at blive påvirket af vind-
møller på markarealer nær vandløb. 
Hvad angår eventuel forekomst af 
småflagermus, vurderes disse ikke 
at blive påvirket væsentligt, hvilket 
skyldes, at brunflagermus er den 
eneste flagermusart, der normalt 
forekommer i de planlagte møllers 
rotorhøjde, og at der ikke vurderes at 
være oplagte fourageringsområder 
for småflagermus i området.

Alternativer
Kommuneplantillægget giver mulig-
hed for opstilling af op til otte store 
møller. Der er ikke fremkommet for-
slag om alternativer i idéfasen.

Som hovedforslag er der undersøgt 
et projekt med opstilling af otte nye 
vindmøller fra Vestas på 2,0 MW 
med en navhøjde på 60 meter og en 
rotordiameter på 80 meter svarende 
til en totalhøjde på ca. 100 meter. 
Dette er i dag den mølletype på det 
danske marked, som størrelses-
mæssigt kommer tættest på de eksi-
sterende møller, og opstillingen af ot-
te møller vil sikre den mest optimale 
udnyttelse af områdets potentiale.

Som alternativ 1 er der undersøgt et 
forslag med fem tilsvarende møller 
med en placering svarende til de fem 
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vestligste møller i hovedforslaget. Al-
le fem møller vil være placeret in-
denfor det område, som er udlagt i 
Kommuneplan 2009, mens opstillin-
gen af hovedforslagets otte møller 
forudsætter en udvidelse af området 
mod øst. De væsentligste konse-
kvenser af det færre antal møller vil 
være en mindre samlet produktion 
og en reduceret påvirkning af nær-
området øst for møllerne.

Som alternativer er der herudover 
undersøgt to forslag, hvor der opstil-
les brugte møller med en totalhøjde 
og proportioner, som bedre svarer til 
de eksisterende møller i mølleræk-
ken vest for de planlagte møller. Al-
ternativ 2 omfatter otte møller med 
samme placering som i hovedforsla-
get, og alternativ 3 omfatter fem møl-
ler med samme placering som i al-
ternativ 1. Det er vurderet at være 
vanskeligt at fremskaffe brugte mølle 
svarende til de otte eksisterende 
møller fra NEG-Micon på 1,5 MW, 
som har en navhøjde på 60 meter og 
en rotordiameter på 64 meter sva-
rende til en totalhøjde på 92 meter. 
Der er derfor taget udgangspunkt i 
møller fra Vestas på 1,65 MW med 
en navhøjde på 59 meter og en ro-
tordiameter på 66 meter svarende til 
en totalhøjde på 92 meter. 

De brugte møller i alternativ 2 og 3 
vil fremstå mest homogene set i for-
hold til de eksisterende møller, og de 
vil i større eller mindre grad kunne 
sikre en lidt større margin til grænse-
værdierne for påvirkning med støj og 
skyggekast. De brugte møller vil 
imidlertid have en kortere levetid end 
de nye møller i hovedforslaget og al-
ternativ 1, og den årlige produktion 
pr. mølle vil ligeledes være mindre. 

Forslagene er endvidere prioriteret 
som alternativer, da der er usikker-
hed om hvorvidt det fortsat vil være 
muligt at erhverve brugte møller af 
den pågældende type ved en reali-
sering af projektet. 

Andre mølletyper vil eventuelt kunne 
indgå i overvejelserne, hvis de er i 
overensstemmelse med de overord-
nede rammer beskrevet i kommune-
plantillægget og den tilhørende 
VVM-redegørelse. 

I idéoplægget blev der beskrevet en 
mulig variant med en parallelforskudt 
møllerække fremfor den valgte op-
stilling på en række, som knækker i 
forhold til den eksisterende mølle-
rækkes orientering. Denne variant er 
imidlertid ikke undersøgt nærmere, 
da det er vurderet, at en parallelfor-
skydning af den nye møllerække ik-
ke vil være hensigtsmæssig primært 
af visuelle årsager. 

Hvis kommuneplantillægget ikke ud-
stedes, vil der ikke kunne opstilles 
vindmøller i området øst for de eksi-
sterende møller ved Bølå. Denne si-
tuation er i VVM-redegørelsen be-
skrevet som 0-alternativ.

Overvågningsprogram
Miljøcenter Odense skal sammen 
med Aabenraa Kommune overvåge 
om planens miljøpåvirkninger bliver 
som forventet ved udarbejdelsen af 
miljørapporten. 

I forbindelse med dette projekt vil det 
være vigtigt at kontrollere støjpåvirk-
ningen ved de nærmeste naboer. 
Mølletypen i hovedforslaget og alter-
nativ 1 har umiddelbart den højeste 
kildestøj. Det er muligt at reducere 

støjen, hvis det er påkrævet, hvilket 
dog vil medføre en reduceret pro-
duktion. Kildestøjen fra mølletypen 
vil kunne ændres som led i den lø-
bende udvikling, der sker hos mølle-
fabrikanten, og kontrollen kan bestå i 
at genberegne støjudbredelsen på 
baggrund af nye data fra møllefabri-
kanten på det tidspunkt, hvor møller-
ne skal opstilles. Ved opstilling af de 
brugte møller, som beskrevet i alter-
nativ 2 og 3, vil det være påkrævet 
at få fastlagt kildestøjen for de kon-
krete møller og genberegne støjud-
bredelsen på dette grundlag. Af hen-
syn til den samlede støjpåvirkning vil 
det endvidere være relevant at kon-
trollere støjudbredelsen fra de eksi-
sterende møller i området og sikre at 
de overholder de fastsatte krav.

Inden de planlagte møller opstilles 
skal bygherren indsende en støjan-
meldelse til Aabenraa Kommune, 
som har miljøtilsynet med møllerne. 
Kommunen skal sikre, at kravene i 
støjbekendtgørelsen og VVM-tilladel-
sen overholdes. I denne forbindelse 
vil Miljøcenter Odense kunne kon-
trollere, at den valgte mølletype kan 
overholde kravene.

Når møllerne er sat i drift, eller når 
forholdene i øvrigt taler for det (ek-
sempelvis ved klager fra naboer) vil 
kommunens miljøtilsyn kunne kræ-
ve, at ejeren af møllerne får udført 
støjmålinger. Hvis disse målinger vi-
ser, at vindmøllerne ikke overholder 
de gældende lovkrav, skal driften af 
møllerne indstilles indtil de er blevet 
støjdæmpet.

Den daglige drift af vindmøllerne vil 
løbende blive overvåget elektronisk 
af mølleejeren eller dennes operatør 
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for hurtigt at kunne gribe ind, hvis 
der opstår tekniske problemer. Vind-
møllerne har således indbygget et 
styre- og overvågningssystem, som 
registrerer alle fejl og om nødvendigt 
stopper møllen. 

På baggrund af de beregnede værdi-
er for skyggekast ved nabobeboelser 
i Danmark og i Tyskland, vurderes 
det ikke, at der vil være behov for at 
efterprøve skyggekastberegninger-
ne.
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