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Sammenfattende redegørelse for VVM for udvidelse af vindmøllepark ved
Bølå, Aabenraa Kommune
Offentlig høring
Miljøcenter Odense har haft forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelse af
vindmøllepark ved Bølå i offentlig høring i perioden 11. maj 2010 – 30. juli 2010. Miljøcenter
Odense er myndighed for projektet, da projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i en
anden stat, jf. § 10 i VVM bekendtgørelsen (BEK nr. 1335 af 06/12/2006).
Der er udarbejdet en tysk oversættelse af det ikke-tekniske resume ”Erweiterung von WEA-Park
bei Bølå, Aabenraa Kommune med relevante visualiseringer fra VVM-redegørelsen.
Der er i høringsperioden indkommet én indsigelse mod projektet. Indsigelsen er fra de tyske
myndigheder, og den er resumeret i bilag 1 og vedlagt skannet som et særskilt bilag 2.
Bygherre Wind1 A/S afholdt et offentligt møde den 16. juni 2010 i henhold til VE-lovens
værditabsordning.
Forventet afgørelse
På baggrund af det offentliggjorte planforslag med tilhørende VVM-redegørelse og den
gennemførte offentlige høring forventer Miljøcenter Odense at kunne træffe afgørelse i sagen, når
der foreligger en udtalelse til den sammenfattende redegørelse fra Aabenraa Kommune.
Der er i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen eller i den efterfølgende høring (se
bilag 1) ikke fremkommet oplysninger, som betyder, at Miljøcenter Odense vurderer at området er
uegnet til opstilling af vindmøller. På den baggrund forventer Miljøcenter Odense at træffe
afgørelse om, at projektet som beskrevet i hovedforslaget kan gennemføres.
Afgørelsen vil omfatte udstedelse af et tillæg til Aabenraa Kommuneplan og meddelelse af VVMtilladelse til Wind1 A/S.
Indholdet i kommuneplantillægget og VVM-tilladelsen forventes at være som angivet i de to
følgende afsnit. Kommuneplantillægget vil blive udstedt uændret i forhold til forslaget og vil angive
de planmæssige rammer for vindmølleområdet, mens VVM-tilladelsen vil give Wind1 A/S mulighed
for at opstille otte vindmøller på nærmere angivne vilkår.

Forventet udformning af retningslinjer og rammer i kommuneplantillæg til Aabenraa
Kommuneplan 2009 for udvidelse af Vindmøllepark ved Bølå
Kommuneplantillægget formuleres som følger:
”Retningslinjer for nærområdet
Der fastlægges støjkonsekvensområder omkring vindmølleanlægget (vist på kortet
nedenfor). Inden for konsekvensområderne må der ikke ske udlæg af arealer og ændret
anvendelse til miljøfølsom arealanvendelse eller gives landzonetilladelse til nye boliger
indenfor de respektive konsekvensområder.
Rammer for lokalplanlægning
Der udlægges et nyt rammeområde 4.9.012.V til opstilling af vindmøller ved Bølå. For
rammeområdet fastsættes følgende retningslinjer:
a) Der kan opstilles højst otte vindmøller indenfor rammeområde 4.9.012.V. Området skal
forblive i landzone.
b) Møllerne skal opstilles på en ret linje med ensartet indbyrdes afstand på maksimalt fem
gange rotordiameteren.
c) Møllerne må maksimalt have en totalhøjde på 100 meter, og forholdet mellem møllernes
navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1 og 1:1,35.
d) Møllerne skal være af samme type og størrelse, og de skal hver især have en installeret
effekt på mindst 1,5 MW”

Rammeområde 4.9.012.V - Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå.
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Forventet udformning af VVM-tilladelse til Wind1 A/S til udvidelse af vindmøllepark ved Bølå,
Aabenraa Kommune
Tilladelsen formuleres som følger:
”Hermed meddeles Wind1 A/S VVM-tilladelse til at opstille otte vindmøller ved Bølå som
angivet i kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelse af vindmøllepark ved
Bølå, Aabenraa Kommune, udstedt den xx.xx 2010. Tilladelsen er meddelt i henhold til
planlovens kap. 4, § 11g, jf. § 2 og § 9 i 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.
Baggrund
Miljøcenter Odense har xx.xx 2010 udstedt et kommuneplantillæg til Aabenraa
Kommuneplan 2009, der inden for nærmere angivne rammer muliggør opstilling af otte
vindmøller med en totalhøjde på op til 100 m.
Kommuneplantillægget indeholder rammer for lokalplanlægningen for vindmøllerne, og
retningslinjer for anvendelsen af nærområdet omkring vindmøllerne til sikring af det
planlægningsmæssige grundlag for opsætning af vindmøllerne.
Kommuneplantillægget er udstedt til Aabenraa Kommune og er gældende fra
udstedelsesdagen. Retningslinjer og rammer for vindmøllerne kan kun ændres af
Miljøministeriet, Miljøcenter Odense.
Kommuneplantillægget er udarbejdet efter planlovens regler, dels reglerne i kapitel 6 om
planers tilvejebringelse, dels VVM-reglerne i kap. 4 og i ovennævnte bekendtgørelse nr.
1335. Der er derfor tillige udarbejdet en VVM-redegørelse for udvidelse af vindmøllepark
ved Bølå, der angiver de overordnede rammer for en miljømæssig acceptabel etablering og
drift af vindmølleparken. I den forbindelse fastsættes der krav om nærmere angivne
afværgeforanstaltninger overfor særlige miljøgener. VVM-redegørelsen udgør både fagligt
og juridisk grundlaget for VVM-tilladelsen.
Vilkår
De overordnede lokaliseringskrav for vindmøllerne med tilhørende anlæg fremgår af
kommuneplantillægget, jf. ovenfor. De detaljerede vilkår for lokalisering vil blive fastlagt i
Aabenraa Kommunes lokalplan nr. 8 for udvidelse af vindmøllepark ved Bølå.
Vilkår for etablering, drift og evt. ophør fastlægges hermed således i forhold til den mulige
påvirkning af omgivelserne:
Tilladelsen er betinget af:
a.
at anlægget i al væsentlighed etableres inden for de fysiske og miljømæssige
rammer, som er angivet i VVM-redegørelsen for anlægget.
b.
at afstanden til nærmeste nabobeboelse er mindst fire gange vindmøllernes
totalhøjde.
c.
at vindmøllerne opstilles fortløbende i forlængelse af de eksisterende vindmøller.
d.
at gældende støjkrav overholdes hos alle naboer.
e.
at gældende tyske støjkrav overholdes hos naboer i Tyskland.
f.
at ingen nabobeboelser udsættes for mere end 10 timers skyggekast.
g.
at gældende tyske retningslinjer om skyggekast overholdes for naboer i Tyskland.
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h.
i.
j.
k.
l.

at møllerne fremtræder med samme lysegrå farve og at vingerne har et maksimalt
glanstal på 30.
at det i forbindelse med anlægsarbejderne sikres, at der ikke tilføres opgravet
materiale til Skelbækken syd for møllerne,
at anlægsfasen af hensyn til forstyrrelse af oddere skal være så kort som mulig.
at overkørsel over vandløb mellem mølle 3 og 4 skal udformes som en lille bro, så
der bevares et uforstyrret forløb af vandløb og brinker.
at vindmøllerne, fundamenter ned til 1 meters dybde under terræn samt tekniske
installationer skal fjernes af mølleejer senest ét år efter driften er ophørt.

Tilladelsen giver ret til at etablere anlægget i henhold til planlovens VVM-regler. Der er ikke
hermed taget stilling til spørgsmål om lokalplanlægning eller nødvendige tilladelser efter
anden lovgivning. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er
meddelt, jf. planlovens § 56, stk. 1.”
Tilladelsen vil blive ledsaget af en klagevejledning.
Begrundelse for afgørelsen
Miljøcenter Odense har lagt vægt på, at opstillingen af vindmøller ikke på nogen punkter
overskrider de gældende grænseværdier for støj- og skyggepåvirkning hos nabobeboelser såvel i
Danmark som i Tyskland. Projektet har visuelle konsekvenser, men der er her tale om en samlet
afvejning, herunder at der er tale om udvidelse af en eksisterende vindmøllegruppe. Det vurderes
dermed ikke, at det samlede projekt medfører en uacceptabel visuel påvirkning.
Herudover er der lagt vægt på, at der ikke er noget der tyder på, at anlægget vil kunne skade
nærliggende Natura 2000 område ved at påvirke udpegningsgrundlaget på nogen betydende
måde. Der ses således ikke at være miljømæssige forhold, som taler afgørende imod, at anlægget
etableres som ansøgt.
Baggrund for valg af hovedforslag
Kommuneplantillægget muliggør opstilling af op til otte vindmøller, som det er beskrevet i VVMredegørelsens hovedforslag. I VVM-redegørelsen er belyst et hovedforslag med otte vindmøller
med en totalhøjde lige under 100 m, et alternativ 1 med fem tilsvarende vindmøller, et alternativ 2
med otte vindmøller med en totalhøjde på 92 m og et alternativ 3 med fem vindmøller med en
totalhøjde på 92 m. Det er vurderet, at en løsning med fem møller ikke vil sikre en optimal
udnyttelse af områdets potentiale ligesom det rent visuelt virker mere harmonisk med otte nye
vindmøller i forlængelse af de otte eksisterende vindmøller. Hovedforslagets vindmøller har lidt
anderledes dimensioner end de eksisterende vindmøller, men til gengæld er der tale om nye
vindmøller med fuld levetid, hvorimod der i alternativ 2 og 3 vil være tale om opsætning af brugte
møller.
Høringens indflydelse på afgørelsen
Der har i forlængelse af høringsperioden været afholdt et møde med de tyske myndigheder den 26.
august 2010. På mødet blev der fremlagt nye oplysninger om den fremtidige vindmølleplanlægning
i Jardelund Kommune lige syd for Bølå. Lokale borgere ønsker at opstille 150 m højde vindmøller
lige syd for udvidelsen af vindmølleparken ved Bølå. De tyske vindmølleplaner er dog endnu ikke
endelig besluttet. Planlægningen af udvidelsen af vindmølleparken ved Bølå har været i gang siden
2007 og er nu i sin afsluttende fase, Miljøcenter Odense vurderer derfor, at det er for sent i forhold
til det konkrete projekt at koordinere i forhold til de kommende tyske vindmølleplaner.
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Miljøhensynet i afgørelsen og fastlagte afværgeforanstaltninger
Miljøcenter Odense har lagt afgørende vægt på, at de gældende grænseværdier for støj og
retningslinjerne for skyggekast er overholdt i forhold til nabobeboelser jf. såvel dansk som tysk
lovgivning samt at Natura 2000-områder og bilag IV-arter i området ikke lider skade.
Følgende afværgeforanstaltninger er fastlagt i forbindelse med udarbejdelsen af VVMredegørelsen, således at gener fra vindmølleanlægget minimeres mest muligt:
Støj
Når møllerne er i drift og ved eventuelle klager, vil kommunalbestyrelsen forlange, at der foretages
en støjmåling jf. Bekendtgørelse 1518 af 14. december 2006 om støj fra vindmøller.
Skyggekast
I VVM-tilladelsen vil der blive stillet krav om, at retningslinjerne for skyggekast skal overholdes i
forhold til nabobeboelser i såvel Danmark som Tyskland.
Beskyttelse af Natura2000 områder
Skelbæk syd for vindmølleanlægget løber længere mod vest ind i et fuglebeskyttelsesområde og et
habitatområde. Det er derfor vigtigt, at der ikke tilføres opgravet materiale til Skelbæk.
Odder
Anlægsfasen skal være så kort som mulig, og den overkørsel, der skal etableres over det mindre
vandløb mellem mølle 3 og 4 er kun til begrænset trafik, og skal udformes som en bro, så der
bevares et uforstyrret forløb af vandløb og brinker.
De nævnte afværgeforanstaltninger er indarbejdet i VVM-tilladelsen, så det sikres, at vindmøllerne
etableres og drives på en miljømæssig acceptabel måde.
Overvågning
I forslag til kommuneplantillæg med VVM for udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa
Kommune er der et bilag indeholdende miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven. Der er heri
angivet et forslag til overvågningsprogram. Der har ikke været kommentarer til
overvågningsprogrammet i den offentlige høring, og Miljøcenter Odense har heller ikke på anden
måde modtaget oplysninger eller tilkendegivelser, der kunne føre til en ændring i programmet.
Miljøcenter Odense vil med udstedelsen af kommuneplantillægget betragte forslaget til
overvågningsprogram som det endelige overvågningsprogram, jf. nedenfor.
Overvågningsprogram for kommuneplantillæg for udvidelse af vindmøllepark ved Bølå,
Aabenraa Kommune
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 støjpåvirkningen ved de nærmeste
naboer. Mølletypen i hovedforslaget og alternativ har umiddelbart den højeste kildestøj. Det er
muligt at reducere støjen, hvis det er påkravet, hvilket dog vil medføre en reduceret produktion.
Kildestøjen fra mølletypen vil kunne ændres som led i den løbende udvikling, der sker hos
møllefabrikanten, og kontrollen kan bestå i at genberegne støjudbredelsen på baggrund af nye data
fra møllefabrikanten på det tidspunkt, hvor møllerne skal opstilles. Ved opstilling af de brugte
møller, som beskrevet i alternativ 2 og 3, vil det være påkrævet at få fastlagt kildestøjen for de
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konkrete møller og genberegne støjudbredelsen på dette grundlag. Af hensyn til den samlede
støjpåvirkning vil det endvidere være relevant at kontrollere støjudbredelsen fra de eksisterende
møller i området og sikre at de overholder de fastsatte krav.
Inden de planlagte møller opstilles skal bygherren indsende en støjanmeldelse til Aabenraa
Kommune, som har miljøtilsynet med vindmøllerne. Aabenraa Kommune skal sikre, at kravene i
støjbekendtgørelsen og VVM-tilladelsen overholdes. I denne forbindelse vil Miljøcenter Odense
kunne kontrollere, at den valgte mølletype kan overholde kravene.
Når møllerne er sat i drift, eller når forholdene i øvrigt taler for det (eksempelvis ved klager fra
naboer) vil kommunens miljøtilsyn kunne kræve, at ejeren af møllerne får udført støjmålinger. Hvis
disse målinger viser, 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 for hurtigt at kunne gribe ind, hvis der opstår tekniske problemer. Vindmøllerne har
således indbygget et styre- og overvågningssystem, som registrerer alle fejl og om nødvendigt
stopper møllen.
På baggrund af de beregnede værdier for skyggekast ved nabobeboelser i Danmark og i Tyskland
vurderes det ikke, at der vil være behov for at efterprøve skyggekastberegningerne.
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Bilag 1
Oversigt over bemærkninger til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for
udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune
Der er modtaget ét høringssvar fra Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume.
Høringssvaret indeholder høringssvar fra en række andre tyske myndigheder. Nedenfor er disse
høringssvar behandlet enkeltvis.
Offentlige myndigheder

Indhold

Landesamt für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume
des Landes SchleswigHolstein

Ingen selvstændige
bemærkninger – videresender de
øvrige myndigheders
bemærkninger.

Innenministerium des Landes
Schleswig-Holstein
Abteilung Landesplanung und
Vermessungswesen

Henviser til de tyske
afstandsregler
Min 300 m til enkeltliggende huse
og min 500 m til landsbyer (mere
end 4 huse).

Kreis Schleswig-Flensburg
Der Landrat
Bauaufsicht
Amtverwaltung Schafflund

Gemeinde Jardelund

Miljøcenter Odenses
Kommentarer

De tyske afstandsregler
overholdes.

Ingen bemærkninger
Ønsker et møde med de danske
myndigheder, hvor de tyske
vindmølleplaner drøftes.

Der har i forlængelse af
høringsperioden været
afholdt et møde med de tyske
myndigheder den 26. august
2010.

En borgergruppe ønsker at opstille
vindmøller lige syd for de
planlagte møller ved Bølå, og de
danske vindmøller vil begrænse
deres opstillingsmuligheder
betydeligt. De ønsker at de
danske møller holder en afstand
på 400 m til grænsen for ikke at
influere på det tyske projekt.

De tyske vindmølleplaner er
endnu ikke besluttet.
Planlægningen af udvidelsen
af vindmølleparken ved Bølå
har været i gang siden 2007
og er nu i sin afsluttende
fase, Miljøcenter Odense
vurderer derfor, at det er for
sent i forhold til dette projekt
at koordinere i forhold til de
kommende tyske
vindmølleplaner.
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